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Eğitim işlerinde behemehâl muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin 

hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. 

                                                                     Mustafa Kemal ATATÜRK 
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    İSTİKLAL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! 

O benimdir, o benim milletimindir ancak! 

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk'ın, 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 

Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 

 

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mağ' bedimin göğsüne nâmahrem eli! 

Bu ezanlar-ki şahâdetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. 

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; 

Fışkırır  rûh-ı mücerret gibi yerden naaşım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!  

                                                      Mehmet Akif ERSOY 
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Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi 

Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve 

müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli 

hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve 

haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve 

hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, 

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta 

bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 

edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk 

İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 

asil kanda mevcuttur! 

 

                                                                    

                                                                                        Mustafa Kemal ATATÜRK 

                                                                                              20 Ekim 1927 
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SUNUŞ      

 

 

 Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin 

ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal 

yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça 

büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü 

bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; Stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde 

gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile stratejik plan oluşabilmektedir. 

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve kalite 

kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve öğretim başta 

olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt yapı, toplumla ilişkiler ve kurumlar 

arası ilişkileri kapsayan 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır. 

Ertuğrul Gazi İlkokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilkokul mezunu çocuklar yetiştirmek 

değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha 

da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir. İdare ve öğretmen kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, 

yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş 

bulunmaktayız. 

Ertuğrul Gazi İlkokulunun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  yani okulun SWOT 

analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren 

bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise okul yönetimi ile 

öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik 

planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli 

stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki 

SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden 

yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir. 

Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her 

yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. 

Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Planı (2015-2019)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın 

Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. 
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Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne, öğretmen, öğrenci ve velilerimize 

teşekkür ederim. 

 

     Erkan ERGEN 

                                                                                                                         Okul Müdürü 

 

 

 

GİRİŞ 

Her gün gelişen ve değişen dünyada, kurumsal yönetimlerin planlı, proaktif bir 

yaklaşımla değişim ve dönüşüme kolay uyum sağlayacak, esnek bir yapı ve sürekli kendini 

yenileyen bir yönetim anlayışına sahip olmaları gerekmektedir. Stratejik yönetim anlayışıyla 

uzun-orta ve kısa vadeli planlama yapmaları bir zorunluluk hâline gelmiştir. 

 Kurumların, değişen yeni durumlar karşısında uygun strateji ve kuruma özel 

politikalarla varlığını idame ettirebilmek için, stratejik plan yapmak ve yapılan planı sürekli 

revize etmek zorunda olduğuna inanılmaktadır. Gerçekleştirilen her çalışmanın da daha 

planlama aşamasında, performans hedef ve göstergelerinin belirlenerek, kaynakların, ihtiyaç ve 

önceliklere uygun yerde kullanılmasını sağlamak için, verimliliğin somut olarak ortaya 

konulmasını gerekli kılmaktadır.  

 Doğanşehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yol, 

yöntem, format ve takvime uygun olarak stratejik planımızı yapmış bulunmaktayız. 

 Stratejik Planlama Üst Kurulunun bilgisi ve yönlendirmeleriyle, Stratejik Planlama 

Yürütme Ekibi olarak; geniş katılım ve derinlemesine durum analizi yapılmış, ilçemizin 

eğitimdeki mevcut durumu belirlendikten sonra, elde edilen veriler kullanılabilir hâle 

getirilmiştir. 

DPT tarafından yayımlanan “Stratejik Planlama Kılavuzu” ve Bakanlığımızın 

yayımladığı 2006/55 No’lu genelge uyarınca MEB Stratejik Planlama Hazırlık Programında 

belirtilen, sıralama ve formatı kullandık. Planlama çalışmalarının her aşamasında, 

Müdürlüğümüz üst yönetimi ve eğitim çalışanları ile stratejik amaç ve hedefler 

değerlendirilerek geliştirildi. İlçemizdeki çeşitli kurum ve kuruluşlarla paylaşımlar 

gerçekleştirildi. Kaymakamlık, okullar, zaman zaman da ilçe kamuoyu ile paylaşımlarda 

bulunularak beklentilerini aldık. Okullarda yerinde çalışma toplantıları yapıldı. Alınan veriler 

değerlendirilerek planlamada kullanıldı. 
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 Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi sırasında; yasal 

dayanaklarımız, üst kurum politikaları ve ülkemiz ve AB başta olmak üzere dünyadaki temel 

eğitim yaklaşımlarından yararlanıldı.  

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan planımızın uygulanması, Bakanlığımızın 

planına bağlı ve eş zamanlı olarak 1 Ocak 2015 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2019 

tarihinde sona erecektir. Planımızda;  

1- Hazırlama süreci: Kurum ve ekiplerin oluşumu, izlenen yol, yasal çerçeve ve 

gerçekleştirilen planlama sürecinde yapılan çalışmalar 

2- Durum analizi: Tarihçe, faaliyet alanlarımız, paydaş analizi, çevre analizi, kurum içi analiz 

ile genel sayısal veriler 

3- Geleceğe yönelim: Misyon, vizyon, ilke ve değerler, stratejik amaçlar, hedefler,  önemli 

yatırım gerektiren proje ve temel faaliyetleri, performans hedef ve göstergeleri, izlenecek 

politika ve stratejiler 

4- Maliyetlendirme: Mali gösterge ve tablolar 

5- İzleme ve Değerlendirme bölümleri yer almaktadır. 

 

                                                                                STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

 

 

 

Yasal Çerçeve 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Taşınır Mal Yönetmeliği 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliği 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelikler, kalkınma plan ve 

programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali şeffaflığı sağlamak üzere, kamu 

mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, 

uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, rapor 

edilmesi ve mali kontrolü düzenleme amacıyla oluşturulan 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde “Kamu 

idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ve 

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlar.” denilmektedir. 

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzey ve kalitede 

sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla 

yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
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takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesinde Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilendirilmiştir. 

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, 

stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak 

hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen 

performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede 

yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer 

hususları belirlemede Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu 

idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, 

kuruluş bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler 

çerçevesinde gerçekleştirilir. 

“06.01.2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 

yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik” düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç 

olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Strateji 

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları’ nı içerir. Kamu 

idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu reformunun 

temel amaçlarındandır. Milli Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı genelgesi 

ile bu reformun, MEB’e bağlı 

kurumlarda gerçekleşmesi için çalışmalara başlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Uygulama Yönergesi de Milli 

Eğitim Bakanlığı Merkez, Taşra ve Yurtdışı teşkilatı ile MEB’e bağlı okul 

ve kurumlarda yürütülen stratejik planlama faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları içerir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2010/14 sayılı 

“İlçe, Okul ve Kurumlarda Stratejik Plan Yapılmasına ilişkin Genelge”, 

incelenerek bu yasal dayanaklar doğrultusunda çalışmalar başlatılmış; 

2015 – 2019 yıllarını kapsayacak şekilde Doğanşehir Ertuğrul Gazi 

İlkokulu Stratejik Planı hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Planlama 

Çalışmaları 

Yapılan öğretmenler kurulunda okul gelişim yönetim ekibi 

oluşturuldu ve tüm personelin işbirliği içerisinde çalışacağı ve 

yardımlaşacağı kararlaştırıldı. Diğer okulların stratejik eğitim 

planları gözden geçirildi. 

Okulun geçmiş dönemlerdeki çalışmalarına ilişkin arşiv çalışması 

yapıldı. Paydaşların belirlenmesi ve paydaşlardan beklentilerin 

ölçülmesi için anketler hazırlanmış ve uygulandı. 

Paydaş olarak tespit edilen kişi ve kurumlarla birebir görüşmeler 

yapılmıştır. Okul İçinden belirlenen 2 idareci ve 1 Öğretmen İl 

koordinatörlüğü tarafından verilen eğitime katıldı. 

Okul içinde tüm öğretmenlerin katıldığı bir seminer düzenlenerek 

stratejik planlama süreci ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi 

verildi. 

Stratejik Planlamada görev alacak ekip üyeleri belirlendi. 

Stratejik Planlama ekibi ile yapılan toplantılarda daha önce yapılmış 
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLAN 

 HAZIRLAMA -  ÇALIŞMA EKİPLERİ 

STRATEJİK PLANLAMA EKİP LİDERİ 

 

Stratejik Planlama Ekip Lideri 

ADI VE SOYADI GÖREVİ TELEFON E POSTA 

Erkan ERGEN Okul Müdürü 5397133730  erkanergen44@hotmail.com 

 

 

olan TKY çalışmaları, mesleki çalışmalar incelendi ve yol haritası 

belirlendi. 

Öz değerlendirme çalışması, yapılan veli toplantılarında veli 

görüşlerine başvuruldu. Tarihçe bölümü ile ilgili olarak beldenin 

yaşlıları ile görüşüldü. Belde ile ilgili eski kaynaklar incelendi.  

Plan yapılırken ekip arasında işbölümü yapıldı.  

 

 

Hazırlık Dönemi Stratejik planlama sürecine Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürü Sayın Ali 

Rıza Sabancı başkanlığında 2013–2014 Eğitim ve Öğretim yılı 2.dönem 

sene başı ve sene sonu öğretmenler kurulu toplantılarında çalışmalar 

hakkında tüm personele bilgi verilmiş , “Stratejik Plan Üst Kurulu ile 

Stratejik Plan Okul Ekiplerinin” kurulması konusunda yöntem 

belirlemeleriyle başlanmıştır. Bunun için 2013 – 2014 Eğitim _Öğretim 

Yılı 2. döneminden itibaren Okul Üst Kurulu, Stratejik Plan Ekibi ve 

diğer paydaşlar sürekli irtibat halinde bulunmuşlar, okula en uygun 

yöntemi belirlemeye çalışmışlardır. Belirlenen yöntemler arasından 

kurumun yapısına en uygun ve paydaşların büyük çoğunluğu tarafından 

benimsenen yönteme karar verilmiştir. Buna göre, kurumun hemen her 

birimini temsil eden kişilerden oluşturulacak olan ekibe katılımda 

gönüllülük esas alınmıştır. 

 

KURULLARIN 

OLUŞTURULMASINDA 

DİKKAT EDİLEN 

HUSUSLAR  

Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi 

oluşturulurken personelin okul içi performansı, çalıştığı kurumu temsil 

kabiliyeti, daha önce almış olduğu görevler, bilgi birikimi TKY 

konusundaki tecrübeleri de dikkate alınmıştır.  
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STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU (Ocak / 2014) 

STRATEJİK PLANLAMA YÜRÜTME EKİBİ (Ocak / 2014) 

 

           Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama 

Ekibinin kurulması öncesinde ve akabinde aşağıdaki diğer çalışmalar da verilen tarihlerde yapılmıştır. 

Ekipler ilk toplantısında yapılacak işleri belirlemiş, görev tanımı yapmış, stratejik plan için gerekli 

bilgileri toplamış, toplanan bilgileri düzenlemiş, paydaşlarla bilgi paylaşımına girilmiş, duyurular 

yapılmış, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle koordinasyon sağlanmıştır. 

1. Paydaş analizi gerçekleştirildi ( Eylül-Kasım / 2013 ). Paydaş matrisi hazırlandı. 

2. Mevzuat taraması yapıldı ve yasal yükümlülükler tespit edildi (Eylül-Kasım  / 2013 ). 

3. Geniş kapsamlı bir çevre analizi gerçekleştirildi (Eylül-Kasım  / 2013 ).  

4. Paydaş görüşleri alındı (Eylül-Kasım  / 2013 ).Bu çerçevede SWOT Analizi gerçekleştirildi   

(Eylül- Kasım  / 2013). 

 Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, , Belediye. Stratejik Ortaklarımız ve 

Sivil Toplum Örgütleri vb. tedarikçiler olarak bütün dış paydaşlara SWOT Analizi için görüş ve 

önerileri alındı. 

  Okul Müdürümüz Erkan ERGEN Başkanlığındaki Üst Kurula, Stratejik Planlama çalışmalarının 

seyri ve gerçekleştirilen mevcut durum analizi sonuçlarının sunumu yapıldı.  

SIRA 

NO 
ADI SOYADI UNVANI TELEFON E MAİL ADRESİ 

1 
Erkan ERGEN Okul Müdürü 

 5397133730 erkanergen44@hotmail.com 

2 Muzaffer KARABIYIK Müdür Yardımcısı  0 505 2610589 muzafferkarabiyik@hotmail.com 

3 Figen ONAY Rehber ÖĞRETMEN  0 537 9889580 sosyologfigen@hotmail.com 

4 Ahmet GENÇ Sınıf Öğretmeni  0 505 5529858  ahmetgenc44@hotmail.com 

5 
Esra HAZAR Sınıf Öğretmeni 

 0 505 4300731  esraozdogan01@hotmail.com 

6 
Semih Serkan EROĞLU Okul Aile Bir. Baş. 

 05383227620 sseroglu44@hotmail.com 

SIRA 

NO 
ADI SOYADI UNVANI TELEFON E MAİL ADRESİ 

1 Hıdır YAŞAR Sınıf Öğretmeni 0 506 534 035  hıdıryasar02@hotmail.com 

2 Mustafa UÇAR Sınıf Öğretmeni 0 505 5037873 mustafaucar44@hotmail.com 

3 Hakan BOZKURT Sınıf Öğretmeni 0 507 5354241 hakan009@hotmail.com 

4 Ali GÜLTEKİN Sınıf Öğretmeni 0 505 3135711  algül4444@hotmail.com 

5 
Celal KAYA 

Sınıf Öğretmeni 0 535 4743268  munevvercelalbaris@hotmail.com 

6 
Selim SAĞIR 

Hizmetli  0 543 5335314 selimsagir_44@hotmail.com 
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 Elde edilen veriler değerlendirildi. Müdürlüğümüz bünyesinde, SWOT ve TOWS kullanılarak 

stratejilerimiz belirlendi. 

 Okulumuz Stratejik Planlama Yürütme Ekibi tarafından, Bölümlerle çalışma toplantıları 

gerçekleştirildi.  

5. PEST Analizi gerçekleştirildi.  

6. Plan, Strateji Geliştirme Başkanlığının geliştirdiği Stratejik Planlama  içeriğine uygun hâle getirildi. 

7. Planda  istek ve öneriler karşılıklı olarak görüşüldü. 

8. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının geliştirdiği ve zaman içerisinde değiştirdiği içeriğe 

uygun dönüştürme ile; Geleceğe yönelime dair, Tema Başlıkları, Stratejik Amaçlar, Hedefler, 

Faaliyetler, Projeler, Performans Hedef ve Göstergeleri ile Bütçeleme-Maliyetlendirme vb. 

hususlarında uygun değişimler gerçekleştirildi. 

9. Bitirilen stratejik plan onay işlemlerinden sonra İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderildi. 

EĞİTİM DÖNEMİ 

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Planlama Ekibi stratejik 

planlama konusundaki kaynakları taramış, edindikleri bilgileri periyodik olarak düzenlenen 

toplantı ve görüşmelerde birbirleriyle paylaşarak bir bilgi havuzu oluşturmuşlardır. İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu bilgilendirmeler, stratejik planlama ile ilgili yazıları ve 

yapmış olduğu duyurular ekiplerimiz tarafından dikkatle takip edilmiştir. Gerekli bilgi ve 

kaynaklar iyice irdelendikten sonra Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Planlama Ekibi 

Stratejik Planı hazırlamak amacıyla işbölümü yaparak çalışmalarına başlamıştır. 

PLANIN HAZIRLANMASI 

Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu olarak “Daha önce nerede idik, şimdi neredeyiz?” sorusunun 

cevabını bulmak için iç ve dış paydaşların katılımıyla yapılan mevcut durum analizi, aynı zamanda 

TKY yöntem ve teknikleri kullanılarak desteklenmiştir. 

Bu aşamada kurumun tarihçesi incelenerek güncellenmiş, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi 

düzenlenmiş, faaliyet alanları ile sunulan ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Paydaş, kurum içi ve çevre 

analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Daha önceden belirlenmiş olan vizyon, misyon ve temel 

değerlere ait ifadeler önceki stratejik plan incelenerek, “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunu 

cevaplayabilir olmaları yönünden gözden geçirilmiştir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da tüm paydaşlar 

tarafından anlam farklılığına yol açmayacak şekilde ifadelerin irdelenmesi olmuştur. Aynı çalışma, 

kurumun tüm bireyleri ile farklı zamanlarda yapılan toplantılarda da tekrarlanmıştır. Böylece kurumun 

tüm paydaşları “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunu cevaplayan ve stratejik planın temel alacağı 

vizyon, misyon ve temel değerler konusunda farkındalıklarını dillendirmişlerdir. 

PLANIN UYGULANMASI, İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına sunulacak olan stratejik planın izlenmesi 

ve değerlendirilmesi sürecinde sonuçların amaç ve hedeflerle mukayese edilerek ölçülmesi, söz 

konusu amaç ve hedeflerin tutarlılığı ile ilgili değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Stratejik Plan hazırlandıktan sonra misyon, vizyon, hedefler, fırsatlar, tehditler vb. argümanlar takip 

eden eğitim – öğretim yılları içerisindeki yapılacak olan bütün öğretmenler kurulu toplantılarında 

masaya yatırılacak ve değerlendirmeye alınacaktır.  Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulundan hizmet alan 

kişilerin ve kurumun bütün ziyaretçilerinin görebileceği yerlere vizyon ve misyonumuz asılacaktır. 

Süreçle ilgili gelişmeler, yapılacak toplantılarla paydaşlara aktarılacaktır. 
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STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

DİĞER FAALİYETLER: 
Stratejik plan çalışmaları çerçevesinde sürece yönelik olarak gerçekleştirilen diğer faaliyetler 

şunlardır:  

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli koordineli çalışılmıştır. 

 Stratejik planlama çalışmalarının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla okul 

müdürü, başkanlığında tüm ekip üyeleri ile toplantı yapmıştır. 

 Stratejik planlama ekibi kurulmuştur. 

 Stratejik planlama ekibi üyelerinin konuyla ilgili eğitimleri sağlanmıştır. 

 İl - ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planlama ile ilgili yaptığı tüm rehberlik 

çalışmalarına katılım sağlanmıştır. 

 İl - ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin hazırlamış oldukları stratejik planlar, ekip üyelerince 

incelenmiştir. 

 Stratejik planın temel alacağı vizyon ve misyon ifadeleri hakkında tüm paydaşların 

 farkındalığı sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 
MEVCUT DURUM ANALİZİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Durum analizi çalışmasında Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun tarihsel gelişimi, imkân ve imkânsızlıkları, 

avantaj ve dezavantajlarıyla birlikte yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, faaliyet alanları, 

ürün/hizmetler; paydaş, kurum içi ve çevre analizi yapılmıştır. 

 

TARİHSEL GELİŞİM 

Atatürk İlkokulu bünyesinde 1966–1967 eğitim-öğretim yılında okulumuz hizmete başlamış ve 

ikinci yarıyılda şu andaki yerine yapılan binasına taşınmıştır. Önceki adı Karşıyaka İlkokulu olan 

okulumuzun uzun bir geçmişi bulunmamaktadır. 05.05.1986 tarihinde meydana gelen deprem sonucu 

okul binası hasar görmüştür. Bunun üzerine tek katlı prefabrik bir bina yapılmıştır. 15/09/1995 tarihine 

kadar da okulumuzun adı ‘ Karşıyaka İlkokulu olarak kalmıştır. Okul Müdürü Yener YILDIRIM ‘ın 

girişimiyle “İlçe Danışma Kurulunun 15/09/1995 tarih ve (1) sayılı kararı, Malatya Valiliğinin 13 Ekim 

1995 tarih ve 300/38771 sayılı olurlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlara ait açma, 

kapama ve ad verme yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince ’’Ertuğrul Gazi İlkokulu’’ olarak 

değiştirilmiştir. Okulumuzun adı 1997–1998 öğretim yılında 1997/53 sayılı genelge uyarınca “Ertuğrul 

Gazi İlköğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir.  

Daha sonra 2001 yılında bugünkü A blok yapılmış, bu da yetersiz olunca ek bina olarak bu 

günkü B blok yapılmıştır. 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılında hem ‘Ertuğrul Gazi Ortaokulu’ hem de 

‘Ertuğrul Gazi İlkokulu’ olarak hizmet verdi.  

2013–2014 Eğitim- Öğretim yılından itibaren de Atatürk İlkokulunun öğrenci ve 

öğretmenlerinin okulumuza katılımı ile sadece ‘Ertuğrul Gazi İlkokulu’ adı altında hizmet vermeye 

devam etmektedir. Okulun ilk ismi Karşıyaka İlkokulu’dur.15/09/1995 tarihine kadar da okulumuzun 

adı aynı kalmıştır.1994 yılında Okul Müdürlüğüne başlayan Yener YILDIRIM ‘ın girişimiyle “İlçe 

Danışma Kurulunun 15/09/1995 tarih ve (1) sayılı kararı, Malatya Valiliğinin 13 Ekim 1995 tarih ve 

300/38771 sayılı olurlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlara ait açma, kapama ve ad 

verme yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince Ertuğrul Gazi İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Okulumuzun 

adı 1997–1998 öğretim yılında 1997/53 sayılı genelge uyarınca “Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu” 

olarak değiştirilmiştir. 2013–2014 Eğitim Öğretim yılında İlkokul olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

 Okulumuz, aşağıda gösterilen Kanun, Yönetmelik vb. mevzuatlara bağlı olarak görevini 

sürdürmektedir.  

 Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planı 16.09.2013 tarih ve 26 sayılı Genelge ve ekli program 

çerçevesinde hazırlanmıştır. Planlama aşamasında; ilgili Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler incelenerek; 

okulumuzun 5 yıllık(2015-2019) stratejik amaç, politika, ve hedeflerin belirlenmesinde yararlanılmıştır. 

 Dosyada yer verilen yasal dayanaklarda, doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimle ilgili maddeler 

alınmıştır. Aşağıda bazı yasaların ilgili maddeleri örnek olarak verilmiştir. Mevzuata ilişkin diğer 

açıklamalar durum analizi dosyasında yer almaktadır. 

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 
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 5018 Sayılı Kanunda;, Kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin Misyon ve Vizyonlarını oluşturmak, stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi 

verilmiştir. 

MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve 

işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin 

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. 

MADDE 3. “Kamu idarelerinin; Orta ve uzun vadeli amaçlarını, ilke ve politikalarını (Misyon-Vizyon-

Temel Değerler-SAM-Politikalar,) hedef ve önceliklerini (Stratejik Hedefler), performans ölçütlerini 

(Göstergeler-PH-PG), bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını 

(maliyetlendirme), içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 

MADDE 9. Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 

bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlarlar. 

 

1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 

 

MADDE 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim 

sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin 

eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde 

kapsar. 

MADDE 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk 

Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 

ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın 

başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye 

Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar 

olarak yetiştirmek 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe 

ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler 

olarak yetiştirmek 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı 

kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 

mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece bir yandan Türk 
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vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük 

içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini 

çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 

MADDE 4. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 

Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

MADDE 6. Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli 

programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

MADDE 8. Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 

MADDE 9. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. 

 

652 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

MADDE 1. (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim 

hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını 

düzenlemektir 

MADDE 2. (1) Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal 

ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel 

düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak 

geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; 

öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve 

denetlemek. 

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, 

uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre 

güncelleyerek geliştirmek. 

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle 

uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek. 

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 

yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, 

uygulanmasını izlemek ve koordine etmek. 

d) Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime 

katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını 

koordine etmek. 

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim 

programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 
 

MADDE 2. Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, 

ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer 

özlük işlerini düzenler. 
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MADDE 7. Devlet memurları, siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin 

yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve 

ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. 

 Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan 

Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı 

nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, 

bunlara yardım edemezler. 

 

 

 

FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER 

I.OKUL YÖNETİM HİZMETLERİ: 

1-Yönetimsel Hizmetlerinin Yürütülmesi okul sevk ve idaresinin sağlanması 

2-Yönetimsel İş ve İşlemleri Mevcut Mevzuata Uygun Olarak Yerine Getirme 

3-Personelin kişisel gelişimlerini sağlayıcı çalışmalar yapma 

4-Personelin mevcut mevzuata uygun şekilde göreve gelmesini ve işlerini yerine getirme için 

düzenlemeler yapma 

5-Yürütülen yönetimsel işlerle ilgili üst birimleri bilgilendirme 

Kurumu Temsil Etme. 

1-Okul İli İlgili Bilgileri Sürekli Güncelleyerek Ulaşılmaya Hazır Halde Bulundurma 

2-Üst Birimlerce ve Kurumca Düzenlenen Tören, Toplantı, Kurul ve Komisyonlara 

İştirak Etme 

3-Protokol Kurallarını Uygulama 

Kurum Kültürü Oluşturma 

1-Personele rehberlik etme 

2-Personele uygun çalışma ortamları sağlama 

3-Personelin katılımcılığının artırma 

4-Personelin moral gelişimine katkıda bulunma 

5-TKY ve Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama Anlayışını Benimsetme 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

1-Basın ve Halkla ile ilgili işleri yerine getirme 

2-İldeki ve beldedeki eğitim çalışmaların yakından izleme 

3-Okul web sitesini güncel tutma 

4-Okulda yapılan faaliyetleri üst birimlerle ve eğitim çevresi ile paylaşma 

Elektronik Ortamda Kullanılan Sistemlere Yürütülen İşlemleri Yerine Getirme 

1-Kurumlar arası yazışma işlemlerinin Yürütülmesini Kontrol Etme 

2-E-Okul Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 

3-MEBBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 

4-TEFBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 

5- ÖSYM Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 

 

 

İdari ve büro işlemlerinin yürütülmesini sağlama 

1-Evrak İşlemlerini Yürütme 

2-Arşiv İşlemlerini Yürütme 

3-Çalışma Saatlerini ve Görev Dağılımını Hazırlama ve Uygulama 

4-Okul Fiziki Mekânların da Bulunması Zorunlu Dokümanları Bulundurma ve Güncelleme 

5-Süreli İş ve işlemleri takip etme 
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II. STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ: 

1-Strateji geliştirme iş ve işlemlerini yürütme: 

2-Stratejik Planlama Çalışmalarını Yürütme 

3-Okul Stratejik Planının Hazırlanmasını Sağlama 

4-Stratejik Planın Uygulanmasını İzlemek 

Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarını Yürütme 

1- Okul Sütü Projesi, Sodes Projeleri, Diğer Kamu Kurumları İle Ortaklaşa Yürütülen Projeleri, 

 Varsa Okulda Yürütülen projeleri Takip Etme ve Değerlendirme 

3-TKY Sürecini Takip Etme 

4-Zümre Öğretmenler, Şube Öğretmenler ve Okul Öğretmenler Kurulu Toplantı Süreçlerini Takip 

Etmek 

İstatistik 

1- İstatistik Çalışması Yapan Kurum ve Kuruluşlara Gerektiğinde Yardım Etme 

2-İstatistik Verilerini Toplama ve Analiz Etme Süreçlerini Yürütme 

3-Brifing Bilgilerini Toplama ve Paylaşılmasını Sağlama 

 

III. EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİNİN YÖNETİMİ: 

1-Okulda eğitimin düzenli olarak işleyişini sağlama 

2-Ders dışı eğitim çalışmalarının işleyişini sağlama 

3-İl MEM koordinesinde yürütülen farklı konulardaki eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak 

4-Öğrencilerin kişisel ve sosyal açıdan değerler açısından donanması için değerler eğitimi almalarını 

sağlamak 

5-Ders programı ile zaman çizelgesini hazırlamak 

6-Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak ve güven içinde eğitim almalarını sağlamak 

7-Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler almak 

8- Eğitim ve Öğretim İşlerini Yerine Getirme: 

 

Öğretim Çalışmalarını Yürütme 

1-Program geliştirme çalışmalarına katkıda bulunma 

2-Öğrenci başarısını geliştirmek için çalışmalar yapmak 

3-Öğretim programları, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğretmen, öğrenci 

ve velileri bilgilendirmek 

Kültürel Çalışmaları Yürütme 

1-Bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaları yürütmek 

2-Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek 

3-İnceleme, tanıma ve araştırma amaçlı gezilerin düzenlenmesini sağlamak 

4-Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını sağlamak 

5-Okulda okuma alışkanlığının artırıcı çalışmalar yapmak. 

6-Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin Yerleşmesini Sağlayıcı 

Çalışmalar Yapmak 

7-Sergi, Panel, Konferans, Seminer gibi etkinlikler düzenlemek 

Bilgisayar Hizmetleri-Beden Eğitimi-Spor ve İzcilik Çalışmalarını Yürütme 

1-Çeşitli spor dallarında öğrencilerin yetişmesi için gerekli egzersizlerin ve çalışmaların yapılmasını 

sağlamak ve bu öğrencilerin ilgili yarışmalara katılmak için gerekli işlemleri yerine getirmek 

2-Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere katılmak 

3-Satranç, Dama, Mangala gibi zekâ oyunlarının öğrencilerle tanınıp oynanmasını sağlamak 

4-Akıllı Tahta ve BTS Sınıfı uygulamasının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak 

 

 

Öğrenci İşleri Çalışmalarını Yürütme 

1-Öğrenci Kayıt alanlarının ve eğitim bölgelerinin İl MEM, Belediye ve Muhtarlıklar Aracılığı İle 

Oluşturmasına yardımcı olmak 

2-Öğrencilerin kayıt, nakil ve ortaokula geçiş işlemlerini yürütmek 

3-Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak 

4-Öğrenci Sağlık Taramaları İle Aşı Uygulamalarını Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği 

Vasıtasıyla Yapılmasına yardımcı olmak 

5-Disiplin İşlemlerini Yürütmek 
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6-Başka Ülke Vatandaşı Olup, İlçemizde Okul Kayıt Alanı İçerisinde İkamet Eden Vatandaşların 

Çocuklarının Kayıt İşlemleri İle İlgili işleri Yürütmek 

 

IV. MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ HİZMETLERİ: 

1-Kurum Bütçesini Hazırlama ve Yürütme 

2-Personelin maaş, ücret, emeklilik vs. iş ve işlemlerinin KBS Sisteminde sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi için tedbirler almak 

3-Alım-Satım İşlerini Yapmak 

4-Taşınırlarla ilgili iş ve işlerin KBS Sisteminde Taşınır Eşya Modülü üzerinden sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi için tedbirler almak 

5-Okulun okul-aile birliğinin oluşturulmasına öncülük etmek 

6-Okul ali birliği gelir ve giderlerinin T EFBİS modülüne işlenmesini sağlama 

7- Mali İşleri ve Taşınır İşlerini Yürütme 

 

 

 

Bakım ve Onarım İşlerini Yürütme 

1-Okul Binasının doğal afet ve tehlike halinde saldırılara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, 

her türlü tesisatın bakımını yaptırmak ve uyarıcı levhaları yerleştirmek 

2-Okul binasında eğitim ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak 

3-Okul binasında ihtiyaç duyulan onarım işlerini MEBBİS Sistemine işlemek, üst birimlere bildirmek 

ve gerekli tedbirleri almak 

4-Okulun su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet ve kalorifer tesisatının kontrol ve bakım işlerin 

yaptırmak 

 

V. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ: 

1-Personelin her türlü özlük işlemlerinden okuldan yapılabilecek olanları İl - ilçe MEM koordinesi ile 

yürütmek 

2-MEBBİS sistemi üzerinden e-personel modülün de personelle ilgili bilgileri güncel tutmak ve kişisel 

verileri korumak 

3-Engelli ve hamile olan personel ile ilgili düzenlemeler yapmak 

Atama İşlerini Yürütme 

1-Norm Kadro Bilgilerini Oluşturma ilgili modül üzerinden bu bilgileri güncelleme 

2-Öğretmen ve personel dağılımını yapmak 

3-Personelin başlama ve ayrılma işlerini yapmak 

Hizmet İç Eğitim İşlerini Yürütme 

1-Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst birimleri bilgilendirmek 

2-Personelin kişisel gelişimlerini hizmet içi eğitim yoluyla tamamlamalarını sağlamak 

3-Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden personelin faydalanmasını sağlamak 

4-Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek 

Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşleri Yürütme 

1-Öğretmenlerin Öğretmen evlerinden faydalanması için başvuru işlemlerini yürütmek 

2-Okulda öğretmenler için uygun dinlenme ortamları hazırlamak 

3-Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak 

4-Öğretmen kimlik kartları edinme başvurularını yapmak 

 

 

VI. DENETİM HİZMETLERİ: 

1-Okul içindeki şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama 

2-Ön İnceleme işlemlerinin yürütülmesini takip etme 

3-İnceleme-denetleme-soruşturma işlerini yürütme 

DENETİM İŞLERİNİ YÜRÜTME 

1-Geçirilen teftiş ve rehberlik denetim çalışmalarının sonuçlarını inceleme ve değerlendirme 

2-Okuldaki iş ve işlemlerin denetime hazır halde olmasını sağlama 

HUKUK VE MEVZUAT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTME 

1-İdare aleyhine açılan davlarla ilgili işlemleri yürütme 

2-Yargı kararlarını mevzuat uygun olarak uygulama 
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3-Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda üst birimlerden görüş alma ve bunu 

paylaşma 

 

 

 

VII. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ ve REHBERLİK İŞLERİNİ YÜRÜTME: 

1-Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlama 

2-Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli kurul ve komisyonları kurma ve çalıştırma 

3-RAM ile iş birliği yapma 

4-Kaynaştırma eğitimi alan bireylerle ilgili iş ve işlemleri yapma 

5-Şiddet eylem planını hazırlama ve uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ARAMA – KURTARMA VE KORUMA HİZMETLERİ: 

1-Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il - ilçe Mem ve AFAD hizmetleri koordinesinde 

hazırlanması gereken planları hazırlama 

2- Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il - ilçe Mem ve AFAD hizmetleri 

koordinesinde kurulması gerekli ekipleri kurma, bunlara eğitim verme ve görevlerini tebliğ etme 

3-Herhangi bir felaket ve tehlike anında okulun boşaltılması ve toplanma yerlerinde toplanması için 

gerekli planlamaları, yer tespitlerini ve tatbikatları yapma, sonuçları paylaşma ve ilgili üst birimlere 

rapor etme 

4-Okulun nöbet görevlerini planlama ve ilgililere tebliğ etme 

5-Yangın söndürme donanımlarını tedarik etme ve kontrollerini yaptırma 

6-Gerekli tatbikatları gerçekleştirme. 

 

 

 

 

 

PAYDAŞ ANALİZİ 

Stratejik planın uygulama sürecinde birliktelik ve eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın 

sahiplenilmesi ve sonuçta amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, durum belirlemenin 

önemli unsurlarından biridir. 

Bu bağlamda paydaş analizi yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur: 

Ertuğrul Gazi İlkokulu’na girdi sağlayanlar, 

Ertuğrul Gazi İlkokulu tarafından ürün ve hizmet sunulan kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, 

Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun işbirliği yaptığı kişi, kurum ve/veya kuruluşlar, 

Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun faaliyetlerinden etkilenenler, 

Ertuğrul Gazi İlkokulu’nu etkileyen kesimler. 

Ertuğrul Gazi İlkokulu 2010–2014 stratejik planının uygulama sonuçları 

Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda belirlenen paydaşlar 

özelliklerine göre tablodaki gibi sınıflandırılmıştır. Stratejik planlama ekibi, kendi içinde yaptığı iş 
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bölümü ile paydaşlarla okulların gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okullardan neler 

bekledikleri, okulların güçlü ve zayıf yönleri paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun olan teknik 

ve/veya araçlar (görüşme, anket, istek kutusu, web sayfası vb.) kullanılarak belirlenmiştir. 

Paydaşlardan alınan verilerle stratejik plan amaç ve hedefleri belirlenmiş ve paydaşlara bununla ilgili 

dönüt verilmiştir. 

 

 

PAYDAŞ ADI  ÇALIŞANLAR TEMEL 

ORTAK 

STRATEJİK 

ORTAK 

TEDARİKÇİ  HEDEF 

KİTLE 
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PAYDAŞ SINIFLANDIRMA MATRİSİ 

 

H: Hepsi         B: Bazıları 

 

 

PAYDAŞ ÖNEMSEME MATRİSİ 

MEM  H H   

VALİLİK  H H   

OKUL 

YÖNETİCİLERİ 

H    H 

ÖĞRETMENLER H    H 

ÖĞRENCİLER H     

VELİLER H  H  H 

OKUL 

ÇALIŞANLARI 

H    H 

İŞ KUR 

ÇALIŞANLARI 

H    H 

OKUL AİLE 

BİRLİĞİ 

H H H H H 

ÜNİVERİSİTELER    B  

DİĞER OKULLAR   B   

SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI 

  B   

MAHALLE 

MUHTARLIKLARI 

  B   

KIRTASİYE VE 

YAYINEVİ 

KURULUŞLARI 

 

   H  

 

PAYDAŞ ADI  

        DIŞ  PAYDAŞ   

NEDEN 

PAYDAŞ? 

 

İÇ 

PAYDAŞ 

 

ÖNEM 

DERECESİ 
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5. KURUM İÇİ ANALİZ 

5. 1 Örgütsel Yapı 

TEMEL 

ORTAK 

STRATEJİK 

ORTAK 

TEDARİKÇİ  

MEM X X X Ortak Amaçlar  1 

VALİLİK X X X Bağlı 

Bulunduğumuz 

için   

 1 

OKUL 

YÖNETİCİLERİ 

   Kurum 

çalışanları 
X 1 

ÖĞRETMENLER    Kurum 

Çalışanları 
X 1 

ÖĞRENCİLER    Hizmet Alıcılar X 1 

VELİLER  X  Hizmet Alıcılar X 2 

OKUL 

ÇALIŞANLARI 

   Kurum 

Çalışanları 
X 2 

İŞ KUR 

ÇALIŞANLARI 

   Kurum 

Çalışanları 
X 2 

OKUL AİLE 

BİRLİĞİ 

  X Tedarikçi ve 

Hizmet Alıcı 
X 2 

ÜNİVERİSİTELER  X  Bilgi Sağlayıcı  2 

DİĞER OKULLAR  X  Emsal Teşkil 

Etmeleri 
 2 

SİVİL TOPLUM 

KURULUŞLARI 

 X  Amaçlara 

Yönelik 

Ortaklık 

 2 

MAHALLE 

MUHTARLIKLARI 

 X  Amaçlara 

Yönelik 

Ortaklık 

 2 

KIRTASİYE VE 

YAYINEVİ 

KURULUŞLARI 

 

  X Materyal 

Sağlama 
 2 
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5. 2 İnsan Kaynakları 

5. 2 . 1 Yönetici Sayıları 

2013 / 2014 Eğitim Öğretim Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: 

 Görevi   Erkek     Kadın     Toplam 

1 Müdür 1  1 

2 Müdür Yard. 1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2 . 2 Öğretmen Analizi 

Öğretmenler 

Kurulu 

   MÜDÜR 

Okul-Aile Birliği 

Komisyonlar 

Müdür Yrd. 

Kurullar 

Okul Ekipleri 
Görevli 

öğretmenler 
Yardımcı Hizmetler 

Zümre Öğret. Sınıf Öğret. Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Öğrenci Kulüp.  
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    Branşı   Erkek     Kadın     Toplam 

1.  Sınıf Öğretmeni 13 7 20 

2.  Okul Öncesi Öğretmeni - 2 2 

3.  İngilizce Öğretmeni - 1 1 

4.  Din Kült. Ve Ahl. Bil. Öğrt. - - - 

5.  PDR Öğretmeni - 1 1 

6.  Norm Fazlası Öğretmen - - - 

7.  Ücretli Öğretmen - 2 2 

8.  Vekil Öğretmen - - - 

9.  Başka Okula Görevlendirilen 

Öğretmen 

- 1 1 

TOPLAM 13 14 27 

 

 

 

5. 2 . 3  Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu 

Eğitim Düzeyi 
2013 / 2014 Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı Yüzdelik Dilim 

Önlisans 1 %50 

Lisans 1 %50 

Yüksek Lisans   

 

 

 

 

 

  5. 2 . 4 Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile dağılımı 

Yaş Düzeyleri 2015 Yılı İtibari İle 
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Kişi Sayısı                   % 

20-30   

30-40   

40-50 1 %50 

50+... 1 %50 

 

  

 

 

5. 2 . 5  İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 

 Hizmet Süreleri  
2014 Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı                   % 

 1-3 Yıl   

4-6 Yıl   

7-10 Yıl   

11-15 Yıl   

16-20 Yıl   

21+....... üzeri 2 % 100 

 

5. 2 . 6  Kurumda gerçekleşen yönetici sirkülâsyonunun oranı 

 Yıl İçerisinde Kurumdan 

Ayrılan Yönetici Sayısı 

Yıl İçerisinde Kurumda 

Göreve Başlayan Yönetici 

Sayısı 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOPLAM - - 1 - - 1 
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5. 2 . 7  Öğretmenlerin Yaş İtibari ile Dağılımı 

Yaş Düzeyleri 
2014 Yılı 

Kişi Sayısı                   % 

20-30 1           % 4,35 

30-40 17 % 73,90 

40-50 3 % 13,05 

50+... 2 % 8,70 

 

    

 

5. 2 . 8  Öğretmenlerin Hizmet Süreleri 

         Hizmet 

Süreleri 

2014 Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı                   % 

 1-3 Yıl 2 % 8,70 

4-6 Yıl 1 % 4,35 

7-10 Yıl 6 % 26,10 

11-15 Yıl 9 % 39,10 

16-20 Yıl 2 % 8,70 

21+... üzeri 3 % 13,05 

 

5. 2 . 9  Kurumda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı 

 Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan 

Öğretmen Sayısı 

  Yıl İçerisinde Kurumda Göreve 

Başlayan Öğretmen Sayısı 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

TOPLAM 3 2 3 2 2 1 

 

 

 

5. 2 . 10  Destek Personele (Hizmetli- Memur) İlişkin Bilgiler 
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2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: 

  Görevi Erkek Kadın Eğitim 

Durumu 

Hizmet 

Yılı 

Toplam 

1  Memur - - - - - 

2 Hizmetli 1  Lise 29 1 

3 Sözleşmeli İşçi - - - - - 

4 Sigortalı İşçi - - - - - 

 

 

5. 2 . 11 Çalışanların Görev Dağılımı 

ÇALIŞANIN UNVANI Adet GÖREVLERİ 

 

Okul Müdürü 

 

 

1 

1.Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak 

yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve 

geliştirmesinden birinci derecede 

sorumludur. 

2.  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 

program ve emirlere uygun olarak okulun 

sevk ve idaresinden sorumludur. 

 

 

 

 

Müdür yardımcısı 

 

 

1 

1. Müdür yardımcısı, okulun her türlü eğitim- 

öğretim, yönetim, öğrenci, personel, 

tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici 

etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, 

beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, 

halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul 

müdürü tarafından verilen görevleri yapar. 

Öğretmenler 25  1.Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın 

veya şubenin derslerini, programda belirtilen 

esaslara göre planlamak, okutmak, bunlarla 

ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders 

dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim 

işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu 

konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde 

belirtilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlüdürler. 

 2.Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci 

mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili 

öğretim gibi durumları göz önünde 

bulundurularak okul müdürlüğünce 

düzenlenen nöbet çizelgesine göre 



34 

 

öğretmenlerin, normal öğretim yapan 

okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan 

okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmak.  

3. Okul idaresinin verdiği bütün görevleri 

yerine getirmek. 

 

 

 

 

Yardımcı hizmetler 

personeli 

1 Öğretmen, öğrenci ve okul idarecileri 

açısından okulu eğitim öğretime hazırlamak 

ve eğitim öğretim faaliyetlerini daha etkili ve 

kolay kılmak. 

1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul 

yönetimince yapılacak plânlama ve iş 

bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı 

dağıtmak ve toplamak,  

2. Hizmet yerlerini temizlemek,  

3. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde 

çalışmak,  

4. Nöbet tutmak,  

5. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü 

araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma 

ve yerleştirme işlerini yapmakla 

yükümlüdürler. 

6. Bu görevlerini yaparken okul 

yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı 

sorumludurlar. 

7. Gece bekçisi veya nöbetle gece bekçiliği 

yapan hizmetli, nöbeti süresince okul bina ve 

eklentilerinin güvenliğini sağlamak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 3 Teknolojik Düzey 
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Teknolojik Düzey - Okulun Teknolojik Altyapısı 

Ertuğrul Gazi İlkokulu, personelinin teknoloji kullanımı ve yenilikleri takip etmelerini 

önemsemektedir.. Öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ve öğretmen görevlendirmesi, bilgi edinme ve 

yazışmaların İnternet ve elektronik posta yoluyla yapılması vb. konularda iş ve işlemlerin başlatılma, 

yürütülme ve sonuçlandırılmasında bilişim teknolojileri en üst düzeyde kullanılmaktadır. 

Yönetici, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin BİT kullanabilmesi ve BİT’ ten başarılı biçimde 

yararlanabilmesi için gerekli eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Ancak kurumumuzun teknolojiden çok 

daha iyi bir şekilde istifade edebilmesi için aşağıdaki ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerekmektedir. 

 

Ertuğrul Gazi İlkokulu Teknolojik Altyapı ve İhtiyaç Tablosu: 

 

Araç-Gereçler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 İhtiyaç 

 

 

 

 

 

Bilgisayar 

 

 

 

 

 

 

4 4 4 - 

Yazıcı 3 4 4 20 

Tarayıcı 1 1 1 - 

Dizüstü Bilgisayar - - - 20 

Projeksiyon 1 1 2 20 

Televizyon 1 1 1 1 

İnternet Bağlantısı 1 1 1 - 

Fen Laboratuarı 1 1 1 - 

Bilgisayar Lab. - - - - 

Fax 1 1 1 - 

Video Çalar - - - - 

DVD Player - - - - 

Fotograf Makinası - - - - 

Kamera  - - - 1 

İnternet sitesi 1 1 1 - 

Mikrofon 1 1 1 1 

Fotokopi Makinası 1 1 2 - 

Ses Cihazı 1 1 1 1 

 

 

5. 4 Mali Kaynaklar  

 Okulumuzun okul aile birliği bütçesi dışında herhangi bir bütçesi bulunmamaktadır.  Okul Aile 

Birliği bütçesinden yapılan harcamalar her türlü tasarruf tedbirlerine riayet edilerek yapılmaktadır. 
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Ayrıca sürekli olarak enerji ve su gibi kaynakların daha tasarruflu kullanılmasına dikkat edilmektedir. 

Her anlamda Doğanşehir İlçesinin en başarılı, en çok tercih edilen ve en gözde ilkokulu olan ve gün 

geçtikçe öğrenci mevcudu artan okulumuzun ihtiyaçları da katlanarak artmaktadır. Mali kaynaklarımız 

tamamen öğrenci – öğretmen hizmetine sunulmuş, bu anlamda da okulumuz adeta öğretmen - öğrenci 

“çekim merkezi” haline gelmiştir.  

 

Okul/Kurum Kaynak Tablosu -  Okul/Kurum Gelir-Gider Tablosu: 

YILLAR 2011 2012 2013 2014 

HARCAMA KALEMLERİ GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER GELİR GİDER 

İl MEM Kantinler Hesabı       2000  

Aile Birliği     690    

Kantin İhale Dosya-Kira     165  776  

Okul Bahçe Kirası       750  

Bilgisayar Fotokopi Sarf Malzemeleri  1089      1003 

Temizlik ve Temizlik Malzemeleri  600  300    2400 

Kırtasiye  378      400,90 

TOPLAM 3095 2067 0 300 855  
3526 3803,90 

YIL İTİBARİYLE ARTAN +1028 -300 +855 -277,90 

GENEL TOPLAM    1305,10 

Not: 10 Temmuz 2014 İtibariyle Bankada 1305.10 TL para bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 İstatistikî Veriler 

Öğrencilere İlişkin Bilgiler: 



37 

 

5. 5. 1 Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu 

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ OKUL 

Toplam 

öğretmen sayısı 

Öğrenci sayısı 
Toplam 

öğrenci sayısı 

Öğretmen başına 

düşen öğrenci 

sayısı 
Kız Erkek 

 

25 

 

222 

 

222 

 

444 

 

21 

 

 

        5. 5. 2 Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 

 

      5. 5. 3 Öğrenci Ortalamaları 

        Yıllara Göre Ortalama Sınıf 

Mevcutları 

Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

23,5 24,6 19,6 19 17,5 21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 

 2012 2013 2014 

 Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 

 Öğrenci Sayısı 220 180 219 200 222 222 

 Toplam Öğrenci Sayısı 400 419 444 
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     5. 5. 4 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı 

  

      5. 5. 5 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

 

     5. 5. 6 Sürekli Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı                   

 

 

                                              Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı 

 2012 (8. Sınıflar) 2013 (8. Sınıflar) 2014 (4. Sınıflar) 

Öğrenci Sayıları Öğrenci  

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Öğrenci  

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Öğrenci  

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

XYZ 400  419  435 83 

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

Öğretim 

Yılı 

Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

2011-2012 

 

400 - 

2012-2013 419 - 

2013-2014 

 

435 - 

Sürekli Devamsızlık Nedeni İle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

Öğretim 

Yılı 

Toplam Öğrenci Sayısı Devamsızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan 

Öğrenci Sayısı 

2011-2012 

 

400 XYZ 

2012-2013 419 

- 

2013-2014 

 

435  
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5. 5. 7 2014 Yılı Öğrenci Ders Başarı Durumu (İlkokul): 

Dersler 1. Sınıf 

Ortalaması 

2. Sınıf 

Ortalaması 

3. Sınıf 

Ortalaması 

4. Sınıf 

Ortalaması 

Okul  

Ortalaması 

Türkçe %100 %100 %100 %100 %100 

Matematik %100 %100 %100 %100 %100 

Hayat Bilgisi %100 %100 %100 %100 %100 

 

5. 5. 8  Yerleşim Alanı ve Derslikler 

 

 

 

 

 

 

 

     5. 5. 9 Sosyal Alanlar 

                                              Sosyal Alanlar 

Tesisin adı Kapasitesi (Kişi 

Sayısı)  

             Alanı 

Kantin 16 15 m2 

Yemekhane - - 

Toplantı Salonu - - 

Konferans Salonu - - 

Çok Amaçlı Salon 100 100 m2 

Seminer Salonu - - 

Spor Salonu - - 

 

 

YERLEŞİM 

Toplam Alan (m2) Bina Alanı (m2) Bahçe alanı (m2) 

4500 1000 3500 
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5. 5. 10 Spor Tesisleri 

                                            Spor Tesisleri 

Tesisin adı Kapasitesi (Kişi 

Sayısı) 

             Alanı 

 Basketbol Alanı 20 200 m2 

 Futbol Sahası - - 

 Kapalı Spor Salonu - - 

Oyun Bahçesi Okul Bahçesi 3500 m2 

 

5. 5 11 .  Ertuğrul Gazi İlkokulu Kadrolu Personel Listesi (Ocak 2014) 

Okul Müdürü 

1. Erkan ERGEN 

 

Müdür Yardımcısı 

2. Muzaffer KARABIYIK 

 

Branş Öğretmenleri 

3. Neslihan TEZCAN (İngilizce) 

4. Figen ONAY (Rehber Öğretmen) 

 

Ana Sınıfı Öğretmenleri 

5. Arzu ÇAKIR 

6. Sevcan BAYRAMOĞLU 

 

Sınıf Öğretmenleri 

7. Mustafa UÇAR 

8. Songül CENGİZ 

9. Mehmet YALVAÇ 

10. Ayşegül CENGİZ 

11. Özgür KARATAŞ 

12. Gökhan PEÇENEK 

13. Hakan BOZKURT 

14. Hıdır YAŞAR 

15. Ahmet GENÇ 

16. Esra HAZAR 

17. Ali GÜLTEKİN 

18. Hatice DOĞAN 

19. Hüseyin KARAKURT 

20. Celal KAYA  

21. Keziban KANSU 

22. Dilek ŞAHİN 

23. Selda GÜNEŞ 

24. Yaşar KAYAPINAR   

25.A.Rıza SABANCI 

Hizmetli 

Selim SAĞIR 
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Okulumuzda hizmetli sayısı ihtiyacın çok altındadır. Okulumuz, öğrencilerimizin yaşadığı okul 

ortamının sağlıklı bir duruma getirilebilmesi için dört hizmetli ve bir kaloriferciye ihtiyaç duymaktadır. 

Kaloriferci kalorifer yakma dışında okul bahçesi ile de ilgilenebilir. 

 

5. 5 12.  Okulumuz Öğrenci Sayısı (Mayıs 2014) 

OKULUMUZ ÖĞRENCİ SAYISI (Mayıs 2014) 

Sınıf Erkek Öğrenci. Sa. Kız Öğrenci Sa. Toplam 

Anasınıfı Öğrenci Sayısı: 30 27 57 

1. Sınıf Öğrenci sayısı: 48 42 90 

2. Sınıf Öğrenci sayısı: 32 37 69 

3. Sınıf Öğrenci sayısı: 58 69 127 

4. Sınıf Öğrenci sayısı: 54 47 101 

Toplam 222 222 444 

 

5.5 13. Okul Aile Birliği (Mayıs 2014) 

 Okul Aile Birliği Başkanı 

      Semih Serkan EROĞLU 

       Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı 

       Süleyman DURAN 

       Üyeler 

       Hasan ÜRKMEZ 

       M.Fatih Asdemir 

       Fırat ALTUNTAŞ 
 

5.5 14. Okul Derslik Sayısı (Mayıs 2014) 

Derslik Sayısı: 16+5 

Okulumuz A ve B olmak üzere iki bloktan oluşmaktadır. Her bir blok sekiz derslikli olarak 

görülmekle beraber sınıf ihtiyacından dolayı birimler derslik olarak iş görmektedir. 
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6. ÇEVRE ANALİZİ 

Bu bölümde; Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim sisteminde yeniden yapılanma, eğitimde 

sosyal diyalog, Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun çevre analizi, PEST (politik, ekonomik, 

sosyal ve teknolojik) analizi ve üst politika belgelerinde yer alan eğitimle ilgili hedefler analiz 

edilmiştir. 

1. Örgün Eğitim: 

a-OKUL ÖNCESİ: 

Okul öncesi eğitiminin amaçları, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak; 

a) Çocukların; Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, millî ve 

manevî değerlere bağlı, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, 

çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü 

bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak amacıyla çaba göstermek, 

b) Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, 

c) Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, 

d) Çocuklara sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve 

paylaşma gibi davranışları kazandırmak, 

e) Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve 

duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak, 

f) Çocukları temel öğretime hazırlamaktır. 

b-İLKOKUL: 

İlkokul, 4+4+4 olarak değişen eğitim sisteminde birinci 4 yıllık süredeki eğitim kapsar. İlk ve ortaokul, 

kız erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. 

İlkokulun amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak her Türk 

çocuğunun iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları 

kazanmasını, milli ahlak anlayışına uygun olarak onları ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden 

yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. Bu okullarda 4 yıllık eğitim uygulanır 

ve bitirenler ikinci 4 yıllık eğitime başlarlar. Okulumuzda 4+4+4 olarak değişen eğitim sisteminin 

hayata geçirilmesiyle birlikte 2013 – 2014 Eğitim – Öğretim Yılından itibaren sadece ilkokul olarak 

hizmet vermektedir. 
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2. Yaygın Eğitim 

Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış 

vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında; 

1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları 

hazırlamak, 

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı 

eğitim imkânları hazırlamak, 

3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 

4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları 

kazandırmak, 

5.Ekonomik gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, 

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 

7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda, istihdam 

politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 

8. Çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayarak gereğinde aynı vasıfları kazandıracak ve 

birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak şekilde bütünlük içinde düzenlenir. 

Yaygın eğitim, genel ve mesleki - teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu 

bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. 

Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların 

çalışmaları arasındaki koordinasyon, Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır. Genel yaygın eğitim 

programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini 

yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları, resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim 

Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir. 

 

B) EĞİTİMDE YENİDEN YAPILANMA 

1990'lı yıllardan itibaren özellikle gelişmiş ülkelerdeki eğilimler, eğitim sistemlerinin hayat 

boyu 

öğrenme yaklaşımıyla yeniden düzenlenmesi ve bu alandaki gelişmelere süreklilik kazandırılması 

yönündedir8 ve 9. Kalkınma Planlarında, Türk eğitim sisteminin hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla 

yenide düzenlenmesi öngörülerek, yatay ve dikey geçişlerin kolaylaştırılması, yetişkinlerin 

öğrenmelerini özendirme, kızların okula devamını sağlama, gönüllülerin eğitime katkısını teşvik, 

eğitime daha fazla kaynak ayırma gibi hayat boyu öğrenmenin ilkeleriyle örtüşen önemli gelişmeler 

sağlanmışsa da bunların sistematik bir bütünlüğe kavuşturulması gerekli görülmektedir. 

Küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünya düzeninde; yeni arayışlar, yeni yapılanmalar ile hızlı bir 

değişim başlamıştır. 

Bu hızlı değişim ve gelişim sürecinin iş alanlarına ve mesleklere yansımasının gereği olarak 

eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayışı yerini yeni teknolojilere göre programlar belirleme 

yaklaşımına bırakmıştır. Bu nedenle, en gelişmiş ülkeler bile eğitim sistemlerini sürekli geliştirme ve 

eğitimde niteliği yükseltme arayışı içine girmişlerdir. Türk eğitim sisteminin kendisinden bekleneni 

yerine getirmesi için izlenmesi öngörülen politikalar belirlenmiştir. 

4+4+4 eğitim sistemi ile okula başlama yaşı erkene çekilmiş, zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmış, 

kademeli bir geçiş sitemi geliştirilmiştir. 

 

C) EĞİTİMDE SOSYAL DİYALOG 

Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun Bulunduğu İlçenin Tarihi, Sosyokültürel Durumu ve 

Ekonomik Faaliyetleri 

Ertuğrul Gazi ilkokulu’nun bulunduğu Doğanşehir İlçesi 38 – 06.0 kuzey paralelleri, 37 – 52.8 

doğu meridyeni arasında bulunan Malatya’nın ilçeleri arasında en kalabalık nüfusa sahip ve 

gelişmişlik yönünden de en önde gelen ilçedir. Stratejik planımızın bu bölümünde ilçeyi tarih, 

coğrafya, turizm, ulaşım gibi başlıklar altında daha yakından tanıtmaya çalışacağız. 
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İLÇENİN TARİHİ 
                   Medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan Malatya'nın güneybatısına doğru yolculuk 

yaptığınızda, sizlere Türk kültürünün en güzel mozaiği olan, Doğanşehir İlçesi karşınıza çıkacaktır. 

                   Doğanşehir'in girişinde tarihin tüm heybetini ve geçmişin esrarengizliğini taşıyan 

surlar,yaşanan uygarlıklara ve günümüze tanıklık etmektedir.Adı Bizans döneminde Zibetra'dır. İster 

I.Alaattin Keykubat dönemindeki gibi Gülşehir, ister Osmanlı kayıtlarında ki gibi Subadra, 

istersenizde 1877 Rus savaşından dolayı Viranşehir olarak anın ama bu güzel şehre İsmet 

İNÖNÜ'nün yakıştırdığı gibi yeniden yapılanan şehir anlamındaki Doğanşehir’dir. 

                   İlçenin kuruluşu kesin olarak bilinmemesine rağmen M.Ö.66 yılları ile 395 yılları 

arasında Roma İmparatorluğunun elinde kaldığı çeşitli tarih incelemelerinin sonunda elde edilmiş bir 

gerçektir.İlçe merkezinde zamana meydan okurcasına ayakta kalan surlar üzerinde yapılan 

incelemelerde beşgen plan üzerine kurulmuş olduğu ve dört kapısının olduğunu, bunun amacının ise 

şehir savunmasına yönelik askeri bir savunmaya neden olarak yapıldığı açıklanmıştır. 

Kadılı(Sancar),Eskiköy(Erkenek),ve Polat'da bulunan şu anda harabe görünümünde bulunan 

gözetleme kuleleri bölgenin askeri üst olarak kullanıldığını ve eski yerleşim merkezlerinin de buralar 

olduğunu gösteren kuvvetli delillerdir. 

                   Roma devrinden kalma kilise kalıntısı da Roma İmparatorluğunun Hırıstiyanlığı Asya'ya 

yaymak emeli ile bu kalenin yapıldığını göstermektedir. 

                   395-656 yıllarında ise Bizans İmparatorluğunun elinde kalan ilçe bu dönemdeki adı 

Züpetra(Zapetra,Zipetra-Subadra) olarak geçmektedir. Bu döneme ait ilçe merkezinde ortaya çıkan 

sikkelerde bu isim gayet net bir şekilde görülmüştür.  

                   656-758 tarihleri arasında ilçe Malatya ve çevresi ile Emevilerin eline geçmiştir.İslam 

medeniyetinin zirvede olduğu bu dönemlerde özellikle 758 Abbasi Halifesi Harun Reşit zamanında 

ilçe baştan başa imar ettirilerek,Türk İslam felsefesinin en güzel örnekleri ve mimarisi olarak ilçeye 

nakş edilmiştir. 

                   Anadolu yüzyıllarca istilalara uğramış.İlçemizde 877 yılında Bizans İmparatoru 

THEOPHİLOJ tarafından istila edilerek yakılıp yıkılmıştır. Aynı tehlikeyi Malatya üzerine de salmış 

ve Malatya emirine elçi gönderen İmparator Malatya teslim edilmezse orayı da Zipetra'ya 

çevireceğine dair tehditler savurmuştur. Yaklaşan Arap tehlikesinden çekinerek 934 tarihine kadar 

ilçeyi Araplara teslim etmek zorunda kalmıştır. 

                   Bir müddet Arap medeniyeti altında kalan ilçe bu defa Danişmentlilerin eline 

geçer.Danişment melikinin 1139'da Kilikya seferine ikinci kez çıkışını fırsat bilen Bizans İmparatoru 

ilçeyi yeniden alabilmek için harekete geçecektir ancak Kilikya seferini başarıyla tamamlayan 

Danişment meliki Kasionas bölgesiyle, Karadeniz sahillerini feth edip güneye Elbistan ve Zipetra 

bölgelerini yeniden ele geçirmişitr.1140 

                   Yıl 1157 Malatya ve çevresinin Sultan Kılıçarslanın eline geçmesinden huzursuz olan 

olan Danişmentliler 1171'de Malatya ve çevresini tekrar ele geçirmek için harekete geçerler.1137'de 

Besni,Ğölbaşı ve Zibetrayı tekrar alırlar. Selçuklu ve Haçlı baskısına dayanamayan Danişmentliler 

barış istemek zorunda kalırlar ve 1226'ya kadar bölgede Danişment medeniyeti sürdürülerek buralara 

yol,çeşme,kervansaray gibi yapılara Türk medeniyetinin ölmez eserleri olarak donatılmıştır. 

                   Anadolu'nun Türkleşmesinde ve bu medeniyetin dünyaya duyurulmasında en önemli yere 

sahip olan Selçuklu Devleti Sultan I.Alaatin Keykubat döneminde altın yıllarını yaşamış,ilçemizde bu 

dönemin nimetlerinden en iyi şekilde istifade etmiştir. 

                   Devrin muhteşem hükümdarı I.Alaatin Keykubat 1236 Halep Şehrinde hastalanınca 

(Keykubat Bin Hüsrev) hekimleri ona Zipetra'da istirihat etmesini tavsiye eder.İnce nastalığa düşen 

sultana hekimler; 

 

”Gülşehri al abad eyle  

Orda istirahat eyle “ 

Tavsiyesinde bulununca 1226 yılının Ağustos ayında Sultan Keykubat ilçeyi ele geçirerek Bizans ve 

Arap çatışmalarında hasar gören ilçeyi baştan başa ilar etmiştir.Bugün dahi ayakta bulunan doğu ve 

kuzey kısmına,ikinci kat suru çekilmiştir. Şimdiki Merkez Camiinin bulunduğu yere bir camii 

yaptırılmıştır. Yaptırdığı surun Malatya istikametine açılan kapının üzerine "Hüsrev bini Keykubat" 

yazılı kitabeyi koydurmuştur. Bu kitabe burdan sökülerek şimdiki Sürgü Karakol binası üzerine 

konulmuştur. Ne acıdır ki eski karakol binası sökülünce kitabede tarihe karışmıştır. 

 

Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Malatya istikametine doğru saldırıya geçen Memluklu 

ordusu Halep,Antep,Raban ve Göksu'yu geçip Adıyaman'ı sağlarında bırakarak 27 Nisan 1315'de 
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Zipetra-Gülşehrine geldi Memluklu ordusu geçtiği yerleri yağmalayarak Malatya'ya ulaştı. Malatya 

emİri Ali Bahadır Malatya halkının arzusu ile Anadolu Selçuklu Sultanı İzettin Keykavus'a bağlandı. 

Türkmenler Malatya ve Zipetra şehrine yerleştiler. 1319 yılında sonra Gülşehir Besni'ye bağlı olarak 

idare edilmeye başlandı. Bu durum 1855 yılına kadar devam etti. 

                    İlçenin kavşak noktası ve ticaret merkezi olan Halep yolu üzerinde bulunması bir nevii 

istilalara davetiye çıkarmıştır. 1398 yılında Yıldırım Beyazıt ilçeyi Osmanlı topraklarına katmıştır. Ve 

buraya sipahizade ünvanı vererek idare edilmiştir. Gülşehir ardı arkası kesilmeyen istilaların birini de 

1401 yılının Temmuz ayında yaşayacaktır. Gülşehir yakılıp yıkılan anlamındaki tarihindeki en acı 

sıfatı alarak Viranşehir olarak anılmaya başlanacaktır.  

Cihan hâkimiyeti adı altında geçtiği yerleri kana bulayan Moğol saldırıları Viranşehri'de kasıp 

kavurmuştur. İnsanlar bu döneme ait katliamı yüzyıllarca bir kabus gibi kuşaktan kuşağa 

aktarmışlardır. Anadolu insanı uzun yıllarca Moğol katliamlarına duydukları nefretten dolayı 

çocuklarına Cengiz, Hülgü, Kubilay,İlhan,Timur isimlerini koymamışlardır. Timur dönemi istilasının 

yanında, Viranşehirin büyük bir yangın felaketi de geçirdiği yapılan kazılar esnasında rastlanan 

yanmış insan ve hayvan cesetlerinden anlaşılmaktadır. Kanıt olarak üzerinde "Lailaheillalah, ibnu 

Sultan" yazılı taşların bulunuşu ve çarşı camiinin mihrabında ki taşta; "İbni Şemun,haliledel ahusul 

tanatihur ağabeyulahir." şeklindeki ibare bu kanıtlardandır. 

                    Timur bölgeden çekilmesiyle ilçeye Dulkadiroğulları egemen olmuş bugün halen bu 

soyadı taşıyan kabilelerde yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim 1515 yılında Mısır seferi dönüşünde, 

Viranşehiri Dulkadiroğlları'ndan alarak, tamamen Osmanlı topraklarına katmıştır. 

1524 yılında ki Osmanlı sayımlarında Subadra adıyla Besni'ye bağlı olarak bir sipahizade olarak 

geçmektedir. Bu zamanda ilçe nüfusu bir sipahizade 1 köy ve 9 hane nüfus, Erkenek 1 köy 35 hane 

nüfustur. 

                     1560'larda Subadra 31 hane, Erkenek 61 hane nüfusludur. 1851 yıllarına kadar Besniye 

bağlı olarak idare edilen ilçe toprakları, Besni beyleri tarafından tarım alanı olarak kullanılmıştır. 

1855 yılında Sürgü nahiyesine bağlanan ilçe, 1929 yılına kadar Sürgü Nahiyesine bağlı olarak kaldı. 

1877 tarihinde Rusların Kars ve Artvin bölgelerine gelerek, Müslüman halka zulüm yapmalarından 

dolayı, devlet tarafından 120 hane vatandaş, önce Malatya'ya daha sonrada Viranşehir'de iskan 

ettirilmek üzere gönderilmiş ve yerleştirilmiştir. Poskov'un aşağı Ceberya köyünden Malatya 

istikametine göçe çıkarılanların ardından derin üzüntüye kapılan köy halkı, üzüntülerini aşık topçu 

Güftari vasıtası ile şöyle dile getirmişlerdir.  

”Zapt eyledi beni asfer cihanı  

Şimdiki hal meydan küffara kaldı  

Beyan etti türlü türlü emanet  

İslam olan gama efkâra kaldı.  

Kuramadım düşman ile savaşı  

Akıttı gözlerim kan ile yaşı.  

Daim içimde sönmez ataşı  

Sevdiğim vatanım ağyara kaldı. “ 
Adına göçendenler manasına gelen muhacir dediğimiz, Kars ve Artvin'den gelerek ilçeye yerleşenler 

bıraktıkları köylerini yaşatmak amacı ile beş mahalle kurmuşlar ve eski köylerinin adını 

koymuşlardır. Bunlar: Golishallı, İmehev, Daşobası, Caborya, ve Şavşat'tır. 

                   1855 ten 1924 e kadar Sürgüye bağlı olan ilçenin o zaman ki nahiyesi Sürgü, kaza Besni, 

mutasarraflık Malatya vilayeti ise Harput idi.1924 'te ilçe Nahiye merkezi olmuştur. 1929 yılında ise 

ilçe merkezinde ise demiryolunun geçmesinden sonra, ilçe Besni'den ayrılarak Akçadağ'a 

bağlanmıştır. 

1933 yılında yıkık bir şehir olan Viranşehir'in makus talihi değişecek Başbakan İsmet İNÖNÜ'nün 

ziyareti sonucunda "Böyle güzel bir şehre Viranşehir adı yakışmaz burası olsa olsa Doğanşehir olur" 

diyerek kayıtlara resmen adı olarak DOĞANŞEHİR olarak geçmiştir. 

                   1946 yılında Akçadağ ilçesinden ayrılarak Malatya iline bağlanmış ve ilçe ünvanını 

almıştır. İlçenin ilk belediyesi 1946 yılında kurularak Belediye Başkanlığına Esat DOĞAN 

seçilmiştir. 1943 yılında ilçeye gelen Malatya Valisi Ahmet KINIK kasabanın ileri Akmail 

Hanedanından Velioğlları sülalesinden (240 yıl evvel geldikleri tahmin ediliyor) Polat'tan Vaiz Şahin 

Esat, Mustfa Rıdvan Doğan ileri gelen şahsiyetleri ilçenin altyapı çalışmalarına maddi ve manevi 

destek vereceklerine dair söz vermişlerdir. 

                   Bugün 2014 tarihi itibarı ile gelişen çağın gereklerine uygun olarak yapılan alt yapı 

çalışmaları ile şehir modern bir görünüm almıştır. Doğanşehir'liler karşılarına çıkan fırsatları 

değerlendirerek çağın nimetlerini ilçeye ulaştırmaktadırlar. 
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İLÇENİN İKLİM VE COĞRAFYASI 
 

                   Doğanşehir Malatya'nın güneybatı yönüne düşer, doğusunda ve güneyinde Adıyaman'ın 

Çelikhan İlçesi, batısında K.maraş'ın Elbistan İlçesi, kuzeyinde Malatya'ya bağlıolan Akçadağ İlçesi 

ve Kuzeydoğusun' da Malatya'ya bağlı Yeşilyurt İlçesi bulunmaktadır. 38-06 Doğu Meridyeni, 37-52 

Kuzey Paralelleri üzerinde toplam 1290 km  kare yer kaplamaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 

1252 metredir. 

                   Doğusunda Kazıyan ve Kurudağ 2100 m batısında Nurhak 2600 m Kurudan 2350 m 

güneyinde Atoğlu Dağları vardır. İlçede Sürgü Çayı, Büyük Kurtluca Çayı, Polat Deresi, Erkenek 

Deresi, Tobük Çayı ve Sancar Çayı yörenin akarsularıdır. Polat ve Sürgü Barajları ve Suçatı 

Regületörü sulama amaçlıdır.  

Doğanşehir'in Sürgü, Polat ve Erkenek Ovalarında hemen hemen her türlü tarım yapılmaktadır. 

Karasal iklimin hüküm sürdüğü Doğanşehir'de yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı 

geçer. İlçede en düşük sıcaklık -26 C en yüksek sıcaklık ise +38 C derece olarak görülmüştür. 

Metrekareye düşen yağış miktarı 450 kg'dır.  

                   İlçede elverişli tarım arazisi 15.977 hkt.Ormanlık alan 13.282 hkt., tarıma elverişli 

olmayan alan ise 89.741 hkt.dır. Ormanlık alan Kapıdere, Suçatı ve Eskiköy civarındadır. İlçenin 

değişik yörelerinde meşe, söğüt, kavak bol miktarda meyve ağacı olarak kaysı, bulunmaktadır. Son 

yıllarda alternatif tarım ürünü olarak bol miktarda elma ağacı dikilmiştir. Ayrıca çilek üretimi de 

hızlandırılmıştır. 

I.derece deprem kuşağında olan ilçe en son 1986 yılında, 5,6 şiddetinde deprem yaşamıştır. Müteakip 

zamanlarda ise deprem kuşağı üzerinde bulunan ilçe maddi ve manevi zararlara uğramıştır.  

 

İLÇENİN ULAŞIMI 
 

                   İlçenin 4 km doğusunda Malatya-Adana karayolu geçmektedir. İlçenin karayolu ulaşımı 

bu yol ile sağlanır. Adana istikametine ise Sürgü yönünde 6 km.'lik bir yolla Malatya-Adana yoluna 

bağlanır. 

                   İlçeden Malatya istikametine her gün sabah 06:00'dan akşam 19:00'a kadar araba bulmak 

mümkündür. Akşam 19:00'dan sonra ise Adana Mersin istikametinden gelip Malatya istikametine 

giden şehirlerarası otobüslerden yararlanılır. Bunların dışında karayolu ile günün ve gecenin bütün 

saatlerinde özel olarak tutulan taksilerle ulaşım sağlanır. 

                   İlçenin Demiryolu ulaşımı ise günde her iki yöne bir adet yolcu treni vasıtası ile yapılır. 

1928 yılında Fevzipaşa-Malatya demiryolu, insan taşımacılığının yanında yük ve hayvan taşımasında 

da ilçenin ulaşım sorununa katkıda bulunmaktadır. 

                   Köylerle bağlantı ise günün belirli saatlerinde köylere işleyen çeşitli taşıtlarla 

yapılmaktadır. Bazı köylerin yolları kış aylarında kardan kapanmaktadır. İlçeye bağlı yolsuz köy 

kalmamıştır. Malatya-Doğanşehir karayolunun ise kış aylarında kapanması söz konusu değildir. 

                   Kapıdere, Kadılı, Elmalı gibi köylere ulaşımlarının büyük bir bölümünü demiryolu ile 

yapılmaktadır. Malatya istikametinde ise Suçatı köyü Doğanşehir'le olan ulaşımını genellikle 

demiryolu ile sağlamaktadır. 

 

 

TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ YERİ  
 

Malatya’nın güneybatı yönüne düşer, doğusunda Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi, batısında 

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi, güneyinde Adıyaman’ın ilçeleri,kuzeyinde Akçadağ, 

kuzeydoğusunda Yeşilyurt ilçeleri bulunmaktadır. 

 

38, 06 Doğu meridyeni, 37, 52 Kuzey parelelleri üzerinde toplam 1290 km2 yer kaplamıştır. Deniz 

seviyesinden ise1252 m.yüksekliktedir. 

 

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 
 

DAĞLARI :Doğusunda Kazıyan ve Kurudağ (2100 m.)batısında Nurhak (2600m.) Kuduran 

(2350m.) Güneyinde ise Atoluğu Dağları vardır. 
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OVALARI: Yeşillikler beldesi Doğanşehir in: Sürgü, Polat ve Erkenek Ovaları güzelliğine güzellik 

katmaktadır. 

 

AKARSU VE BARAJLARI: İlçemizde Sürgü çayı, Büyük Kurtluca Çayı, Polatderesi, Erkenek 

Deresi ve Topbük Çayı, Sancar Çayı yörenin akarsularıdır. Polat ve Sürgü barajları ve de Suçatı 

Regilatörü sulama amaçlı kullanılmaktadırlar. 

 

JEOLOJİK YAPISI: I. derece deprem kuşağında olan ilçe en son 1986 yılında, 5,6 şiddetinde 

deprem yaşamıştır. Müteakip zamanlarda ise deprem kuşağı gereğince çok sayıda maddi ve insani 

hasarlara uğramıştır.  

 

İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ : Karasal iklimin yaşandığı Doğanşehir’de yazlar sıcak ve kurak, 

ortalama 24,25 C, kışlar soğuk ve kar yoğunluğunda geçer. Yazın ise yayla serinliğindedir. Şimdiye 

kadar yaşanan en düşük ısı, - 26 en yüksek ısı ise + 38 C olarak tespit edilmiştir. M2 ‘ye düşen yıllık 

yağış miktarı ise 450 Kg. civarındadır. 

 

İlçemizde tarıma elverişli arazi 15. 977 hkt., ormanlık alan 13.282 hkt., tarıma elverişli olmayan arazi 

ise, 89. 741. Hkt. dır. Ormanlık alan Kapıdere, Suçatı ve Eskiköy civarıdır. İlçemizin değişik 

yörelerinde, Meşe, söğüt,kavak, bol miktarda meyve ağacı özellikle de kayısı bulunmaktadır. Son 

yıllarda alternatif tarım ürünü olarak bol miktarda elma ağacı dikilerek yine çilek üretimi 

hızlandırılmıştır. 

 

İLÇEMİZDE ULAŞIM: İlçemiz Malatya-Gaziantep karayolu uzaklığına 4 km.dir. Şehirlerarası 

çalışan otobüsler ilçeye uğrayarak yolcu ve yük almaktadır. Ayrıca Malatya-Adana demiryolu 

ilçemizden geçer, bu da ilçe ekonomisine olumlu yönde yansımaktadır. İlçemizin bütün köyleri bir 

kısmı asfalt olarak merkeze bağlanmaktadır. 

 

TURİZM VE GÖRÜLECEK YERLER, TABİAT VARLIKLARI VE KALINTILAR 

 

1.İlçe merkezindeki eski tarihi surlar ve kalıntıları. 

 

2.Günedoğru köyündeki maden suyu (içmeler). 

 

3.Doğanşehir afet evleri, çay kenarı tarihi değirmen. 

 

4.Polat kasabası, Damlataş mağarası. 

  

5.Söğüt kasabası, Kesme, Uzun ve Kurt mağaraları. 

 

6.Söğüt kasabası ile Kadılı köyü arasındaki höyük tepesi. 

 

7.Sürgü kasabası, Takas mesire ve eğlence yeri. 

 

8.Erkenek kasabası, Sakaltutan mevkii. 

 

9.Erkenek kasabası, eski elektrik santrali. 

 

10.Sürgü kasabası, Pınarbaşı mevkii ve piknik yeri. 

 

11.Sürgü barajı ve dolu savak bent kısmı. 

 

12.Polat barajı ve Kurtluca mevkii. 

 

13.Söğüt kasabası, Tayyurt mevkii. 

 

14.Yolkoru Köyü, Çankazan mevkii ve pınar gözü mevkii. 

 

15.Suçatı köyü, Meletdere mevkii. 
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16.Hampınar orman alanı. 

 

17.Sancar mevkii. 

 

18.Söğüt-Elmalı deresi kaynak suları. 

 

19.Doğanşehir, eski elektrik santrali ve yıkık değirmen mevkii. 

 

20.Topraktepe köyü, Kayapınar mevkii ve kaynak suları. 

 

21.Polat kasabası, Kral tepesei. 

 

22.Eski İpek yolu, Söğüt kasabası ile Kadılı köyü arası Gavur damı mevkii. 

 

23.Doğanşehir Oba köyleri, Kurudağ yer altı sarnıcı. 

 

24.Doğanşehir Oba köyleri, Kurudağ mevkiinde Muratlar mağarası. 

 

25.Büyük ve Küçük kozluk mevkii, orman mağaraları. 

 

E- EĞİTİM KÜLTÜR: 
 

1-Eğitim Öğretim:  

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kendi binasında hizmetini sürdürmekte olup, 1 Müdür, 2 Şube Müdürü, 2 

Şef, 2 Memur 4 Hizmetli ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 1 Kadrolu 

Usta Öğretici ve 1 Hizmetli ile hizmet vermektedir.  

1-Okulların Genel Durumu:  

4 Genel Lise, 1 Çok Programlı Lise, 1 Kız Meslek Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi olmak üzere toplam 7 

lise ve denge okul, 39 İlköğretim Okulu, 16 İlköğretim Okulunun 2. kademesi bulunmakta, 4 İlköğretim 

Okulu müstakil olup 2. Kademeleri yoktur .Birleştirilmiş sınıf İlköğretim Okulu sayısı 21&#8217; dir . 

Ayrıca 21 İlköğretim Okulu taşımalı kapsamındadır.  

Öğretmen ve Öğrenci Durumu:  

İlköğretim ve Lise olmak üzere toplam 375 öğretmen ve 7205 öğrenci mevcuttur.İlçemiz genelinde 

okuma yazma oranı %96'dır.  

İlçemiz Sürgü Kasabasında Su Ürünleri Meslek Yüksek Okulu mevcuttur. İlçemizde basımevi, kitabevi 

ve sinema bulunmamaktadır. Tiyatro faaliyetleri ise resmi bayramlar ve kutlamalar ile ilgili olarak 

okullar tarafından yapılmaktadır. Folklora karşı ilçe halkının yatkınlığı vardır. Okullarda folklor 

çalışmalarına ağırlık verilmekte, çeşitli yörelerin oyunları milli bayramlarda başarı ile sergilenmektedir. 

Yöre halkının müziğe büyük ilgisi vardır. Özellikle Polat beldemizin kendi adıyla anılan müzik 

literatüründe Polat ağzı olarak bilinen bir de söyleyiş tarzı vardır. Birisi merkez belediyesine, bir de 

şahsa ait olmak üzere iki düğün salonu vardır. Endüstri Meslek Lisesi'ne ait bir Kapalı Spor salonu 

mevcuttur.  

Sağlık Meslek Lisesi İlçemizde 1989-1990 Öğretim yılında eğitime açılan Sağlık Meslek Lisesi 

bünyesinde Tıbbi Sekreterlik Bölümü bulunmaktadır. Okulda 137 öğrenci bulunmakta bu öğrenciler staj 

için Malatya'daki çeşitli hastane ve sağlık ocaklarına gönderilmektedirler. Okulda 1 Okul Müdürü 1 

Müdür Yardımcısı 4 Öğretmen olmak üzere 3 hemşire ,1 memur, geçici görevli 1 hizmetli görev 

yapmaktadır.  
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2-Kültür: 
 

İlçemizde Belediye sosyal tesisler iş hanında Doğanşehir Belediyesine 140 m2 Kapalı alanda hizmet 

veren Halk Kütüphanesi mevcuttur. Kütüphane 1982 yılından beri hizmet vermektedir. Kütüphanede 

Hizmetler 1 Memur ve 1 Hizmetli ile yürütülmektedir.Yıllık ortalama okuyucu sayısı 30.000 dir. 

Mevcut kitap sayısı 7.600 olup ilçe nüfus durumuna göre yeterli durumdadır. Ayrıca Polat ve Erkenek 

kasabalarına bağlı birer kütüphane bulunmaktadır. Polat Kütüphanesi belediye tarafından 

görevlendirilen personel tarafından çalıştırılmaktadır. Erkenek Halk Kütüphanesi ise geçici olarak 

görevlendirilen memurla çalışmaktadır.  

 

3-Halk Eğitimi:  

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 1972 yılında kurulmuş olup, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 

hizmetlerine devam etmektedir. 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı,1 hizmetli ve 2005 tarihi itabari ile yeteri 

kadar usta öğreticisi ile Bilgisayar,Halıcılık, Okuma Yazma,Arıcılık,Makine Nakışı,Giyim,Güreş 

,Jimnastik,ÖSS ve LGS Hazırlık Kursları ,Halk Oyunları,Yabancı Dil ve Bağlama kursları ile hizmet 

vermektedir. 

4-Sağlık Hizmetleri: 
İlçemize bağlı köylerden Dedeyazı ve Karaterzi köyleri Akçadağ ilçesi Ören Sağlık Ocağı'na, Koçdere 

köyü Yeşilyurt Sağlık Ocağına bağlanmış olup, sağlık hizmetleri belirtilen ocaklar tarafından 

yürütülmektedir. Altıntop, Çığlık, Çömlekoba, Eskiköy, Günedoğru, Güroba, Kadılı, Polatdere, Suçatı, 

Şatıroba, Topraktepe, Kelhalil, Yolkoru, Yuvalı köyleri merkez Sağlık Ocağı,Karanlıkdere Erkenek 

Sağlık Ocağı , Beğre, Kapıdere, Küçüklü, Örencik, Söğüt köyleri ve Gövdeli kasabası Elmalı Sağlık 

Ocağı , Güzelköy, Hudut, Reşadiye ve Savaklı köylerinin sağlık hizmetleri Sürgü Sağlık Ocağı, Çavuşlu 

ve Fındık köyleri, Polat Sağlık Ocağına bağlı olup sağlık hizmetleri belirtilen sağlık ocakları tarafından 

yürütülmektedir. Ancak görev yönünden Sağlık Ocakları Sağlık Grup Başkanlığına karşı sorumlu 

bulunmaktadır. Sağlık ocaklarında ve sağlık evlerinde 7 Doktor, 10 Sağlık Memuru, 17 Hemşire, 2 

Çevre Sağlık Memuru, 27 Ebe,1 laboratuar teknisyeni, 8 Hizmetli, 1 şoför görev yapmaktadır. İlçemize 

bağlı köylerde 14 sağlık evi bulunmaktadır.  

İlçede yeni açılan devlet hastanesi ve Sürgü kasabasına açılan 112 HIZIR Acil Servis İstasyonları 24 

saat hizmet vermeye başlamıştır. 

 

F- Ekonomik Durum:  

 

İlçenin ekonomik hayatı genelde tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Nüfusun % 90&#8217; ı tarım ve 

hayvancılıkla uğraşmaktadır.  

 

G-Tarım: 
Tarımda temel ürün olarak; tütün, şekerpancarı, ve dermeson kuru fasulye bahçe ürünlerinden kayısı, 

elma görülmekte ise de üzüm, armut, buğday, ,nohut ve kiraz da yetişmektedir. Toplam arazi 179.900 

hektardır. Bu arazinin %18. lik kısmı yaklaşık 23.383 hektar arazi ekilebilir durumdadır. Bilinçli 

budama ve toprak işlemesinin çiftçiye öğretilmesi ve don olayına karşı yeni tedbirlerin uygulanabilmesi 

tarımda verimi artıracaktır.  

 

2-Hayvancılık: 
 

İlçemizde hayvancılık genel olarak göçer hayvancılık şeklinde olup, modern ahır ve besicilikte 

yapılmaktadır. 

3-Sanayi : 
İlçede sanayi faaliyetler yoğun olmayıp, bir adet 26 işçi kapasiteli branda fabrikası mevcuttur. Ayrıca 25 

işçi kapasiteli döşeme keçesi ve izocam üretmek üzere kuruluş aşamasında olan bir fabrika daha vardır. 

20 civarında oto tamircisi, kaynakçı ve oto boyacısı bulunmaktadır. İlçe ihtiyacına cevap verebilecek 

düzeyde ağaç ve demir doğrama atölyeleri bulunmaktadır.  

 

4-Ticaret: İlçede ticaret taşra seviyesine göre normal sergilenmektedir. Sürgü ve Erkenek kasabaları 

içinden geçen Malatya-Adana karayolu bu yerleşim birimlerine ekonomik yönden canlılık 

getirmektedir. 
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Bölgede yetişen ürünler ve üretilen hayvansal gıdalar yol güzergahında üreticiler tarafından 

pazarlanmaktadır. Sürgü Takas mevkii bölge açısından cazip bir mesire yeridir. Bu beldemizde alabalık 

üretimi yetiştirme ve satışı yaygındır. Bu amaçla kurulmuş bir kooperatif ve 15 adet özel işletme 

mevcuttur.  

 

5-Kooperatifler: 
 

Dedeyazı, Karaterzi, Eskiköy, Elmalı, Fındık, Kapıdere, Çığlık ve Kelhalil köyleri kalkındırma, 

Reşadiye köyü pazarlama ve tüketim, Söğüt köyü orman kalkındırma kooperatifi olmak üzere 10 

kooperatif mevcuttur. İlçe merkezi, Sürgü, Polat kasabalarında Tarım Kredi Kooperatifleri mevcuttur. 

Bu kooperatifler çiftçilerimize gübre kredili tarım aletleri yem gibi alanlarda yardımcı olmaktadır.  

 

Diğer kooperatifler ise ilçe merkezinde S.S. Çağrı Kooperatifi, Sürgü kasabasında bulunan alabalık ve 

su ürünleri kooperatifi mevcuttur.  

 

6 . 2 Üst Politika Belgeleri: 

 Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu 

 AB Müktesebatına Uyum Programı 

 61. Hükümet Programı Eylem Planı 

 MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu 

 Bilgi Toplumu Stratejisi 

 Hayat Boyu Öğrenme Programları ve Strateji Belgesi 

 Meslekî ve Teknik Eğitim Eylem Planı 

 Millî Eğitim Strateji Belgesi 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

 Millî Eğitimle İlgili Mevzuat 

 18. Millî Eğitim Şurası Kararları 

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları 

 Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Planlamalar 

 Milli Eğitim Bakanlığı, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planları 

 Diğer Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları. 

 

7. GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi 

 

          GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 

 Maaş ve ücret ödeme işleri, ilerleme işlerinin zamanında yapılması 

 Kararların ortaklaşa ve yönetimle işbirliği içerisinde alınması 

 Kurumun yasa ve yönetmeliklere bağlı olması 

 Kurum içinde yapılacak işlerin önceden planlamaya çalışılması 

 Kurum içi iletişimin hızlı ve doğru olması 

 Eğitim ve öğretim çalışmalarının yönetim tarafından desteklenmesi 

 ğrencilerle bireysel olarak ilgilenilmesi 

 Ders materyallerinin fotokopi ile çoğaltılması 

 Öğrencilerin kendilerine değer verildiğinin, saygı duyulduğunun farkında olması 

 Nicel değil niteliksel gelişiminin hedeflenmesi 

 Öğrenci profilinin çok iyi tanıması 

 Eğitim öğretim konularında yeniliklere açık olunması 

 Öğrenci disiplin ve devamsızlık olaylarının düşük olması. 

 Eğitim bölgesinde yeterli tanıtımımızın olması.         

 Tecrübeli bir eğitim kadrosuna sahip olmamız.       
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 Kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılabilir olması 

 Sınıf mevcutlarının az olması 

 Velilerin eğitime olan bakış açılarının olumlu olması ve ilgili olmaları 

 Okul kültürünün ve kimliğinin yerleşmiş olması 

 

 

ZAYIF YÖNLERİMİZ 

 Çok amaçlı salonun olmaması 

 Mevcut kütüphanemizin yetersiz olması 

 Kapalı spor salonunun olmaması 

 Etkinliklerimizi, öğrencilerimizin başarılarını ve okulumuzun değişik özelliklerini okul 

 dışındakilere ulaştırılamaması 

 Basın ve halkla ilişkilerin zayıf olması 

 Muhtarların okul ile ilişkilerinin zayıf olması 

 Velilerin okul aile birliği, tky ve stratejik planlama gibi çalışmalara katılmada isteksiz olmaları 

ve 

 yetersiz kalmaları 

 Öğrenci velilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik düzeylerinin yetersiz oluşu 

 Öğretmen sirkülâsyonunun fazla olması 

 Büro vb araç ve gereçlerdeki eksiklikler 

 Hizmetli sayımızın yetersiz olması 

 

FIRSATLAR 

 

 Gelişen bilgi ve teknolojinin kullanılması 

 AB sürecinde atılan adımlar 

 Okulumuzda güvenli bir ortamın olması 

 Okulumuzun coğrafi konumunun uygun olması 

 Okul ve kurumlar arasında işbirliği anlayışı ve uyumun olması 

 Okulun bulunduğu sosyo - ekonomik çevre 

 Milli Eğitim Müdürlüğü ile iyi ilişkiler içinde olması. 

 Herhangi bir yönden sorunlu öğretmenin olmaması 

 Öğretmen – idare işbirliği ve iletişiminin oldukça güçlü olması 

 Milli bayramların ve anma törenlerinin anlam ve önemine yakışır şeklide yapılması 

 Cumhuriyet değerlerine bağlı olunması 

 Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalınıp Atatürkçülük değerlerine bağlı nesiller yetiştirilmesi 

 Sanatsal ve kültürel yönden çalışanlarına kültürel faaliyet içinde olma imkânı sağlanması 

 Hizmet içi eğitimlerin sürekli olması 

 Farklı alanlarda söyleşi, konferans, vb. etkinliklere yer verilebilir imkânların olması 

 Öğrenci sosyal ve kişisel gelişimlerin çok yönlü desteklenmesi 

 Öğrenci-öğretmen iletişiminin güçlü ve sağlıklı olması 

 Öğrencilere der dışı egzersiz çalışmalarına katlıma imkânı verilmesi 

 Okuma saatlerinin olması 

 Sınıf mevcutlarının az olması 

 Genç bir nüfusa sahip olmamız 

 İlçemizde hayırsever işadamlarının olması 

 Okul Aile Birliği yönetimin genç ve girişimci olması 

 Çevre yerleşim birimleri ile ulaşım sıkıntısının olmaması 

 Halkın eğitime önem veren bir bakışa sahip olması 
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TEHDİTLER 

 

 Okulun fiziki kapasitesinin üzerinde öğrenci potansiyeli olması ve ilçe içerisinde tercih 

edilen bir okul haline dönüşmesi nedeniyle öğrenci sayısının giderek artması. 

 Parçalanmış aileler 

 Medyanın ve ailenin eğitici görevini yerine getirmemesi 
 Çalışan personelin, öğrencinin ve ilgili velilerin ödüllendirilmemesi 

 Mahalle Muhtarlarının okula karşı ilgisiz kalmaları 

 Ürün, hazırlanan dekor vb.nin süreç içerisinde korunması ve sergilenmesi için gerekli yerlerin 

 Genç ve okula yeni atatan öğretmenlerin okulu tanıma ve uyum sağlama dönemi ardından 

verimli 

 çalışacak dönemde çeşitli nedenlerle ili içi ve il dışına atanmaları 

 Velilerimizin ekonomik ve çalışma koşullarının yanında eğitim-öğretim düzeylerinin yeterli 

olmaması nedeniyle gerekli destek ve katılımı göstermemeleri. 

 Okulun bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik düzeyi. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 
GELECEĞE YÖNELİM 
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A-VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞRELERİMİZ 

B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER 
TEMALAR 
Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun yürütmekte olduğu hizmetler ile stratejik planlamada yer 

alacak hizmetlere ilişkin stratejik alanları, sorun odaklı yaklaşımla 4 tema (Eğitim-Öğretim, kurumsal 

kapasitenin Geliştirilmesi, Yönetim - Organizasyon, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler) başlığında 

gruplandırılmıştır. 

Temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler oluşturulurken “sorun odaklı” yaklaşım 

tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle, tema konusunun “stratejik boyutları” ön plana çıkarılmıştır. Bu 

sorunlardan (stratejik konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur. 

1. TEMA: EĞİTİM – ÖĞRETİM 
 Okul Öncesi Eğitim 

 İlkokul 

2. TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 
 İnsan Kaynakları 

 Fiziksel Kapasitenin Kullanımı 

 Maddi Kaynakların Kullanımı 

3. TEMA: YÖNETİM – ORGANİZASYON 
 Mevzuatın yürütülmesi 

 Kurumsal rehberlik ve performans değerlendirmesi 

 Stratejik yönetim anlayışının yerleştirilmesi 

4. TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER 
 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin niteliği 

 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin eğitim-öğretime katkı 

 

GELECEĞE BAKIŞIMIZ 
Geleceğe yönelim bölümü iki başlıkta ele alınmıştır. Birinci başlıkta, misyon ve temel değerler; 

ikinci başlıkta ise Temalar, Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler yer almaktadır. 

1. VİZYONUMUZ 
Milli kültürle bezenmiş, başarıda sınır tanımayan, çizgi üstü model bir okul olmak istiyoruz. 

2. MİSYONUMUZ 
 Öğrencilerimize çağdaş bir eğitim vermek,  

 Türk toplumunun değerlerini, ahlakını önemseyen insanlar yetiştirmek,  

 Çevremize de eğitim vermek,  

 Severek gelebilecek bir okul ortamı hazırlamak,  

 Geleceğimiz için en kaliteli insanı yetiştirmek, 

 Sorumluluk sahibi, emeğe değer veren, yenilikçi, yapıcı ve yaratıcı düşünen, bilgiyi 

toplum yararına kullanabilen, kendini ifade edebilen, eleştiren ve eleştirilmeye açık 

BİREYLER YETİŞTİRMEK İÇİN VARIZ. 

        3. TEMEL DEĞERLERİMİZ 
Ertuğrul Gazi İlkokulunun yürüttüğü faaliyetleri, Milli Eğitim Temel 

Kanununda belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat 

ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde planlamak, var olma nedenini tanımlayarak 

geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmak, yürüttüğü faaliyetlerin stratejik amaçlarını, 

ölçülebilir hedeflerini saptamak, önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda 

performanslarını ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak katılımcı 

bir yönetim anlayışıyla stratejik planlama yaparak hedeflenen amaçlara ulaşılmasıdır. 

Özetlemek gerekirse; 

 Milli ve manevi değerlerimize bağlıyız 

 Kararlarımızı birlikte alırız 

 Objektifiz 
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 Hoşgörülüyüz 

 Sorumluluk sahibiyiz 

 Çevreye saygılıyız 

 Bireysel farklılıklara inanırız. 
 

    Eğitim Hedeflerimiz 

 Anayasa’nın ve Milli Eğitim Temel Kanunu’nun amaçları doğrultusunda,  Atatürk 

ilke ve İnkılaplarına bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirilmesi  

 Çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak hatasız, sürekli, daha iyi ve daha hızlı 

hizmet sunmak suretiyle çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetinin 

sağlanması  

 Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli 

öğrenme politikasını ve araştırma bilgiye ulaşma davranışlarını benimsetmek  

 Okulumuzun  fiziki mekân, yönetim anlayışı ve imkânlar açısından çevreye açık, 

sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir toplum merkezi haline 

getirilmesi  

 Okulumuzun ve dolayısıyla İlimizin eğitim alanındaki başarısını ülke genelinin 

üstüne çıkarmak için çalışmalar yapılması 

 Öğretim programlarının öğrenilebilirlik düzeylerini yükseltmek için, farklı metot ve 

stratejilerin  öğretmenlerle beraber araştırılarak derslerin işleyişinde görselliğin  

arttırılması ve okulumuzda  eğitim teknolojisinden en üst seviyede 

yararlanılmasının sağlanılması.  

 Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle ilgili önlemlerin alınması  

 Öğretmenlerimizin düzenli olarak meslek ve branşlarında hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinden yararlanmalarının sağlanması  

 Öğrencilerimize okuma alışkanlığı verilmesi, sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi 

ve okuma saati uygulamasına devam edilmesi  

 Öğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi  

 Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin 

desteğinin sağlanması, veli toplantılarının sayıca artırılması 

 Öğrencilerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli 

tedbirlerin alınması ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik 

bilgilendirici seminerler verilmesi  

 Rehber öğretmenimiz olmadığı için sınıf öğretmenlerinin ve sınıf rehber 

öğretmenlerinin daha etkili rehberlik hizmeti sunması ve bu amaç için motive 

edilmesi 

 Okulumuzun temizliği konusunda hizmetli kadrosunda bulunanların gerekli özeni 

göstermeleri için çalışmaların yapılması ve okulumuzdaki tüm mekanların temiz 

kullanılması ve temiz bırakılması, öğrencilerimizde temizlik alışkanlığının yaşam 

felsefesi olarak yerleştirilmesi için temiz sınıf kampanyasının devam ettirilmesi.  

 

Öğretim Hedeflerimiz 

 Öğretmenlerimizin branşlarında ya da yabancı dil ve bilgisayar konusunda İlimizde 

düzenlenen seminerlere ve öğretim programlarına katılmaları konusunda teşvik 

edilmesi  

 İl ve ülke genelinde yapılan seviye tespit sınavları ile öğretimin etkinliğinin 

değerlendirilmesi ve alınan sonuçlara göre gerekli iyileştirmelerin ve 

ödüllendirmelerin yapılması  

 Öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının benimsenmesi  

 Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun liselere yönlendirilmesi  
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 Okulumuzda  öğretimde teknolojinin imkanlarının sonuna kadar kullanılması  

bilgisayar laboratuarlarının artırılması, her sınıfın bilgisayar, projeksiyon cihazı,  

vb. ihtiyaçlarının karşılanması  

 Ezbercilikten uzak, sürekli kendini yenileyen, araştırmacı bir nesil yetiştirmek için; 

okulumuzda öğrencilerimize okuma alışkanlığı verilmesi konusunda çalışılması.  

 Öğrencilerin daha başarılı olması için planlı çalışma alışkanlığının kazandırılması  

 Düzenli ders çalışamama, dikkat bozukluğu ve ilgisizlik gibi problemleri olan 

öğrencilerimizin okula ve çevreye uyumunun sağlanması ile ilgili olarak rehberlik 

çalışmalarının düzenli olarak yapılması öğrenciyle, aileyle, öğretmenlerle,.. vb. 

birebir görüşmeler yapılarak aksaklığı giderici tedbirlerin hep birlikte uygulamaya 

konulması. Öğretmenler arasında öğretim alanında işbirliği yapılması. 

 

Fiziki Yapıda Hedeflerimiz 

 2015 yılı sonuna kadar tüm eksikliklerin giderilerek okulumuzun fiziki donanımının 

sağlanması, en kısa zamanda okulumuzun ek binasının yapılarak binamızın eğitim ve 

öğretime daha uygun hale getirilmesi  

 Okulumuzun iç donanımının verilen hizmete uygun hale getirilmesi ve 

öğrencilerimizi bu konuda paydaş yaparak onlarda aidiyet ve sahiplenme 

duygularının geliştirilmesi  

 Branşlarına göre  branş sınıfları oluşturulması  

 

 

Sosyal ve Kültürel Çalışmalardaki Hedeflerimiz  

 Avrupa Birliği eğitim projeleri kapsamındaki çalışmalara katılmak 

 Okulumuza yapılacak ek binamıza sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilenebileceği 

bir çok amaçlı salonun yapılması.  

 Okullar arası bilgi, şiir, kompozisyon, halk oyunları, saz ve ses yarışmaları 

etkinliklerine katılımın artırılarak, ilimizin ve okulumuzun tanıtımının yapılması, 

öğrenci motivasyonunun artırılması ve öğrencilerimize sosyal birey olma olgusunun 

kazandırılması   

 Okulumuzun web sayfasının yenilenmesi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz sitesinden 

de link verilmek suretiyle erişim imkanını güçlendirerek, hem okulumuzun 

tanıtımının yapılması hem de okul çalışmalarının her kesimden takip edilmesinin 

sağlanması  

 Okulumuzda matematik, fen, tiyatro, satranç, izcilik, çevre vb. kulüp çalışmalarının,  

dergi ve gazete çıkarılmasının teşvik edilmesi  

 İl içi tarihi - turistik yerlere geziler düzenlenmesi 

 

 

Sportif Çalışmalardaki Hedeflerimiz 

 Okulumuzun İlimizde ve ülke genelinde sportif faaliyetlere katılması ve iyi 

dereceler alması için çalışmaların yapılması  

 Okulumuzda spor-sağlık ilişkisi hakkında seminerler düzenlenerek, her öğrencinin 

bu spor faaliyetlerine katılmasının sağlanması   

 İlimizde yapılan basketbol, futbol, kros, masa tenisi, satranç, badminton vb. sportif 

faaliyetler için eksik tesis ve malzemenin belirlenip, temin edilmesi  

 Spor dallarında üstün kabiliyetli öğrencilerimizin tespit edilerek, onların başarılı 

oldukları alanlarda ilerlenmesinin sağlanması  

 İl dışında yapılan yarışmalarda ilimizin olması gerektiği gibi en iyi şekilde temsil 

edilmesi ve Okulumuzu ve İlimizi tanıtıcı faaliyetlerin yürütülmesi 

 Öğrencilerimizin  “Bilinçli spor ve dengeli beslenmeyi  bir yaşam tarzı haline 

getirmeleri için çalışılması  
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 Sportif tesisi olan kurumlardan yararlanılması ve bu kurumlarla işbirliğinin 

geliştirilmesi  

 

AMAÇLAR, HEDEFLER, POLİTİKA VE STRATEJİLER,  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

1.TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİM 
A-OKUL ÖNCESİ: 

Stratejik Amaç 1: 
“Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber 

edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel 

ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler 

yetiştiren bir eğitimi Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokuluna kayıt yaptırmış her bireye fırsat ve 

imkân eşitliği içinde sunmaktır” 

 

Stratejik Hedef 1:  Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu’na başlayacak öğrencilerin bir üst 

öğrenim kurumlarında uyum sorunu yaşamadan öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlayacak 

temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Haziran ayında Okul Öncesi öğrencilerinin ilkokul 1.sınıflarında en az 2 derse izleyici olarak 

katılmalarının sağlanması için program yapılmasıdır 

 Haziran ayında Okul Öncesi öğrencilerine ve velilerine 4+4+4 eğitim sisteminin birinci 4 

yıllık dönemi konusunda bilgi verilmesi için toplantılar yapılması, bu toplantıya 1.sınıf 

öğretmeni ile Okul Öncesi öğretmeninin katılmasının sağlanması 

 Eylül ayında 1.sınıf öğrencilerine ve velilerine uyum eğitimi verilmelidir 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu 1. sınıfına başlayan öğrencilerde okula uyumda az düzeyde sorun 

gözlenmesi, 

2. Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu 1. sınıfına başlayan öğrencilerin 1. sınıf için gerekli bilgi ve 

becerilerinde eksiklik gözlenmemesi ve tedirginlik duymalarının en aza indirilmesi 

 

Stratejik Hedef 2: Okul-Aile işbirliğinin koordine edilmesi amacıyla 4+4+4 eğitim ve öğretim 

sisteminin birinci dört yıllık dönemi özellikleri hakkında velileri bilgilendirmektir. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Okul rehberlik servisi tarafından aile eğitimi programı düzenlenmesi 

 1.Sınıf ve okul öncesi dönemi çocuklarının gelişim özellikleri ve velilerin çocuklara 

yaklaşımları konusunda Doğanşehir A.S.M. ve Toplum Sağlığı yetkililerince her yıl mayıs ayı 

sonunda ya da eylül ayı başında velilere bilgilendirme yapılmasının sağlanması 

 Her yıl ekim ayı içerisinde 1.sınıfların sınıf rehber öğretmeni ve okul rehber öğretmeni iş birliği 

 içerisinde her öğrenci ve öğrenci velisi ile bire bir görüşülerek her çocuğun bireysel ihtiyacına 

göre okul ve aile iş birliğinin sağlanmasıdır 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Düzenlenecek konferans ve söyleşilerin sayılarındaki artış, 

2. Düzenlenen konferans ve söyleşilere veli katımının artması, 

3. Okul – veli işbirliğinde en az düzeyde sorun yaşanmasıdır. 

 

B-İLKOKUL : 
 

Stratejik Hedef 1: Okul da uygulanan ders programları doğrultusunda öğrencilerin 1.sınıfta 

gerekli okuma ve yazma becerilerini alarak üst sınıflara başlamalarının sağlanması 
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POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Okuma ve yazma çalışmalarında uygulanacak tüm ölçme ve değerlendirme araç ve 

etkinliklerinin, öğrencileri okuma ve yazma becerilerini kullanmaya yönlendirecek şekilde 

düzenlenmesi, 

 Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her etkinlik 

sonunda pekiştirme ve tekrar etkinliklerine yer verilmesi, 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Stratejik plan döneminin başında var olan birinci sınıf sonunda ki okuma yazma becerilerine sahip 

olmayan öğrencilerin sayılarının plan sonuna kadar takip edilmesi ve karşılaştırılması, 

2. basamak sonunda ikinci dört yıllık basamağa devam oranının stratejik plan dönemi sonundaki oranın 

karşılaştırılması, 

 

Stratejik Hedef 2: Okulda uygulanan deneme sınavları ve ders programları doğrultusunda 

öğrencilerin ikinci 4 yıllık eğitim basamağına gerekli bilgi ve becerileri alarak başlamalarının 

sağlanması 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Temel derslerde (Türkçe, Matematik, Hayat bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce) 

uygulanacak tüm ölçme ve değerlendirme araç ve etkinliklerinin, öğrencileri üst düzey düşünme 

becerilerini kullanmaya yönlendirecek şekilde düzenlenmesi, 

 Yazılı, deneme ve ortak sınavlarda mümkün olduğunca MEM tarafından gönderilen ikinci dört 

yıllık basamaklardaki derslerdeki ve TEOG sınavındaki soru tiplerine uygun sorulara yer 

verilmesi, 

 Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her ünite 

sonunda izleme sınavlarının yapılması, etkinliklerin tekrar edilmesi 

 Edinilmeyen kazanım ve/veya becerileri hemen belirleyip telafi edebilmek için her plan 

sonunda değerlendirme etkinliklerine yer verilmesi, 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Stratejik plan döneminin başında var olan birinci dört yıllık basamak sonunda ikinci dört yıllık 

basamağa devam oranının stratejik plan dönemi sonundaki oranın karşılaştırılması, 

 

Stratejik Hedef 3: Ertuğrul Gazi İlkokulunun birinci 4 yıllık döneminin bitiren 2-3-4 sınıf 

öğrencilerinin 5-6-7-8. sınıflarında öğrenimlerine devam edebilmeleri için gerekli İngilizce dil 

yeterliliğine sahip olmalarını sağlamaktır. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olan “MEB Ortaokullar 2-3-4 

İngilizce Öğretim Programları” esaslarına göre ortaokul İngilizce derslerinin yürütülmesi, 

 İletişim amaçlarına yönelik İngilizce öğretimi yapılabilmesi için farklı okul ve/veya kurumlarla 

uygulanan çalışmaların incelenerek okula uyumlu hale getirilip okulda uygulanması 

 Sınıf Seviyelerinin Belirlenmesi 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Farklı okullarla gerçekleştirilen uygulanan ve okula uyumlu hale getirilip okulda uygulanan 

çalışma sayısının stratejik plan döneminin başı ve sonu arasındaki fark, 

2. İlköğretim 2-3-4 sınıf öğrencilerinden farklı İngilizce eğitim sistemlerini kullananların stratejik plan 

döneminin başı ve sonu arasındaki fark, 

3. İlköğretim 1-2-3-4 Sınıfı bitirip 5-6-7-8. Sınıfa devam eden öğrencilerden ders başarı oranlarının 

karşılaştırılması 

Stratejik Hedef 4: Ertuğrul Gazi İlkokulunda verilmekte olan yabancı dil İngilizcenin temel dil 

becerilerini (dinleme, okuma, yazma, konuşma, karşılıklı konuşma) iletişim amaçlarına dayalı 

olarak kullanmalarını sağlamak. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 
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 İletişimsel yeterliliklere ulaşmayı sağlayacak beş temel dil becerisine (dinleme, okuma, sözlü 

etkileşim, sözlü üretim ve yazma) yönelik kazanımların sınıflandırılması, 

 Sınıf seviyelerinin belirlenmesi 

 Beş temel beceriyi destekleyecek şekilde ders içi etkinliklerin yazılması, 

 Hazırlanan ders içi etkinlikleri destekleyecek ölçme-değerlendirme araçlarının 

hazırlanması,Hazırlanan ders içi etkinlik ve ölçme araçlarının uygulanması ve düzenli olarak 

uygulama izleme-değerlendirme yapılmasıdır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. İlkokulun 4.sınıfının sonunda beş temel dil becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanan sınavlar 

sonundaki karşılaştırmalar 

2. İlkokulun (2-4) İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan 

etkinliklerin güncellenerek (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması, 

3. İlkokulun (2-4) İngilizce derslerine ait iletişimsel amaçlara yönelik olarak hazırlanan ölçme ve 

değerlendirme araçlarının (düzeltilmiş) düzenli bir şekilde öğretmenlerin kullanımına sunulması, 

4. İngilizce öğretmenlerinin etkinlik uygulamalarından sonra okul idaresine bilgi vermesi 

 

 

 

Stratejik Hedef 5: İlkokul Hayat Bilgisi ve Fen ve Teknoloji derslerinde öğrenme ortamlarını 

Bilimsel Süreç ve Becerilerini kullanılabilecek şekilde düzenlemek. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 İlkokul Fen Bilimleri Ve Hayat Bilgisi derslerinin ders etkinliklerinin “Bilimsel Süreç Beceri” 

lerine yönelik olarak hazırlanması, 

 İlkokul Fen Bilimleri Ve Hayat Bilgisi derslerinde kullanılacak olan tüm ölçme-değerlendirme 

araç ve etkinliklerinin Bilimsel Süreç Becerilerini destekleyecek şekilde hazırlanması veya 

yeniden düzenlenmesi 

 İlkokul Fen Bilimleri Ve Hayat Bilgisi zümresi tarafından gerçekleştirilecek ders dışı 

etkinliklerin “Bilimsel Süreç Becerileri” nin kullanılmasını gerektirecek şekilde planlanmasıdır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. “Bilimsel Süreç Becerileri” ni temel alan ders etkinliklerinin uygulanmasından önce (öğretim yılı 

başında) yapılan ön test ile uygulandıktan (öğretim yılı sonunda) sonra yapılacak son test arasında 

anlamlı bir artışın olması, 

2. Proje yarışmalarına hazırlanacak projelerde öğrencilerimizin “Bilimsel Süreç Becerileri” ni 

kullanmalarıdır. 

 

Stratejik Amaç 2: 

“Öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve 

çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak 

bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda hem yükseköğretime hem 

mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.” 

 

Stratejik Hedef 1: İlkokulda stratejik plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmeti verilerek üst öğrenime geçişini 

gerçekleştirmektir. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Öğrencilerimizin ortaokul kurumlarında seçecekleri ortaokul kurumlarını tanımaları için “Okul 

Tanıtım Gezileri” düzenlenmesi, 

 Sağlıklı seçim yapabilmeleri için ortaöğretim kurumlarının ve programlarının seviyelerine 

uygun şekilde tanıtılması, 

 Uzmanlar tarafından 4 sınıf öğrencilerine sınav kaygısı ve isteklendirme konularında destek 

verilmesi için seminerler düzenlenmesi, 

 Öğrencilerimizin kendilerine ve puanlarına en uygun bölüme yerleşebilmeleri amacıyla 
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 Rehberlik Servisimiz yada RAM tarafından öğrenci ve velilerine eğitim, öğretim ve bilinçli 

velilik konularında bilgilendirmeler yapılması 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Farklı Ortaokul Kurumlarına yerleşen öğrenci sayısı ile birinci 4 yıllık basamağı bitiren edilen 

öğrenci sayısının oranı, 

 

Stratejik Hedef 2: Ertuğrul Gazi İlkokulu Öğrencilerinin (4.Sınıfta) öğrenim gördükleri Türkçe-

Matematik-Hayat Bilgisi derslerindeki yıl sonu başarı puanlarını artırarak puan ortalamalarını 

en az 75 yapmaktır. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Türkçe-Matematik- Hayat Bilgisi müfredatlarının incelenerek kazanımların okul, çevre ve 

öğrencilerine uygun olarak düzenlenip kazanım tabloları oluşturmaları 

 Türkçe-Matematik- Hayat Bilgisi Derslerinin müfredatlarının incelenerek kazanımların okul, 

çevre ve öğrencilerine uygun olarak düzenlenip bu kazanımlara uygun ve 5-6-7-8. sınıflardaki 

sorulan soru tiplerine uygun tarzda ölçüm yapabilmek için ölçme ve değerlendirme araçları ve 

teknikleri oluşturmaları, veli ve öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmeleri 

 Ertuğrul Gazi İlkokulu okulunda 4. sınıfına başlayan öğrencilerin Türkçe-Matematik- Hayat 

Bilgisi derslerine yönelik tutum ölçeği uygulanmasıdır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Ertuğrul Gazi İlkokulu 4. sınıfına başlayan öğrencilerin Türkçe-Matematik- Hayat Bilgisi derslerinde 

başarısızlık nedeni olarak neyi gösterdiklerinin belirlenmesi ve buna yönelik çözümler bulunmasının 

sağlanması 

2. Türkçe-Matematik- Hayat Bilgisi derslerinin yılsonu ortalamalarının 4 Sınıfta Her birinde en az 65 

olmasıdır. 

 

2.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 
I-İNSAN KAYNAKLARI: 

Stratejik Amaç 3: 
“Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için yaşam boyu öğrenme anlayışı 

çerçevesinde, içinde bulunduğumuz çağın eğitim anlayışı ilkelerine uygun insan kaynakları 

yönetimi sistemi kurmaktır.” 

 

Stratejik Hedef 1: Bilimsel yöntemlerle belirlenen ihtiyaçlara yönelik kurumun faaliyet 

alanlarını destekleyecek hizmet içi eğitimler düzenlemektir. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Gözlem, görüşme, anket, sınav vb. araç ve yöntemlerle yönetici, öğretmen ve personelin ihtiyaç 

duyduğu ya da ihtiyacın gözlendiği alan/konuların belirlemesi, 

 Belirlenen eğitim ihtiyacını oluşturan öğelerin öncelik sırasına karar verilmesi, 

 Eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık hizmet içi eğitim ihtiyaç programının oluşturulması ve İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 

 Yıl içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullardan gelen talep doğrultusunda 

düzenlenen mahalli ve ulusal çapta düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmalarına personelin 

katılımı için yönlendirilmesi 

 Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, katılımcıları merkeze alan bir öğrenme 

anlayışın sergilenmesi 

 Gerek kurum içinden gerekse kurum dışından eğitim düzenleyecek kişilerin, akademik 

görevleri ne olursa olsun, öğrenen merkezli anlayışa uygun eğitim düzenlemesinin istenmesi, 

 Mahalli Hizmet içi çalışmalarına katılan personelin belgelerin verilmesinin ve faaliyet katılım 

bilgilerinin MEBBİS sistemine derhal işlenmesi 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
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1. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilen İhtiyaç Alanları İle Hizmet İçi Eğitim Düzenlenen Alanların 

Sayısının Birbirine Oranı, 

2. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için verilen eğitimleri sınıflarda uygulama oranları (sınıf yönetimi, 

ders içi etkinlikler, ölçme ve değerlendirme etkinlikleri vb.), 

3. Personelin aldığı eğitim sonucunda ortaya çıkardığı işin önceki işlere göre niteliğinde artış, 

4. Hizmet içi eğitimlerle ilgili verilerin MEBBİSte güncellenmesi 

5. Katılımcıların katıldıkları seminere ilişkin memnuniyet oranıdır. 

 

Stratejik Hedef 2: Kurum çalışanlarına liyakat, gayret ve kariyeri esas alan bir görevlendirme ve 

çalışma ortamı sağlamak. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ 

 Kurum çalışanlarının görevlendirilmelerinde gönüllüklerinin de dikkate alınması, 

 Verilen hizmetin yoğunluğuna uygun olarak personel görevlendirilmesi, 

 Görevlendirmelerde eşitlik ve adili yetin de dikkate alınması, 

 Toplantılara gündem ve hazırlıkla gidilerek ortaya çıkan işle harcanan zamanın orantılı 

olmasının sağlanması (Zaman Yönetimi ve Toplantı Yönetimi), 

 Kurum çalışanlarının kendilerini kurumun anlamlı ve sosyal birer üyesi sayacağı kurum 

ortamının oluşturulmasıdır 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Kurum personelinin bir önceki döneme göre yaptığı işteki memnuniyet oranı, 

2. Toplantıların sonunda alınan kararların sayısı ve uygulanma oranları, 

3. Kurum personeli için düzenlenen sosyal etkinliklerin önceki döneme göre oranı, 

4. Kurum personelinin düzenlenen sosyal etkinliklere katılma oranıdır. 

 

II-FİZİKSEL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ: 

 

Stratejik Amaç 4: 
“Kurumdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve 

fiziksel kapasitenin etkin kullanılmasını sağlamaktır.” 

 

Stratejik Hedef 1: Kurumun plan dönemi sonuna kadar bilişim teknolojilerinden en yüksek 

seviyede yararlanmasını sağlamak 

 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurum personelinin, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanmasını sağlayarak bilişim 

okuryazarlığının artırılması, 

 Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulması ve bilişim teknolojileri alt yapısının etkin 

olarak kullanımının sağlanması, 

 Kurum personelinin bilişim teknolojilerini daha etkin kullanımını sağlamak için kurs ve 

seminerlerin verilmesi. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Kurum personelinin bilişim teknolojilerini etkin kullanımını sağlamak amacıyla planlanan kursların, 

gerçekleştirilen kurslara oranı, 

2. Kuruma yeni katılan çalışanların bilişim teknolojileri seminerlerine/kurslarına katılma oranı, 

3. Kurumun teknolojik alt yapısı ve donanımları için bütçede ayırdığı miktarın oranı. 

 

Stratejik Hedef 2: Kurumumuzdan hizmet alanların memnuniyetini artıracak uygun ortamların 

hazırlanması 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Veli ziyaretleri için veli görüşme odası ya da veli dinlenme alanı oluşturularak veliyi memnun 

edecek fiziki düzenlemelerin yapılması 
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 Kamu hizmet standartlarının uygulanmasında hizmet alanların memnuniyetinin esas alınması 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Kurumumuzdan hizmet alanların, hizmetten memnun olanlara olan orandaki sayısal artış 

 

Stratejik Hedef 3: Kurumda afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmet araçlarının mevzuata 

uygun şekilde okul bünyesi ve uygun yerlerde bulundurmak. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurum afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmet planlarının hazırlanarak her yıl güncellenmesi, 

 Afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmetlerine ilişkin bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerinin 

artırılması, 

 Afet ve acil kurtarma ve müdahale hizmetleri planına uygun olarak her personele görev 

tebligatının yazılı yapılması. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Planlanan afet ve acil yardım hizmetlerine ilişkin bilinçlendirme ve tatbikat faaliyetlerinin, 

gerçekleştirilenlere oranı. 

 

III-MADDİ KAYNAKLARIN KULLANIMI: 

Stratejik Amaç 5: 

“Ertuğeul  Gazi İlkokulunda muhasebe iş ve işlemleriyle ayniyat, donatım işlerinin yürütülmesi 

ile ilgili işlemleri yürütmektir.” 
 

Stratejik Hedef 1: Kurumun, kurum çalışanlarının ve velilerin genel haklarının da gözetildiği 

etkin ve kaliteli muhasebe hizmeti sunmaktır. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurum personelinin icra, tahakkuk, aile ve çocuk yardımı iş ve işlemlerinin yürütülmesi, 

 Kurum personelinin SGK işlerinin yürütülmesi, maaş, ücret işlemlerinin zamanında yapılması 

 Kamu zararlarını tahsil etme, ödenek talep etme, satın alma iş ve işlemlerinin yürütülmesidir. 

 Ek ders ücreti çizelgelerinin şeffaf bir şekilde kurum çalışanlarıyla paylaşılması. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Plan dönemi içinde kurum personelinin icra, tahakkuk, aile ve çocuk yardımı iş ve işlem 

sayısının, sonuçlandırılan iş ve işlem sayısına oranı, 

2. KBS Sistemi üzerinden SGK işleri ve maaş, ücret işlemlerini gerçekleştirilecek personel sayısının, 

SGK işleri ve maaş, ücret işlemlerini gerçekleştirilen personel sayısına oranı 

3. KBS Sistemi üzerinden Muhasebe biriminden hizmet alanların aldıkları hizmetle ilgili memnuniyet 

oranı. 

 

 

Stratejik Hedef 2: Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, yıllar içinde gerçekleştirilmesi gereken 

yatırımları belirlemektir. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurumun ihtiyacına uygun olarak gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve bakımların kısa ve 

uzun vadeli olarak planlamalarının yapılması, 

 Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii afetlere karşı güçlendirilmesi, 

 Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin enerji tasarrufu tedbirlerinin alınmasıdır. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Kurumun ihtiyacına uygun olarak gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve bakım sayısının, 

planlamaları yapılanlara oranı, 

2. Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii afetlere karşı güçlendirilmesi, ısıtma, soğutma, 

havalandırma tedbirlerinin alınması konusunda planlanan iş ve işlemlerinin, gerçekleştirilenlere 

oranı, 
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3. Kurumun tükettiği enerjinin dönem sonunda tükettiği yıllık ortalama enerjiye oranıdır. 

 

Stratejik Hedef 3: Kurumun ayniyat ve donatım işlerinin zamanında ve doğru yapılmasını 

sağlamak 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurumun planlanan donatım malzemelerinin sağlanması, 

 Taşınır mal ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, 

 Satın alma, ihale, kurum araçlarının yakıt temin işlerinin yürütülmesi, 

 Kurumun su, elektrik, doğalgaz abonelik, sarfiyat işlemlerinin yürütülmesi, 

 Kurumun teknolojik ve teknik donanımının sağlanması. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Kurum için sağlanması planlanan donatım malzemelerinin sağlananlara oranı, 

2. Gerçekleşmesi gereken okulun su, elektrik, telefon ve internet abonelik, sarfiyat işlemlerinin 

gerçekleştirilenlere oranı, 

3. Okulun Planlanan teknolojik ve teknik donanımının, gerçekleştirilenlere oranıdır. 

 

3.TEMA: YÖNETİM VE ORGANİZASYON 
Stratejik Amaç 6: 

“Amaç ve hedeflere ulaşabilmeyi sağlayan stratejik yönetim anlayışını yerleştirmek, yönetsel ve 

kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve 

sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla daha etkin yönetim, denetim sistemi oluşturmaktır.” 
 

I-PERFORMANSIN DEĞERLENDİRLMESİ: 

“Kurumun amaçlarının sürekli geliştirilmesinde etkin rol oynayan çalışanların performanslarını 

önceden belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirerek kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerin niteliğini 

artırmak.” 

 

Stratejik Hedef 1: Kurumda çalışanların adil bulduğu bir performans değerlendirmesi 

gerçekleştirmektir. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

Kurumun iş analizlerinin değişen mevzuata ve/veya kurum koşullarına göre güncellenmesi, 

İş analizlerini kullanarak adil, performansa dönük ve kurumdaki tüm çalışanlar tarafından 

kabul edilecek bir performans değerlendirme sistemi oluşturulması için çalışmalara başlanması. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Performans değerlendirme sistemi konusunda en az %70 çalışan memnuniyeti 

 

II-MEVZUATIN YÜRÜTÜLMESİ 

 

Stratejik Hedef 2: Kurumun yönetsel ve kalite süreçlerinin eğitim politikalarına, stratejik 

plana ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurumda gerçekleştirilecek işlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla mevzuat 

taraması yapılarak her birim ve zümre için aylık ve yıllık çalışma planları hazırlanması, 

 Öğretim yılı içinde periyodik olarak yapılan zümre toplantılarında bu planların güncellenmesi, 

 Değişen mevzuatın takip edilmesinin ve uygulamalara yansıtılmasının sağlanması, 

 Kurum personelinin sürekli değişen mevzuatı takip etmesi için teşvik edilmesi. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Her öğretim yılı başında birim ve zümrelerin aylık ve yıllık çalışma planlarının olması, 

2. Öğretim yılı süresince çalışma planlarının güncellenmesinin sağlanması. 
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III- Stratejik Yönetim Anlayışının Yerleştirilmesi 

 

Stratejik Hedef 3: Plan dönemince Ertuğrul Gazi İlkokulunda stratejik yönetim anlayışını 

yerleştirmek. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Öğrenci, veli, öğretmen ve tüm çalışanlar için stratejik planlamayla ilgili bilgilendirme ve 

eğitim toplantılarının düzenlenmesi, 

 Stratejik planın tam kopyasının okul yöneticilerine, kısaltılmış kopyasının zümre ve birimlere 

 basılı olarak verilmesi, 

 Stratejik plan ile ilgili yapılacak koordinasyon ve izleme toplantılarına geniş katılımın 

sağlanması. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Kurumda çalışan her bireyin stratejik plan hakkında bilgi sahibi olması, 

2. Kurumda çalışan her bireyin stratejik planın hazırlanması, uygulanması veya değerlendirilmesi 

aşamalarının en az birinde katkı sağlamış olmasıdır. 

 

 

4.TEMA: SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER: 
 

Stratejik Amaç 7: 

“Sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılımı artırarak sorumluluk duygusu gelişmiş, 

sanatsal ve estetik duygusu oluşmuş, kendi kültürünü tanıyan ve temsil edebilen, derslerde 

edindiği bilgi ve becerilerini farklı ortamlarda da kullanabilen, girdiği her ortamda kendini ifade 

edebilen bireyler yetiştirmek.” 
 

Stratejik Hedef 1: Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin kendilerini ifade etmek ve yeteneklerini 

sergilemek üzere törenler, belirli gün ve haftalarla sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal 

faaliyetlere eşit katılımlarını sağlamak. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Okul içinde sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetler düzenlenmesi, 

 Sınıflar arası düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetlere ve yarışmalara 

 katılımın sağlanması, 

 Her etkinliğe her sınıftan eşit sayıda ve her defasında farkı öğrencilerin katılımının 

 sağlanması. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Ertuğrul Gazi İlkokulunda planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilen faaliyetlere 

oranı, 

2. Faaliyetlere katılan öğretmen, öğrenci ve velilerin faaliyetlerden duydukları memnuniyetin 

oranıdır. 

 

Stratejik Hedef 2: Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerini spor yapmaya ve spordan zevk almaya 

yönlendirmek. 

 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

Beden Eğitimi derslerinde sporun her dalı ile ilgili etkinliklerin düzenlenmesi, 

Farklı dallarda ve her seviyede okul içi spor turnuvalarının düzenlenmesi, 

Öğrencilere farklı spor dallarında kursların açılması, 

Öğrencilere fair play eğitiminin verilmesi 

Öğrencilerin küçük yaşta her spor dalıyla tanıştırılması. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ: 

1. Beden Eğitimi ders içi etkinliklerinde yer alan spor dallarının sayısı, 

2. Okul içi turnuvaların gerçekleştirilme oranı, 

3. Spor kurslarına katılan öğrencilerin plan dönemi sonundaki sayıya oranı. 

 

Stratejik Hedef 3: Ertuğrul Gazi İlkokulu; öğrenci ve çalışanlarının sosyal, kültürel, sportif ve 

sanatsal alanda gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve elde ettikleri başarıları basın, yayın ve internet 

aracılığıyla kamuoyuna duyurmak. 

 

POLİTİKA VE STRATEJİLERİ: 

 Kurumda gerçekleştirilecek faaliyetler öncesinde basın bültenleri yoluyla basının haberdar 

edilmesi, 

 Elde edilen başarıların kurum içinde çalışan, veli ve öğrencilere “Bayrak Törenlerinde” 

duyurulması, 

 Elde edilen başarılarla ilgili görsel desteği olan web haberleri hazırlanarak kurum resmi web 

 sitesinde ilan edilmesi, 

 Elde edilen başarıyı gerçekleştiren öğrencilerin okul olanakları doğrultusunda ödüllendirilmesi. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

1. Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen başarıların basında yayımlanan faaliyetlere oranı, 

2. Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve elde edilen başarıların okul web sitesinde yayımlananlara oranı 

3. Faaliyetlere katılan öğrenci sayısının ödül alan öğrenci sayısına oranı. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
 

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU 

STRATEJİK PLANINDA İZLEME VE 

DEĞRLENDİRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANINDA  

İZLEME, DEĞRLENDİRME VE EYLEM PLANLARI 
                   Doğanşehir Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Planında toplam 4 tema, 7 stratejik amaç 

ve 23 stratejik hedef bulunmaktadır. 
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                   “Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Planı” nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

Stratejik Plan uygulamasının izleme ve değerlendirme süreci de eşzamanlı bir şekilde başlayacaktır. 

İzleme, “Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik Planında” ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin 

sistemli olarak takibi ve bu takip sürecinin rapor haline getirilmesidir. 

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu 

amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

                   Stratejik Planın uygulanmasından sorumlu bölüm, birim ve sorumlular, plan aşamasında 

tespit edilmiştir. Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşabilmek ve çalışmaların izleme ve 

değerlendirmesini yapabilmek için Ertuğrul Gazi İlkokulu Stratejik plan izleme ve değerlendirme görevi 

bu planın hazırlanmasında etkin rol alan ve planı yakinen bilen “Stratejik Planlama Ekibine” verilmiştir. 

Stratejik amaçlar, hedefler, strateji ve politikalar, gerçekleşmeler konusundaki açıklamalar, yorumlar ve 

mevcut 

durum hakkında bilgileri içeren raporlar sorumlu birimler tarafından hazırlanacaktır. Bu raporlar belirli 

periyotlar hâlinde ve yeterli nüshada izleme - değerlendirme ekibi ve istendiği takdirde “İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimine” iletilecektir. İzleme ve değerlendirme ekibi, 

birimlerden gelen periyodik raporların stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğü; 

 

 Ne yaptık? 

 Ne yapamadık? 

 Başardığımızı nasıl anlarız? 

 Ne kadar başarılı olduk? 

 Uygulama kurumda herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? 

 Uygulama ne kadar etkili oluyor? 

 Neler değiştirilmelidir? 

 Gözden kaçan unsurlar var mıdır? 

 Amaçlar ve hedefler doğru belirlenmiş mi? 

 Uygulamanın daha etkili olması için neler yapılabilir? 

Sorularını da dikkate alarak yapılacak raporlanarak kurum müdürlüğüne sunulacaktır. Ekip, Okul 

Müdürü’nden gelen kararlar doğrultusunda gerektiğinde birimlere, geri bildirimler yaparak 

müdahalelerde bulunabilecektir. 
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STRATEJİK PLANIN  

UYGULANMASI, İZLENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN  

KULLANILACAK 

FAALİYET RAPORLARI, TABLO VE 

ÇİZELGELER 
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Stratejik Amaç …:  

Stratejik Hedef  

Politika ve Stratejiler:  

 

 

Yapılan Değişiklikler 

 

TEMA :                                ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLAN TAKİP VE İZLEME RAPORU 
 

Faaliyet /Projeler: 

Faaliyet/Proje 

Adı 

Başlama 

Bitiş Tar. 

Süresi Maliyeti Kaynağı 

     

     

     

     

     

 

Performans Göstergeleri 

Performans 

Göstergeleri 
Türü 

Önceki yıllar İlk Yıl 
Sonraki yıl 

hedefleri 

     

       

       

       

       

 

Performans Hedefleri(1 yıllık) 

Yıllar Performans Hedefi: 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  
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Stratejik Amaç  No:  

 

Stratejik Hedef    

Politika ve Stratejiler:  

 

 

Yapılan Değişiklikler 

 

TEMA:                                               ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLANI STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER TAKİP VE İZLEME RAPORU 
 

Faaliyet /Projeler: 

Faaliyet/Proje 

Adı 

Başlama 

Bitiş Tar. 

Süresi Maliyeti Kaynağı 

     

     

     

     

     

 

Performans Göstergeleri 

Performans 

Göstergeleri 
Türü 

Önceki yıllar İlk Yıl 
Sonraki yıl 

hedefleri 

     

       

       

       

       

 

Performans Hedefleri(1 yıllık) 

Yıllar Performans Hedefi: 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU TEMA- STRATEJİK AMAÇ- HEDEF TABLOSU 

TEMA 

ADI 

STRATEJİK AMAÇ  STRATEJİK HEDEFLER 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TEMA   STRATEJİK AMAÇ  STRATEJİK HEDEFLER 
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJİK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU 

TEMA STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER SORUMLU KİŞİLER 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

TEMA    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



73 

 

A
m

a
ç 

N
o
 

STRATEJİK 

AMAÇLAR 

STRATEJİK 

HEDEFLER 

FAALİYETLER 

VEYA  

PROJELER 

MEVCUT 

DURUM 

PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ 

SORUMLU 

KİŞİLER / 

KURUMLAR B
Ü

T
Ç

E
 

KAYNAKLAR 

ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) 

O
C

A
K

 

Ş
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
İS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
İR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

E
Y

L
Ü

L
 

E
K

İM
 

K
A

S
IM

 

A
R

A
L

IK
 

Y
IL

 

Y
IL

 

Y
IL

 

Y
IL

 

  

     

                  

    

                  

    

                  

     

                  

    

                  

    

                  

 



74 

 

 

TEMA 

 

STRATEJİK AMAÇLAR 

 

HEDEFLER 

 

 

 

 

TEMA  
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU FAALİYET  

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 

Amaç No :  Hedef No:   
Faaliyet 

No:  

Çalışma Konusu:   

Faaliyetin Adı: 

Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler: 

Faaliyetin başladığı tarih: Faaliyetin bittiği tarih: 

Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı: 
Faaliyete katılan öğrenci 

sayısı: 

Faaliyete katılan veli/STK temsilcisi sayısı: 
Faaliyete katılan yardımcı 

personel sayısı: 

 

YAPILANLAR: 

 

 

 

 

 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: 

 

 

Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar: 
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU STRATEJIK PLANI                                                                                                             

201… YILI EYLEM PLANI 
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU    

TEMA  

StratejikAmaç :  

Stratejik Hedef :  

 

 

Faaliyet/Projeler İzleme Değerlendirme 

Faaliyet/Projeler Faaliyetin 

Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

Faaliyetten 

Sorumlu 

Kurum/birim/ 

kişi 

Maliyeti Ölçme yöntemi 

ve raporlama 

süresi 

Performans 

Göstergeleri 

Faaliyetin durumu Tamamlan-

mama 

nedeni 

Öneriler- 

Düşünceler 
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ERTUĞRUL GAZİ İLKOKULU FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

RAPORU 

Tema Adı - No: 

Amaç No :  
Hedef No:  

Faaliyet 

No:  

Çalışma Konusu:   

Faaliyetin Adı: 

Faaliyetten sorumlu Kişi/Kişiler: 

Faaliyetin başladığı tarih: Faaliyetin bittiği tarih: 

Faaliyete katılan öğretmen/idareci sayısı: 
Faaliyete katılan öğrenci 

sayısı: 

Faaliyete katılan veli/STK temsilcisi sayısı: 
Faaliyete katılan yardımcı 

personel sayısı: 

 

YAPILANLAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetin Değerlendirilmesi: 

 

 

Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar: 
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TEŞEKKÜR 

 

                   Ertuğrul Gazi İlkokulu Müdürlüğü mevcut Stratejik Plan’ın uygulama süresi sona 

ermiş ve kurumumuz stratejik planlamanın yasal dayanağı olan “5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ve  “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini temel alarak 2015–2019 Kurum Stratejik Planı’nı 

tamamlamıştır.  

                   Emeği geçen Stratejik Planlama Üst Kuruluna ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür 

eder, hazırlanan planın okulumuzu daha başarılı yarınlara taşıma yolunda önemli bir kilometre 

taşı olmasını ve başarı ile uygulanmasını dilerim. 

 

      Erkan ERGEN 

                                                                                                                           Okul Müdürü 
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