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                En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim 

işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak 

lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 
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SUNUġ 

Eğitimde gelişmeyi sağlamak için,  insan kaynaklarını çağın ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmek 

gerekir. Sürekli gelişmeyi sağlayabilmek için ise bütün bireylere yeni yaklaşımlar ve bireylerin 

uygulamalarına planlı bir çalışma sistemi kazandırılmalıdır. Bu süreçte ekip ruhunun öne çıkması, 

yönetişim bilincinin oluşması ve tarafların beklentilerine cevap verebilmesi eğitimde gelişmeyi ve 

kaliteyi arttıracaktır.  

 Bu plan, paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve işbirliğine dayalı bir çalışma sistemi ile 

hazırlanmıştır. Planın hazırlamasında bireysel bilgi, beceri ve deneyimlerinden yararlandığımız tüm 

paydaşlarımıza teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                             Meral GÜLEÇ 

                                                                                                                                                                          Okul Müdürü  
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TANIMLAR 

Strateji: Strateji, kelime anlamı olarak “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme. 
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Stratejik Planlama: Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını Ģekillendiren 

ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten 

sistemli çaba. 

Stratejik Plan Üst Kurulu: Stratejik planlama çalıĢmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak 

çalıĢmaları yönlendirmek üzere kurulan kurul. 

Stratejik Plan Ekibi: Stratejik planlama çalıĢmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula 

belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalıĢmaları yürüten ekipler. 

SWOT Analizi:  Bir projede ya da bir ticari giriĢimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya 

kiĢinin güçlü ve zayıf  yönlerini belirlemekte, iç ve dıĢ çevreden kaynaklanan fırsat  ve tehditleri 

saptamak için kullanılan stratejik bir teknik. 

Misyon: Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev. 

Vizyon: Görünüm, ileri görüĢ, kuruluĢun ideal geleceği. 

Temel Değerler: KuruluĢun kurumsal ilkeleri ve davranıĢ kuralları ile yönetim biçimi. 

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da ne 

kadar ulaĢıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen 

araçlar. 

Stratejik Amaç: Belirli bir sürede kurumun ulaĢmayı hedeflediği sonuç. 

Stratejik Hedef: Amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar. 

Tedbir: Stratejik plan yönetimi anlayıĢına göre alınması gereken önlem. 

Değerlendirme: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve 

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi. 

Okulöncesi Eğitim: Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiĢ, 3-5 

yaĢ grubundaki çocukların eğitimini kapsar.  

e-Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iĢ ve 

iĢlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği 

sistem. 

ġube: Okulun aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisi. 

Ders Yılı: Derslerin baĢladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süredir. 

Ana sınıfı: 60-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıf. 

Rehberlik AraĢtırma Merkezi: Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini sunan ve koordinesini 

sağlayan, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama iĢlemlerini yaparak 

uygun eğitim ortamı ile programlara yönlendiren merkez. 

Bilim ve Sanat Merkezi: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden üstün veya 

özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak Ģekilde bireysel 

yeteneklerinin bilincinde olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını 

sağlamak amacıyla açılmıĢ olan bağımsız özel eğitim kurumu. 
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GĠRĠġ 

        Eğitim öğretim faaliyetine 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle baĢlayan okulumuzda; 

öncelikli amacımız gerek OGYE ekibimiz gerekse diğer personel ve paydaĢlarımızla birlikte 

Okulöncesi Eğitim de adımızdan söz ettirecek çalıĢmaları planlayarak uygulama alanları 

oluĢturabilmektir. 

         Okulumuzun ilk yılından itibaren eğitimde kalite sistemi ile okulöncesi eğitim amaç ve ilkelerini 

benimseyerek uygulanabilir hale getirebilmek; okulumuzun geliĢme ve kurumsallaĢma süreçlerine 

katkılar sağlayabilmek için okulumuz OGYE ekibi tarafında 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıĢtır.   

        Temel politika ve stratejilerin belirlenmesi yapılırken öncelikli olarak eğitim ve öğretimin kalitesi 

düĢünülmüĢ sıfır hatalı okulöncesi eğitimi hedeflenmiĢtir.  Okulumuzda kalite artırımı için 

geliĢtirilecek faaliyetlerin planlaması yapılıp, bunların uygulaması sonrasında da değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 

       Okul yaĢantısına iliĢkin her durumun sistematik bir yapı içinde ele alınıp değerlendirilmesi yapılır. 

Planlar oluĢturulurken mevcut durum analizi olarak SWOT analizi yapıldı. Stratejik amaçların ve 

hedeflerin belirlenmesinde; 

 Okulumuzun hangi kuvvetli yönü hangi avantajları kazandırır? 

 Hangi fırsatlar ile hangi güçlüklerin üstesinden geliriz? 

 Hangi kuvvetli yönler hangi problemleri çözmemizi sağlar? 

 Sorularına cevap aranmıĢtır. 

 

 Okulumuz mevcut durum analizi yapılırken veli, öğrenci ve öğretmen görüĢleri anket yolu ile 

toplanmıĢ, elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Okulumuzda ekip geliĢimi ile ilgili yaptığımız 

çalıĢmalarda Öncelikle idare olarak daha geniĢ hareket alanına sahip değiĢen Ģartlara uyum 

sağlayabilen bir kurum oluĢturmak istedik.  Bu amaca hizmet edecek ekipler oluĢturduk.  Bu ekipler , 

ekip ruhunu benimsemiĢ ve birlikten kuvvet doğar ilkesini benimsemiĢ  olanlardan gönüllülük esasına 

uygun olarak meydana getirildi.. 

 

 Ekiplerimizi ortak bir amaca hizmet eden anlayıĢla, ben merkezinden çıkarıp biz merkezine 

yönelterek kurum bilincini oluĢturduk. Ekiplerimizin liderlerini kendilerinin seçmelerine imkân 

sağladık. Yönetici odalarımızı tek kiĢinin kullandığı odalar halinden çıkarıp, paylaĢımı ve kurum 

bilincini ön plana çıkaran ,yönetiĢim bilinci ile yola çıkarak birlikte kullanılan ofisler haline 

dönüĢtürdük.     

            Son olarak O.G.Y. E. tarafından anket sonuçları, misyon – vizyon – ilke ve stratejilerimiz 

doğrultusunda 2015– 2019 öğretim yılında yapılabilecek çalıĢma alanları ve çalıĢma grupları tespit 

edilmiĢ ve bu grupların O.G.Y. E.sorumluları belirlenerek organizasyon Ģeması hazırlanmıĢtır. Okul 

GeliĢim Planı ekte verilmiĢtir. ÇalıĢmalarımızın okul geliĢimine katkısı olacağı inancı ile emeği geçen 

tüm personelimize teĢekkür ediyoruz. 

                                                                                                           CENNET ÇETĠN ANAOKULU 

                                                                                                     Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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KURUM KĠMLĠK BĠLGĠSĠ 

Kurum Adı  CENNET ÇETĠN ANAOKULU 

Kurum Statüsü KamuÖzel 

 

Kurumda ÇalıĢan Personel Sayısı 

 

Yönetici              :  2 

Öğretmen           :6 

Memur                : 0 

Hizmetli              : 1 

Öğrenci Sayısı 125 

Öğretim ġekli   Normal                 Ġkili 

KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Kurum Telefonu / Fax 
Tel. : 322 6126867 

Faks :……… 

Kurum Web Adresi http//:cennetçetin.meb.k12.tr 

Mail Adresi 974164@meb.k12.tr 

Kurum Adresi 

 

Mahalle        :Ġnönü Mahallesi 

 Posta Kodu :01930 

Ġlçe               :  CEYHAN 

Ġli                  :ADANA 

Kurum Müdürü Meral GÜLEÇ                         GSM Tel: 5068156562 

 

Kurum Müdür Yardımcısı 

Behiye AKBULUT                    GSM Tel:5422251166 

 

mailto:965581@meb.k12.tr
Tel:542225


12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

STRATEJĠK 

PLANLAMA 

SÜRECĠ 

 

BÖLÜM 1 

 



13 

 

BÖLÜM 1: 

1. Cennet Çetin  Anaokulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Hazırlık Süreci 

           Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü stratejik planı,Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Plan Hazırlama 

Kılavuzu ile MEB 2010-2014 Stratejik Planın da yer alan model esas alınarak hazırlanmıĢtır. 

MEB 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık Programı 

kapsamında Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü stratejik planı II. Dönem olan 2015-2019 Stratejik 

Plan hazırlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

 

SRATEJĠK PLANLAMA MODELĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil1:StratejikPlanModelĠ

Hazırlık Programının OluĢturulması 

Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Sratejik Planlama ĠĢ Takvimi 

 

Durum Analizi 

Tarihi GeliĢim 

 

 

Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları 

ile Sunulan 

Hizmetler 

PaydaĢ Analizi Kurum Ġçi ve 

Kurum DıĢı  

Analiz 

-PEST Analizi 

-GZFT Analizi 

-Üst Polotika 

Belgeleri Analizi 

 

Sorun ve GeliĢim Alanlarının  Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi 

 

Temel Değerlerin Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi  

Stratejik Hedeflerin  Belirlenmesi 

Stratejik Belirlenmesi Performans Göstergelerinin 

Belirlenmesi 

Nihal Stratejik Plan 

Performans Programı 

Yıllık performans  ile faaliyet ve projeler 

 

Ġzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Rapor 
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1.1Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü Stratejik Planlama Süreci 

Cennet Çetin Anaokulu ilgili genelge ile Bakanlığımızın belirttiği takvim dâhilinde 2015-

2019 Stratejik Planlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. ÇalıĢmalar,  Stratejik Planlama Ekibi 

rehberliğinde tüm birimlerin katılımıyla yürütülmüĢtür. Müdürlüğümüzde Stratejik Planlama 

hazırlıkları kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

1. 2013/26 sayılı genelge doğrultusunda  Stratejik Plan Üst Kurulu  ve Stratejik Plan Ekibi, 

oluĢturulmuĢtur. 

2. Cennet Çetin  Anaokulu Stratejik Plan üst kuruluna yönelik bilgilendirme toplantısı 

yapılmıĢtır. 

3. Cennet Çetin Anaokulu Stratejik Plan ekibine yönelik olarak üst düzey bilgilendirme 

toplantısı yapılmıĢtır 

4. Ġl Stratejik Planlama Ekibinin düzenlediği  “Stratejik Planlama Kursu”na Okulumuz 

idareci ve Öğretmenleri katılmıĢtır. 

5. Okulumuz personellerine yönelik Stratejik Planlama bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır. 

6. Okulumuz yönetici ve çalıĢanları ile paylaĢım toplantıları yapılmıĢtır. Müdürlüğümüz web 

sayfasında stratejik planlama ile ilgi bilgi, doküman ve örnek uygulamaların paylaĢılacağı 

bölüm eklenmiĢtir. Durum analizi çalıĢmaları Millî Eğitim Bakanlığı Ġl takvimine göre 

hazırlanarak raporlanmıĢtır. 

7. Durum analizinden elde edilen veriler ve Bakanlığımızın stratejik plan taslağından yola 

çıkarak stratejik amaç ve hedefler oluĢturulmuĢ, bu hedeflere ait performans göstergeleri 

belirlenmiĢtir. 

8. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleĢtirmek üzere TOWS metoduyla strateji 

ve politikalar belirlenmiĢ, tüm paydaĢlardan faaliyet planları alınarak performans programı 

hazırlanmıĢtır. 

9. Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile beraber izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır.  Ġzleme değerlendirme ise altı aylık ve yıllık 

olmak üzere senede iki defa gerçekleĢtirilecektir. 

 

1.2.Stratejik Planın Hukuki Dayanakları 

Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren 

düzenleme 10.12.2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu‟dur. Kanunda yer alan stratejik planlamaya iliĢkin hükümler 01/01/2005 tarihinde 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun 3. maddesine göre stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve 

uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 

ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” 

Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu kurumları için bir zorunluluk haline 

geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını 

oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. 

maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiĢ takvim ile zorunlu 

kılınmıĢtır. MEB 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi 

kapsamında Cennet Çetin Anaokulu Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama 

hazırlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

 

1.3.Hazırlık ÇalıĢmaları 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü stratejik planlama çalıĢmalarında; Ceyhan ilçe 

MEM 2015-2019 Stratejik Planı ile Kamu Ġdareleri Ġçin stratejik Planlama Kılavuzunda yer 

alan model esas alınmıĢtır. 

Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi tarafından,Okulumuzun Müdürü baĢkanlığında yapılan toplantıdan sonra 

baĢlanmıĢtır.Stratejik Planlama ÇalıĢmaları kapsamında okulumuzda Okul Müdürü,Müdür 

Yardımcısı OkulumuzÖğretmenleri,Okul Aile Birliği BaĢkanı ve Gönüllü velilerde bu sürece 

dahil olmuĢ ve “Stratejik Plan Üst Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuĢtur. 

Hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiĢ ve elde edilen veriler 

birleĢtirilerek paydaĢ görüĢleri oluĢturulmuĢtur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme 

toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili 

veriler toplanmıĢtır 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü, iyi bir plan hazırlamak ve iyi bir süreç yönetimi 

sağlamakiçin Stratejik Plan Ekibi Stratejik Planlama hazırlığını beĢ aĢamada ele almıĢtır. 

1. Planlama çalıĢmalarının sahiplenilmesi 

2. Organizasyonun oluĢturulması 

3. Ġhtiyaçların tespiti 

4. ĠĢ planının oluĢturulması 

5. Hazırlık programının yapılması 

 

1.4.Planın Sahiplenilmesi 

Bütün kurumçalıĢanlarına 2015-2019 Stratejik Planlama çalıĢmalarının baĢladığı resmi yazı 

ile duyurulmuĢ ve toplantılar yapılmıĢtır. Bu amaçla Kurumumuz yöneticileri ve çalıĢanları 

ile çeĢitli dönemlerde toplantılar yapılmıĢtır. Toplantılar bu süreçte izlenecek yol haritalarının 

tespitinde oldukça yararlı olmuĢtur. 

 

1.5.Planlama Sürecinin Organizasyonu 

Hazırlık sürecininen önemliaĢamalarından biriside stratejik planlamayı yönetecek ekiplerin 

oluĢturulmasıdır. Stratejik planlamanın kuruluĢtaki farklı özellikteki kiĢiler tarafından 

yürütülmesi ekiplerin birlikte çalıĢmasını kolaylaĢtırır ve baĢarıyı beraberinde getirir. 

Özellikle „ekip ruhu‟ oluĢturmaya yönelik faaliyetler planlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Bu 

çalıĢmaların ilk adımı olarak planlama çalıĢmalarında koordinasyon, süreç yönetimi ve karar 

verme organı olarak çalıĢacak üyeler ve üstlenecekleri görevler belirlenmiĢtir. 

 

1.6.Ġhtiyaçların Tespiti 

Ekip üyeleriyle stratejik planlama bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır. Stratejik planla ilgili 

düzeyleri sorularak eksik alanları ortaya konulmuĢtur. Özellikle stratejik planlama kavramları 

ve süreç konularında eksikleri gidermek için ilde düzenlenen çalıĢmalara katılmıĢtır. Daha 

önce bu çalıĢmalara katılmamıĢ üyelere de Okulumuzda bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.  
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 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 MEB 2015 – 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

Bu kapsamda; kurum bünyesinde bulunan özelliklede çalıĢma grubunun içinde yer 

alan kiĢilere ARGE Proje Ekibi ‟nin hazırladığı projeyle, „Stratejik Plan Hazırlama‟ eğitimi 

verilmiĢtir. 

 MEB‟in stratejik planla ilgili düzenleyeceği hizmetiçi faaliyetler çıkartılarak, özellikle 

Okulumuz Strateji Plan Üst Ekibi baĢta olmak üzere çalıĢma grubunda bulunan personelin 

uygun hizmetiçi programlarına katılımı sağlanmıĢtır.  

 

 
 
 
 

1.7.Zaman Planı 

Stratejik Plan Hazırlama Takvimi 

TARĠH EYLEM 

STRATEJĠK PLAN HAZIRLIKLARI 

 Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı stratejik plan incelendi. 

DURUM ANALĠZĠ 

01.04.2014 

31.05.2014 

Tarihi GeliĢim 

Mevzuat Analizi 

Faaliyet Alanları 

Ürün ve Hizmetler 

Kurum Ġçi Ve DıĢı Analizler 

Üst Politika Belgeleri 

GeliĢim Alanlarının Belirlenmesi 

GELECEĞE YÖNELĠM 

01.05.2014 

29.05.2015 

Misyon-Vizyon, Temel Ġlke ve Değerler 

Temalar 

Stratejik Amaçlar 

Stratejik Hedefler 

Performans Göstergeleri 

Stratejiler 

Faaliyet ve Projeler 

Maliyetlendirme 

Ġzleme ve Değerlendirme 

Planın sene baĢı öğretmen kurulunda revize edilmesi 

Okul aile birliği genel kurul toplantısında planın onaylanması 

          ĠL AR-GE BĠRĠMĠNĠN ĠNCELEMESĠ VE DEĞERLENDĠRMESĠ 

22.12.2015 

 

Planın Ġl AR-GE birimine bildirilmesi 

Planın okul web sitesinde yayınlanması 

Tablo 1:Stratejik Plan Hazırlama Takvimi  

 

1.8.Hazırlık Programı 

Stratejik Plan Hazırlama Programı, Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli, 

SP iĢ akıĢ Ģeması ve iĢ takvimine uygun olarak tamamlanmıĢtır.  

Öz değerlendirme ve çevre değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaĢımı benimsenmiĢtir. 
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Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir süreç 

olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından birisi de (G) güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F) fırsat ve  

(T) tehditlerin yani kurumsal değerlendirme olan öz değerlendirme ve çevre 

değerlendirmesine dayanmasıdır. 

Kurumsal değerlendirme çalıĢmalarında, öz değerlendirme çalıĢmaları ile kurumun mevcut 

durumunu, çevre değerlendirme çalıĢmaları ile kurumu etkileyen dıĢ faktörlerin tespiti ve 

bunları dikkate alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler belirlemesi öngörülmektedir.  

Kurumun hedefleri doğrultusunda belirlenmiĢ olan birim ve alt birim hedefleri ile 

faaliyetler/projelerin tüm aĢamalarda hazırlanacak olan “Uygulama Planları” ile ilgili 

birimlerde çalıĢan bireylerin hedeflerine dönüĢtürülerek, hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, 

izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ulaĢıldığını gösteren “Performans Göstergelerinin” 

belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileĢtirmesi sağlanacaktır. Her eylem 

planında ilgili hedefin gerçekleĢtirilmesine yönelik olan faaliyetlerin neler olduğu, kimin 

sorumluluğunda faaliyetlerin gerçekleĢtirileceği ve her faaliyetin baĢlama ve bitiĢ zamanları 

açık olarak belirtilecektir. 

 

2.Stratejik Plan OluĢum ġeması 

 
ġekil1:StratejikPlanOluĢum ġeması 

 

Cennet Çetin 
Anaokulu 

2015-2019 
Stratejik Planı 

 

Zümrelerin 
Önerileri 

 

İl MEM 
Stratejik  
Planları 

 

Analiz Raporu 

 

Üst Politika 
Belgeleri 

SP Seminerleri 
ve 

Koordinasyon 
Ekibi 

Çalışmaları 
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DURUM ANALĠZĠ 
 

 

BÖLÜM 2 
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2.DURUM ANALĠZĠ 

 

 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluĢun “neredeyiz?” 

sorusuna cevap verir. Bu bölümde kuruluĢun içsel olarak güçlü ve zayıf yönleri ile dıĢsal 

etkenlerden kaynaklanan fırsatlar ve tehditler belirlenmiĢtir. 

KuruluĢun kontrol edebildiği etkenler ile kontrolü dıĢında olan ve belirsizlik oluĢturan 

etkenlerin analizi yapılarak planlama sürecinin önemli bir parçasını oluĢturulmuĢtur.  Ayrıca 

kurumdan etkilenen ve etkileyen tarafların analizi yapılarak paydaĢ listesi çıkarılmıĢtır. 

Durum analizi stratejik planlama sürecinin diğer aĢamalarına temel teĢkil eder. 

Yaratıcı ve daha çok öğrenmeye açık bir durum analizi sorunun niteliği ve etkileri açısından 

önemli rol oynadığı düĢüncesi stratejik planlama ekibini geniĢ kapsamlı analiz yapmaya sevk 

etmiĢtir 

 

 

 

2.1. TARĠHi GELĠġĠM 

 

 

 

 

Okul Binası 1997 Yılında Şöförler ve Otomobilciler 

Derneği binası olarak inşa edeimiş ve 2011 yılına kadar bu kapsamda 

kullanılmıştır. 2011 yılında hayırsever iş adamı Zahit ÇETĠN Beyefendi 

tarafından, Şoförler ve Otomobilciler Derneğinden parası ödenerek alınmak 

sureti ile, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanmıştır.Binanın dönüşüm 

kapsamında tüm bakım ve onarımları yapılarak doğu ve güney doğu 

bölelerinden göç alan Adana İli Ceyhan İlçesi Merkezi  İnünü Mahallesinde; 

okul öncesi çağındaki çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

Hayırsever Zahit Çetin Beyefendi’nin merhume annesi Cennet ÇETİN’in ismi 

verilerek; 2011 yılı ekim ayınada Cennet Çetin Anaokulu adıyla 4 derslikli ve 

160 öğrenci kapasiteli olarak faaliyete geçmiştir.Okulun açılışınadan bu güne 

kadar öğrenci sayısında sürekli bir artış göstermesinin yanı sıra ;bölge halkının 

çoğunun geçim kaynağının tarımsal faaliyetler olmasından dolayı mevsimsel ve 

artan terör olaylarından dolayı öğrencilerin devamlarında dalgalanmalar 

olmaktadır.  
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2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

Millî Eğitim Bakanlığının taĢra teĢkilatında yer alan ve taĢra teĢkilatındaki görevlerin 

yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleĢtirilmesi 

müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Müdürlüğümüz Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

veĠlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Makamına karĢı birinci dereceden sorumludur.Millî Eğitim 

Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, 

yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda Millî eğitim temel ilkeleri 

çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliĢtirme yönüyle 

sorumlulukları kanun ve Yönetmeliklerde açıkça tanımlanmıĢtır. 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü‟nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları baĢta T.C. 

Anayasası olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 

tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî 

Gazetede yayınlanan Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmiĢtir. 

Öncelikle inceleme ve analizi yapılan yasa, kanun, Kanun hükmümde kararname, mevzuat, 

yönetmelik, genelge ve yönergeler; 

 T.C. Anayasası 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararname 

 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705 ‐ Son 

Ek ve DeğiĢiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG:21.11.2003 / 25296) 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu 

 439 Sayılı Ek Ders Kanunu 

 4306 Sayılı Zorunlu Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu 
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ġekil 3: Mevzuat Analiz Modeli 

Cennet 
Çetin 

Anaokulu 
Müdürlüğü 

T.C. Anayasası 

(10, 24, 42, 62) 

 

MEB Kanunları (430, 
222, 1739  

Adana MEM. 

Resmi Yazıları ve 

5018 Sayılı KMYK  
3. ve 9. Maddesi  

MEB K.H.K. Tüzük, 
Yönetmelik, 
Yönerge, Bakanlar 
Kurulu Kararı, 
Tebliğ, Usul ve 
Esaslar, Genelgeler 
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2.3.FAALĠYET ALANLARI, ÜRÜN VE HĠZMETLER 

Okulöncesi Eğitim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel 

nitelikler yönünden geliĢtiren bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim 

programlarının uygulanması; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu çerçevede 

yürütmesi ve denetlemesi 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğünün faaliyet alanları ve sunmuĢ olduğu hizmetler aĢağıdaki 

baĢlıklarda toplanmıĢtır. 

 

Tablo 2: Cennet Çetin Anaokulu Faaliyet Alanları.Ürün ve Hizmetler 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM  FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ 

Hizmet-1Eğitim Hizmetleri: 

 Okulda eğitimin düzenli olarak iĢleyiĢini sağlama 

 Ders dıĢı eğitim çalıĢmalarının iĢleyiĢini sağlama  

 Ġl MEM koordinesinde yürütülen farklı konulardaki eğitim 
programlarının uygulanmasını sağlamak  

 Öğrencilerin kiĢisel ve sosyal açıdan değerler açısından donanması 

için değerler eğitimi almalarını sağlamak  
 Öğrencilerin zararlı alıĢkanlıklardan uzak ve güven içinde eğitim 

almalarını sağlamak 

 Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler almak 

Hizmet-7: Öğrenci iĢleri hizmeti 

 Öğrenci Kayıt alanlarının ve eğitim bölgelerinin Ġl MEM, Belediye ve 

Muhtarlıklar Aracılığı Ġle OluĢturmak 

 Öğrencilerin kayıt, nakil ve mezuniyet iĢlemlerini yürütmek  
 Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak  

 Öğrenci Sağlık Taramaları Ġle AĢı Uygulamalarını Toplum Sağlığı 

Merkezi ve Aile Hekimliği Vasıtasıyla Yapılmasını Sağlamak  
 Disiplin ĠĢlemlerini Yürütmek 

 Denklik ve BaĢka Ülke VatandaĢı Olup, Okul Kayıt Alanı Ġçerisinde 

Ġkamet Eden VatandaĢların Çocuklarının Kayıt ĠĢlemleri Ġle Ġlgili iĢleri 
Yürütmek 

 

Hizmet-2: Kültürel ÇalıĢmalar  

 Bilimsel, sosyal ve kültürel çalıĢmaları yürütmek  

 Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek  
 Ġnceleme, tanıma ve araĢtırma amaçlı gezilerin düzenlenmesini 

sağlamak  
 Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını sağlamak 

 Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin YerleĢmesini 

Sağlayıcı ÇalıĢmalar Yapmak  
 Sergi, Konferans, Seminer gibi etkinlikler düzenlemek  

 

Hizmet-8: Personel iĢleri hizmeti 

 Hizmet içi eğitim      

 Özlük hakları 
 Sendikal Hizmetler 

 Öğretmenlerin Öğretmenevlerinden faydalanması için baĢvuru 
iĢlemlerini yürütmek 

 Okulda öğretmenler için uygun dinlenme ortamları hazırlamak  

 Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak  
 Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst birimleri bilgilendirmek 

 Personelin kiĢisel geliĢimlerini hizmet içi eğitim yoluyla 

tamamlamalarını sağlamak  
 Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden personelin faydalanmasını 

sağlamak 

 Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek  
 

            Hizmet-3:Spor Etkinlikleri  

 ÇeĢitli spor dallarında öğrencilerin yetiĢmesi için gerekli 

egzersizlerin ve çalıĢmaların yapılmasını sağlamak ve bu 

öğrencilerin ilgili yarıĢmalara katılmak için gerekli iĢlemleri yerine 
getirmek  

 Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere katılmak  

 

 

Hizmet-9: Mali ĠĢlemler 

 Personelin her türlü özlük iĢlemlerinden okuldan yapılabilecek olanları Ġl 

MEM koordinesi ile yürütmek  

 -MEBBĠS sistemi üzerinden e-personel modülün de personelle ilgili 
bilgileri güncel tutmak ve kiĢisel verileri korumak  

 Kurum Bütçesini Hazırlama ve Yürütme  

 Personelin maaĢ. ücret, emeklilik vs. iĢ ve iĢlemlerinin KBS Sisteminde 

sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için tedbirler almak  

 Alım-Satım ĠĢlerini Yamak  

 TaĢınırlarla ilgili iĢ ve iĢlerin KBS Sisteminde TaĢınır EĢya Modülü 
üzerinden sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesi için tedbirler almak  

 Okul ali birliği gelir ve giderlerinin T EFBĠS modülüne iĢlenmesini 
sağlama  

FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM FAALĠYET ALANI: YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ VE VELĠLERLE 

ĠLĠġKĠLER 

Hizmet-4:Öğretim Hizmetleri 

 Program geliĢtirme çalıĢmalarına katkıda bulunma 
 Öğrenci baĢarısını geliĢtirmek için çalıĢmalar yapmak  

 Öğretim programları, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme 

çalıĢmalarında öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek  

 

Hizmet-10: Velilerle Ġlgili Hizmetler 

 Veli toplantıları 
 Veli iletiĢim hizmetleri 

 Okul-Aile Birliği faaliyetleri 

 Anne Eğitimi ÇalıĢmaları 

 

Hizmet-5: Rehberlik Hizmetleri 

 Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlama  

 Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli kurul ve 
komisyonları kurma ve çalıĢtırma  

 RAM ile ilgili iĢ birliği yapma 

 KaynaĢtırma eğitimi alan bireylerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yapma  
 ġiddet eylem planını hazırlama ve uygulama 

Hizmet-11:Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 Okul içindeki Ģikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama  

 Ön Ġnceleme iĢlemlerinin yürütülmesini t akip etme  

 denetim çalıĢmalarının sonuçlarını inceleme ve değerlendirme 
 Okuldaki iĢ ve iĢlemlerin denetime hazır halde olmasını sağlama 

 Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düĢülen hususlarda üst 

birimlerden görüĢ alma ve bunu paylaĢma 
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Hizmet-6:Kurtarma ve Koruma Hizmetleri 

 Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il mem ve afad 

hizmetleri birimi koordinesinde hazırlanması gereken planları 
hazırlama  

 Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri için il mem ve afad 

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

 Her hangi bir felaket ve tehlike anında okulun boĢaltılması ve 

toplanma yerlerinde toplanması için gerekli planlamaları, yer 
tespitlerini ve tatbikatları yapma, sonuçları paylaĢma ve ilgili üst 

birimlere rapor etme  

 Okulun nöbet görevlerini planlama ve ilgililere tebliğ etme  
 Yangın söndürme donanımlarını tedarik etme ve kontrollerini 

yaptırma  

 

 

Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, e-okul yönetim bilgi sistemi 

üzerinden yapılmaktadır. 

 Öğretmenlerimizin özlük, derece-kademe, terfi, hizmet içi eğitim, maaĢ ve ek ders iĢlemleri 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mebbis ve KBS sistemleri üzerinden yapılmaktadır. 

Okulumuzun mali iĢlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. 

  Okulumuzun bir rehber öğretmeni olmaması sebebiyle rehberlik hizmetleri sınıf rehber 

öğretmenleri ve okul Rehber Öğretmeni tarafından yapılmaktadır. 

  

 

OKUL HĠZMET LĠSTESĠ 

Öğrenci kayıt, kabul ve devam iĢleri, Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi, geliĢim 

raporlarının düzenlenme iĢleri, Eğitim hizmetleri, Öğretim hizmetleri, Toplum hizmetleri, ,Sosyal, 

kültürel ve sportif etkinlikler, Rehberlik, Personel iĢleri, Öğrenci davranıĢlarının değerlendirilmesi, 

Öğrenci sağlığı ve güvenliği, Okul çevre iliĢkileri yapılmaktadır. 

 

2.4.PAYDAġANALĠZĠ 

Cennet Çetin Anaokulu Stratejik Planlama Ekibi olarak planımızın hazırlanması aĢamasında 

katılımcı bir yapı oluĢturmak için ilgili tarafların görüĢlerinin alınması ve plana dahil edilmesi gerekli 

görülmüĢ ve bu amaçla paydaĢ analizi çalıĢması yapılmıĢtır. Ekibimiz tarafından iç ve dıĢ paydaĢlar 

belirlenmiĢ, bunların önceliklerinin tespiti yapılmıĢtır.  

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü paydaĢları, iç paydaĢlar, dıĢ paydaĢlar ve yararlanıcı temelinde 

ayrımlandırılmıĢ; iç /dıĢ paydaĢ ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiĢtir. Bu 

paydaĢlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iĢ birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden 

etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluĢma noktasındaki önceliklerine göre de 

aĢağıdaki gibi sınıflandırılmıĢtır: PaydaĢ analizinde aĢamalar; 

 

1. PaydaĢları tespiti 

2. PaydaĢların önceliklendirilmesi 

3. PaydaĢların değerlendirilmesi 

4. GörüĢ ve önerilerin alınması 

 PaydaĢ görüĢ ve beklentileri SWOT (GZFT)Analizi Formu, ÇalıĢan Memnuniyeti Anketi, 

Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu 

toplantıları, Zümre toplantıları gibi toplantılarla görüĢ ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte 

Okulumuz bünyesinde değerlendirilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı, AdanaValiliği, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Okullar, Yöneticiler, Öğretmenler, Özel Öğretim Kurumları, Öğrenciler, Okul aile birlikleri, Memur 

ve Hizmetli, Belediye, Emniyet Müdürlüğü Çocuk ġube Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi Eğitim 
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Fakültesi, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Meslek odaları, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Sendikalar, 

Muhtarlıklar, Tarım Ġl Müdürlüğü, AFAD Ġl Müdürlüğü, Türk Telekom Ġl Müdürlüğü, Medya… vb 

 

2.4.1. PAYDAġLARIN TESPĠTĠ 

PaydaĢ analizinin ilk aĢamasında kurumumuzun paydaĢlarının kimler olduğunun tespit 

edilebilmesi için; Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kurumumuzun 

faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar 

kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler 

kimlerdir? Sorularına cevap aranmıĢtır.  

PaydaĢların kurumla iliĢkileri belirlenerek iç paydaĢ / dıĢ paydaĢ / yararlanıcı olarak 

sınıflandırılması yapılmıĢtır. 

 

2.4.2. PAYDAġLARIN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ 

PaydaĢların önceliklendirilmesinde,  paydaĢın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun 

faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuĢ ve öncelik vereceğimiz paydaĢlar 

belirlenerek paydaĢ listesi indirgenmiĢtir. Bu çalıĢmada paydaĢ önceliklendirme matrisinden 

yararlanılmıĢtır. 

Matris 1: Cennet Çetin AnaokuluPaydaş Önceliklendirme Matrisi 

PAYDAŞLAR 

 

İÇ
 P

A
YD

A
Ş 

D
IŞ

 P
A

YD
A

Ş 

YA
R

A
R

LA
N

IC
I 

 

 

Paydaşın 

Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

Paydaşın 

Taleplerine 

verilen Önem 

So
n

u
ç 

NEDEN PAYDAŞ 

‘’Tam 5,  Çok 4,  Orta 3,  Az 2,  Hiç 

1’’ 

1,2,3 İzle 

4,5 Bilgilendir 

1,2,3 Gözet 

4,5 Birlikte 

Çalış 

        

 
2.4.3. PAYDAġLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Stratejik Planlama Ekibi paydaĢın, kuruluĢun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu ve 

kurumumuz ile paydaĢların birbiri için taĢıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir Etki/Önem 

matrisi ile Ürün/Hizmet matrisi hazırlanmasına karar verilmiĢtir. Bu matris sayesinde öncelikli 

paydaĢlarla gerçekleĢtirilebilecek çalıĢmaları ve izlenecek politikaların niteliği gösterilmiĢtir. Bu 

matrisle etki (zayıf ve güçlü), paydaĢın kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme 

veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise kurumumuzun paydaĢın beklenti ve taleplerinin karĢılanması 

konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde kullanılmıĢtır. PaydaĢların kurumumuz açısından etkisi 

Cennet Çetin Anaokuluna  göre takip edilecek politikalar “Ġzle”, “Bilgilendir”, “ĠĢbirliği yap” ve 

“Birlikte çalıĢ” olarak belirlenmiĢtir. 
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Matris 2: Cennet Çetin AnaokuluFaaliyet Alanı Ürün / Hizmet Matrisi 

Paydaşlar 
Faaliyet Alanı 1 Faaliyet Alanı 2 

Ü/H 1 Ü/H 2 Ü/H 3 Ü/H 1 Ü/H 2 Ü/H 3 

Paydaş 1       

Paydaş 2       

Matris 3:Cennet Çetin AnaokuluEtki Önem Matrisi 

                        Etki 

Önem 
Zayıf Güçlü 

Önemsiz İzle Bilgilendir 

Önemli 
Çıkarlarını gözet, Çalışmalara dâhil 

et 
Birlikte çalış 

 

2.4.4. PAYDAġ GÖRÜġLERĠN ALINMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Stratejik Planlama ekibi öncelikle iç ve dıĢ paydaĢlardan görüĢ ve önerilerin nasıl 

alınmasına karar vermiĢ paydaĢ görüĢü alma yönteminde anket, mülakat ve gözlem 

yöntemleri belirgin olarak ortaya çıkmıĢtır. Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaĢla 

kimin nasıl ve ne zaman görüĢ alınacağı belirlenmiĢ,  paydaĢ görüĢ ve önerilerin alınmasında 

sistematiklik sağlanmıĢtır. Gerek iç gerekse dıĢ paydaĢlarımızın görüĢ ve önerileri sonucunda 

ortaya çıkan hususlar, stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik 

alanların tespitinde büyük ölçüde bizim için belirleyici olmuĢtur. 

i.Ġç PaydaĢlardan Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

 

Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası faaliyetlerin 

planlanmasını içeren stratejik planlama çalıĢmalarında iç paydaĢlarımızın Cennet Çetin 

Anaokulu faaliyetlerini nasıl gördüklerine iliĢkin görüĢlerini içeren iç paydaĢ anketi 

çalıĢmasına Okulumuzda 90 kiĢi katılmıĢtır. Anket, fotokopi ortamında çoğaltılarak 

uygulanmıĢ ve uygulama maliyeti çok düĢük olmuĢtur.Ayrıca toplantılarla da paydaĢ 

görüĢleri alınmıĢtır. 

 

ii.DıĢ PaydaĢlardan Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

Cennet Çetin Anaokulu görev faaliyetlerini sürdürürken paylaĢımda bulunduğu 14 

kurum ve kuruluĢdıĢ paydaĢ olarak belirlemiĢtir. Bu paydaĢlara hazırlanmıĢ olan anketler 

uygulanarak iç ve  dıĢ paydaĢların görüĢleri alınmıĢtır.  

Anketlerin veri tabanında toplanmasından sonra veriler bilgisayar ortamına aktarılmıĢ 

ve aktarılan veriler Okulumuz müdürü tarafından analiz edilmiĢtir.  

Ġç ve dıĢ paydaĢ analiz sonuçlarına göre paydaĢlarımızın Cennet Çetin Anaokulu nasıl 

gördüğü ortaya konmuĢ, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde oldukça faydalı 

olmuĢtur. PaydaĢ analizinden elde edilen veriler önem dereceleri de dikkate alınarak GZFT, 

geliĢim/sorun alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine yansıtılmıĢtır.   



26 

 

2.5. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ 

2.5.1. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ  

Kurum içi analiz çalıĢmasında; müdürlüğümüzün organizasyon yapısı, insan kaynakları, kurum 

kültürü, teknolojik düzey ve mali kaynaklar yönünden ayrıntılı olarak ele alınmıĢtır 

 

2.5.1.1 Örgütsel Yapı: 

 

Cennet Çetin Anaokulu  Müdürlüğü TeĢkilat ġeması  

 
 

 
Tablo 3:Kurum örgütsel yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmenler Kurulu 

Müdürü Okul 

Okul-Aile Birliği 

Yönetim Kurulu 

Komisyonlar 

 

Okul Müdürü 

Kurullar 

Büro Hizmetleri Yardımcı Hizmetler 

Zümre 

Öğretmenler K. 

Öğretmenler Rehberlik servisi 
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2.5.1.2.BeĢeri Kaynakları  

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü  10  personeliyle hizmet vermektedir. Yönetici ve 

personelin dağılımı Tablo-4‟de gösterilmiĢtir. 1 müdür,1 müdür yardımcısı ,6 Öğretmeni, 1 hizmetli, 1 

iĢkur personeli görev yapmaktadır. 

Okul yönetimimiz,  insan kaynaklarına iliĢkin politika,  strateji ve planların oluĢturulması ve 

bu sürece çalıĢanların katılımlarını onlar da içindeyken oluĢturulan misyon ve vizyonun birer yaratıcısı 

olduklarını hissettirerek,  olayların içerisinde yer almalarını sağlayarak,  bilgi ve düĢüncelerine saygı 

göstererek,  dinleyerek,  önemseyerek,  bize ait olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar.  

Okulumuzun insan kaynakları yönetime iliĢkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının 

politika ve stratejisine uyumlu olarak “çalıĢanların yönetimi süreci” kapsamında yürütülmektedir. 

Ġnsan kaynaklarına iliĢkin politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum 

içerisindedir.Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan 

kaynakları planlaması yapılmaktadır.  

Kaliteli ve çağdaĢ eğitim politikamızın amacı evrensel düĢüncelere sahip, yaratıcı,  

demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaĢ bireyler yetiĢtirmektir.Okulumuz 

insan kaynaklarına ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

2015 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: 

SıraNo Görevi Erkek Kadın Toplam 

1 Müdür  1 1 

2 Müdür Yrd.  1 1 

Tablo 4:Yönetici sayısı 

 

2015  Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: 

SıraNo BranĢı Erkek Kadın Toplam 

1 Okul Öncesi Öğretmeni 0 6 6 

2 Rehber Öğretmen 0  0 

TOPLAM 0 6 6 

Tablo 5:Öğretmen  sayısı 

Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı KiĢi Sayısı 

20-30 2 

30-40 4 

40-50 0 

50+... 0 

Tablo 6:Öğretmen yaĢ dağılımı  

ÖğretmenlerinHizmet Süreleri KiĢi Sayısı 

 1-3 Yıl 3 

4-6 Yıl 3 

7-10 Yıl 0 

11-15 Yıl 0 

16-20 Yıl 0 

21+... üzeri 0 

Tablo 7:Öğretmen hizmet süreleri  
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2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: 

Sıra No 
Görevi Erkek Kadın 

Eğitim 

Durumu 

Hizmet 

Yılı 
Toplam 

1 Hizmetli 0 1 Lise  12 1 

2 Sigortalı ĠĢçi 0 0 0 0 0 

Tablo 8:Memur-Hizmetli dağılımı  

 

ÖĞRETMEN ÖĞRENCĠ OKUL 

Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci 

sayısı 

Öğretmen baĢına düĢen 

öğrenci sayısı 
 Kız Erkek 

6 59 70 129 22 

Tablo 9:KarĢılaĢtırmalı öğretmen-öğrenci dağılımı  

Tablo 10:Öğrenci mevcut listesi 

 

Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

21 27 19 24 

Tablo 11:Yıllara göre Ortalama sınıf mevcutları 

Tablo 12:Sosyal alanlar ve kapasite listesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cennet Çetin Anaokulu Öğrenci Sayısı Dağılımı 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

SINIFLAR E K T E K T E K T E K T 

ANASINIFLARI 46 39 85 75 88 163 69 61 130 52 67 119 

Sosyal alanlar ve kapasiteleri 

Tesisin adı Kapasitesi (KiĢi Sayısı) Alanı 

Kantin 0 0 

Çok Amaçlı Salon 0 0 

Kütüphane 0 0 
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ÇalıĢanların Görev Dağılımı 

S.NO UNVAN GÖREVLERĠ 

1 Okul müdürü 

   Okul müdürü;  

1. Ders okutmak 

2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun 

olarak görevlerini yürütmeye, 

3. Okulu düzene koyar 

4. Denetler. 

5. Okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, 

değerlendirilmesinden ve geliĢtirmesinden sorumludur. 

6. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de 

yapar. 

2 
Müdür 

baĢyardımcısı 

Müdür baĢyardımcısı,  

1. Ders okutur 

2. Müdürün en yakın yardımcısıdır.  

3. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. 

4. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, 

tahakkuk, ayniyat, yazıĢma, eğitici etkinlikler, yatılılık, 

bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, 

nöbet, halkla iliĢkiler gibi iĢleriyle ilgili olarak okul müdürü 

tarafından verilen görevleri yapar. 

5. Müdür baĢyardımcısı, görev tanımında belirtilen diğer görevleri 

de yapar. 

3 Müdür yardımcısı 

Müdür yardımcısı 

1. Ders okutur  

2. Müdürün en yakın yardımcısıdır.  

3. Okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, 

tahakkuk, ayniyat, yazıĢma, sosyal etkinlikler, yatılılık, 

bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, nöbet, koruma, temizlik, 

düzen, halkla iliĢkiler gibi iĢleriyle ilgili olarak okul müdürü 

tarafından verilen görevleri yapar 

4. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder 

5. Müdür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer görevleri de 

yapar.  

4 Öğretmenler 

1. Ġlköğretim okullarında dersler sınıf veya branĢ öğretmenleri 

tarafından okutulur. 

2. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya Ģubenin derslerini, 

programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla 

ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dıĢında okulun eğitim-

öğretim ve yönetim iĢlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu 

konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri 

yerine getirmekle yükümlüdürler. 

3. Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, 

normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde 

bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine 

göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün 

süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde 

nöbet tutmaları sağlanır.  

4. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, 

genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları 

Bakanlığın web sayfasından takip eder. 

5. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri 

imzalar ve uygularlar. 

9.  Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç, laboratuar ve iĢliklerdeki 

eĢyayı, okul kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını 
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sağlarlar. 

5 

Yardımcı 

hizmetler 

personeli 

1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak 

plânlama ve iĢ bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak 

ve toplamak,  

2. BaĢvuru sahiplerini karĢılamak ve yol göstermek,  

3. Hizmet yerlerini temizlemek,  

4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalıĢmak,  

5. Nöbet tutmak,  

6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile 

eĢyayı taĢıma ve yerleĢtirme iĢlerini yapmakla yükümlüdürler. 

7. Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi 

öğretmene karĢı sorumludurlar. 

 

 

 

 

2.5.1.3.Teknolojik Düzey 

 Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı MEBBĠS,e-Okul,TEFBĠS,Sosyal 

Tesis gibi modüller okul idaresi ve personeli tarafından etkin ve verimli kullanılmaktadır. 

Okulumuzda Eğitim alanında yeni teknolojiler kullanılmaktadır.Fotokopi makinesi, yazıcı  ve 

internet bağlantımız bulunmaktadır. Teknolojinin önemi ve çağdaĢ eğitim anlayıĢımızdan hareketle 

öğretmenlerimiz, ders ortamında bilgisayar, internet vb. araç-gereçleriihtiyaç duyduklarında 

kullanmaktadırlar.Ayrıca okulumuzun internet sitesi bulunmaktadır.Uygun konu anlatımları görsel ve 

iĢitsel içerikli cd vb. araçlar her sınıf düzeyinde kullanılmaktadır. Okulumuzda günün Ģartlarına ve 

ekonomik koĢullarına uygun olmayan araç-gereçler yenileri ile değiĢtirilmektedir.  

Bu bilgiler; öğretmenlerin yaptığı planlar aracılığı ile Ģube, zümre ve çeĢitli toplantılarla öğretmen, 

veli ve öğrencilerle paylaĢılmaktadır. Öğrenci ve velinin bilgiye ulaĢımı; duyuru panoları, anons, 

birebir görüĢmeler, web sayfası, e-okul ve toplantılar ile sağlanmaktadır. ÇalıĢanların bilgiye eriĢimi 

ise birebir görüĢmeler, internet,duyurular,  panolar ve dosyalar ile gerçekleĢtirilmektedir 

 

 
 

Okulun Teknolojik Altyapısı:  

Tablo 14:Teknolojik araç listesi 

Araç-Gereçler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 
Ġhtiyaç 

 

 

 

 

 

Bilgisayar 

 

 

 

 

 

 

2 2 3 4 

Yazıcı 
2 2 2 1 

Tarayıcı 
1 1 1 1 

Tepegöz 
0 0 0 1 

Projeksiyon 
0 1 1 1 
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Televizyon 
0 0 0 6 

Ġnternet bağlantısı 
1 1 1 0 

Fen Laboratuvarı 
0 0 0 0 

Bilgisayar Lab. 
0 0 0 0 

Fax 
0 0 0 1 

Video 
0 0 0 0 

DVD Player 
0 0 0 0 

Fotoğraf makinesi 
0 0 0 1 

Kamera  
0 0 0 7 

Okul/kurumun Ġnternet sitesi 
1 1 1 1 

Personel/e-mail adresi oranı 
100 100 100 0 

Diğer araç-gereçler 
    

 

 

2.5.1.4 Mali Kaynaklar 

Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Okulumuz 

kâr amacı gütmeyen bir kuruluĢtur. Okulumuz bütçesi oluĢturulurken çalıĢanlar 

bilgilendirilmektedir. Toplantılarda belirlenen ihtiyaçlar okulumuz finansal kaynaklarından 

sağlanmaktadır. Okul Aile Birliği çalıĢanları, Okul GeliĢim Yönetim Ekibi ve toplantılarda 

birlikte olunarak bilgi birikimi aktarılmaktadır. Ayrıca tüm gelir ve giderler Tefbis sistemine 

iĢlenmektedir. 

Bütçenin  stratejik plana dayalı olarak hazırlanması,  

Hizmet etkinliğinin ölçülmesine, performans göstergelerinin oluĢturulmasına ve 

kontrol-izleme süreçlerinin etkin ve hızlı Ģekilde yapılması sağlanacaktır.  

Söz konusu amaçların gerçekleĢtirilmesi bir yandan kaynakların etkinlik, verimlilik ve 

tutumluluk ilkelerinin hayata geçirilmesine diğer yandan hesap verilebilirlik ile mali 

saydamlığın sağlanmasına hizmet edecekti 
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Okul Kaynak Tablosu:  

Kaynaklar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel Bütçe  3600 4000 4400 4400 4600 5000 

Okul aile Birliği  0 0 0 0 0 0 

Kira Gelirleri  0 0 0 0 0 0 

Döner Sermaye  0 0 0 0 0 0 

Vakıf ve Dernekler  0 0 0 0 0 0 

DıĢ Kaynak/Projeler  0 0 0 0 0 0 

Diğer        

TOPLAM  3600 4000 4400 4400 4600 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 16:Gelir-Gider  tablosu 

 

2.5.1.5. KURUM KÜLTÜRÜ 

Kurumlar içinde bulundukları çevreyle sürekli etkileĢim içindedirler ve kendilerinin de 

içinde bulunduğu ülkenin ve toplumun kültüründen etkilenirler. Evrensel ve Millî kültür 

unsurlarından birebir etkilenen kurum çalıĢanları ve kurumla etkileĢim içinde bulunan kiĢi, 

grup ve kurumlar kültüre iliĢkin temel değerleri öncelikle ailede, mahallede, okulda ve diğer 

sosyal kurumlarda öğrenirler. Her kurumun iklimi, aynı iĢi yapsalar bile, yönetici ve çalıĢan 

tutumları, bakıĢ açısı, kullanılan donanım, içinde bulunduğu çevre gibi unsurlardan dolayı 

YILLAR 2013 2014 2015 

HARCAMA KALEMLERĠ GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER 

Temizlik   

 

 

 

 

Küçük onarım     

Bilgisayar harcamaları       

Büro makinaları harcamaları      

Telefon       

Sosyal faaliyetler       

Kırtasiye      

SGK lı çalıĢan MaaĢ ve Primi      

GENEL  0 0 1.170  5.500 
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farklılık gösterir. Bu farklılaĢma, kurumda geçirilen zaman içerisinde kiĢiler arası iletiĢime, 

iĢlerin yapılıĢ biçimine, üst yönetimin algılamalarına etki eder ve kurum kültürünün 

oluĢmasına katkı sağlar.  

Dünyada yaĢanan hızlı değiĢiklikler kurumla etkileĢim içerisinde olan kiĢi, grup,  

kurum ve tüm paydaĢlarda yeni beklentiler ve istekler oluĢmasına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı verimliliğin ve etkinliğin topluma daha fazla katma değer katmak, kamu yararını en 

yükseğe çıkarmak günümüzde zorunluluk halini almıĢtır. Bu zorunluluğu gerçekleĢtirmenin 

yolu çalıĢanları kurum hedeflerine doğru motive etmek, onlarda kuruma bağlılık ve aidiyet 

duygusu oluĢturarak kurum amaçlarıyla bireyin amaçlarını örtüĢtürmekten geçer. Çünkü 

kurum bağlılığı yüksek olan çalıĢanların, kurum amaçlarını daha çok benimseyeceği ve bu 

amaçlar doğrultusunda çabalarını daha da yoğunlaĢtıracağı beklenir. Bu bakımdan, kurum 

kültürüyle kuruma bağlılık arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak, ya da hangi kültürel özelliklerin 

kuruma bağlılıkla iliĢkisi olduğunu belirlemek yöneticilere etkin kurum yönetimi konusunda 

yol gösterici olacaktır. 

Köklü bir kurum kültürüne sahip olan okulumuzda internet, panolar, iç yazıĢmalar (Müdürlük 

tarafından gönderilen resmi yazılar ve iç iletiĢim formları), telefon görüĢmeleri ve toplantılar 

yoluyla iç iletiĢim sağlanmaktadır. Yine öğretmenlerle her dönemin baĢında ve sonunda 

değerlendirme amaçlı toplantılar yapmaktadır. Ayrıca gerekli görülen durumda da toplantılar 

düzenlenmektedir. Bununla birlikte, Yöneticilerimiz sürekli çalıĢanlarla iletiĢim halindedir. 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü‟nde karar alma süreci;  Yönetmelikler ve diğer 

ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleĢmektedir.Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü‟nde 

Okulgörev tanımları doğrultusunda karar verebilme yetkisine sahiptirler. Cennet Çetin 

AnaokuluMüdürü kurumla ilgili olarak alınacak kararlarda ilgili tarafların görüĢlerini alarak, 

çalıĢanlar ile birlikte karar vermektedir. Müdürlüğümüzde karar alma sürecinde katılımcılık, 

temel bir ilke olarak belirlenmiĢtir. 

2.5.2.ÇEVRE ANALĠZĠ 

Cennet Çetin Anaokulu nun çevre analizinde; kuruluĢu etkileyebilecek dıĢsal değiĢimler, 

eğilimler değerlendirilmeye ve politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler incelenmiĢ ve 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.Okulun dıĢ çevresinin iyi analiz edilmesiyle fırsatlar avantaja 

çevirebilir, tehditler en aza indirilebilir. Kurumu bir Ģekilde etkileyen dıĢ çevre faktörleri, 

organizasyonun kontrolü ve etkisi dıĢındadır; ancak ürün geliĢtirme, iĢ planları, stratejik 

planlar ortaya koyma aĢamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi çok önemlidir. Bu inceleme 

ve tahmin iĢlemleri için de PEST analizi, çok önemli bir analiz aracı olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. 

2.5.3.  PEST (Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik)  Analizi 

PEST analizi, “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltması 

ve stratejik yönetim süreci için yapılan dıĢ çevre analizinde çevresel faktörlerin analizidir. 

Kurumun dikkate alması gereken çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyar. PEST 

analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru 

gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dıĢ çevredeki geliĢmeler çerçevesinde 

tespit etmek için kullanılan bir araçtır. PEST analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük 

resmin görülmesine ve bu çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek 

olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok kullanıĢlı bir analiz aracıdır.  

Bu bölümde okul çevremizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler 

analiz edilmiĢtir 
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i.Politik Faktörler 

1. Kurumda kamu yönetimim değiĢim ve geliĢim faaliyetleri, toplam kalite yönetimi, stratejik 

planlama gibi yeni yönetim ve değerlendirme anlayıĢlarının uygulanması. 

2. Yapılandırıcı eğitim anlayıĢını ile zorunlu eğitim düzenlemelerine uygun eğitim ve öğretim 

ortamlarının düzenlenmesi 

3. Kurumdaki projelerin tüm paydaĢlarla gerçekleĢtirilmesi, 

4. Yapılandırmacı anlayıĢa uygun eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi. 

5. Yerel yönetimlerin eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda sürece daha aktif katılmaları hususunda 

çalıĢmalar gerçekleĢtirilmektedir.  

6. Okulumuz öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda geliĢmesini sağlamak amacıyla çocuk 

oyunları, gösteriler okulumuz bünyesinde gerçekleĢtirilmektedir 

7. Kurumda kamu yönetimi reform çabaları, toplam kalite yönetimi, strateji yönetimi, 

performans değerlendirmesi gibi yeni yönetim ve değerlendirme araçlarının uygulanması ve 

takibi, 

 

ii.Ekonomik Faktörler 

 

1. Hükümet politikalarıyla ülke ekonomisindeki önceliklerin değiĢmesi sonucunda okulun 

önceliklerinin de değiĢmesi, 

2. Personeldeki nitelik ve becerilerdeki artıĢın kurumun kalitesindeki artıĢı sağlaması, 

3. Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu,ĠĢkapasitesi, 

4. Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, 

5. Okulun giderlerini arttıran unsurlar, 

6. Tasarruf sağlama imkânları, 

 

iii.Sosyal Faktörler 

1. Okulumuzun Ceyhan‟ın sosyo ekonomik yönde geri bir bölgesinde olması sebebiyle 

düzenlenen sosyal etkinliklere katılımı az olmaktadır.  

2. Diğer okullar ile iĢbirliği yapılması, sosyal geliĢim noktasında etkinlikler oluĢturmaktadır.  

3. Bilinçli velilerin çocuklarının değiĢik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına 

odaklanmasını sağlaması, 

4. Erken eğitimin çocukların geliĢimi ve örgün eğitimdeki baĢarıları üzerindeki önemli 

etkilerinin olması neticesinde okul öncesi eğitime olan talebin artması 

5. Bireylerin kendilerini çok yönlü geliĢtirebilmeleri için uygun ortamları bulması, KiĢisel 

geliĢime önem verilmesi. 

 

iiii.Teknolojik Faktörler 

1. “e-devlet” uygulamalarıyla birlikte e-okul,MEBBĠS,ADABĠS, e-evrak sistemindeki  e 

uygulamalarının yaygınlaĢması, 

2. Kurum içinde bilginin hızlı üretimi, eriĢilebilirlik ve kullanılabilirliğinin geliĢmesi, 

3. Kurum içinde teknolojinin sağladığı yeni öğrenme, etkileĢim ve paylaĢım olanaklarının 

artması, 

4. Bilgi ağının en iyi Ģekilde kullanılmasına yönelik eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması sonucu 

kurumda biliĢim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢması 

5. Teknolojideki hızlı geliĢim sonucunda bilgisayar ve internet kullanım oranı artmaktadır.  



35 

 

6. Teknolojinin geliĢmesiyle yeni öğrenme ve etkileĢim imkanları artmaktadır.  

 

2.5.4.ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ  

Cennet Çetin Anaokulu Stratejik Plan Hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesine katkıda bulunacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.  

Üst Politika Belgeleri:  

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

 Millî Eğitimle Ġlgili Mevzuat 

 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programları 

 Toplam Kalite Yönetimi ile Ġlgili Planlamalar 

 Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan taslakları 

 Yüreğir Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan taslağı 

 Diğer Kurum ve KuruluĢların Stratejik Planları. 

 

2.5.5.GZFT (SWOT)ANALĠZĠ 

Stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri GZFT (SWOT) analizidir. GZFT 

analizi, kuruluĢun kendisinin ve kuruluĢu etkileyen koĢulların sistemli olarak incelenmesidir. 

GZ kuruluĢ içi analiz kısmını, FT ise çevre analizi kısımlarını oluĢturur. GZFT analizinde iç 

paydaĢların görüĢlerine ağırlık verecek ve kurum içi katılımı en üst seviyede sağlayacak bir 

yöntem kullanılmıĢtır. ÇalıĢanlarla yapılançalıĢmalar çalıĢanların kendi birimlerine yönelik 

güçlü ve zayıf yanları fırsat ve tehditleri sıralamaları ve önceliklendirmeleri sağlanmıĢtır.  

Böylece oluĢturulan GZFT listeleri Stratejik Plan Ekibi tarafından gözden geçirilerek 

kurumsal GZFT analizi yapılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel Bütçe  3990 7000 4400 4400 4600 5000 

Okul aile Birliği  0 0 0 0 0 0 

Kira Gelirleri  0 0 0 0 0 0 

Döner Sermaye  0 0 0 0 0 0 

Vakıf ve Dernekler  0 0 0 0 0 0 

DıĢ Kaynak/Projeler  0 0 0 0 0 0 
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Diğer        

TOPLAM  3990 5000 5400 6000 6500 7000 

 

 Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının dayanaklarından birisi 

Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yanları ile karĢı karĢıya kaldığı fırsat ve tehdit   (GZFT) 

analizidir.  

ÇalıĢma takvimi sürecinde Okulumuzun güçlü ve zayıf yanlarını, karĢı karĢıya olunan fırsat 

ve tehditleri belirlemeye yönelik olarak anket, yüz yüze görüĢme ve telefon ile GZFT ölçeği 

uygulanmıĢ. PaydaĢlardan gelen ölçekler değerlendirilmiĢ, uygulanan ölçek sonrası dönütler 

SPE ekibince değerlendirilerek GZFT matrislerimiz oluĢturulmuĢtur.   

GZFT analizi sonuçları okulumuz yönetici ve öğretmenleriyle yapılan çalıĢmalar 

sonucunda değerlendirilmiĢ ve önceliklendirilerek son Ģekli verilmiĢtir. Ayrıca GZFT Analizi 

bir önceki stratejik plan GZFT Analizi ile karĢılaĢtırılarak gözden geçiril 

 

 

 

 

 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

1-Genç, dinamik ekip ruhuna uygun, 

karĢılıklı saygıyı ön planda tutabilen 

yönetiĢim bilinciyle çalıĢan bir kadroya 

sahip olmamız. 

 2-Öğretmen kadromuzun çevre ile iyi 

iliĢkiler kurabilme yeteneğine sahip olması 

3- GeliĢime açık, teknolojiyi kullanabilen ve 

ekip çalıĢmasına değer veren bir okul 

müdürünün bulunması. 

4- „‟ÇEP‟‟ „‟ADEP‟‟konusunda uzman olan 

okul müdürümüzün bulunması. 

5-Sınıf mevcutlarımızın standarda yakın 

olması 

6-Özverili çalıĢmamız 

7-Ġdealist olmamız  

8-YazıĢmaların kurum net aracılığıyla 

yapıldığından hızlı olması 

9-Okul çevremizde 3-6 yaĢ öğrenci sayısının 

1- Okulun Binasının  dönüĢüm anaokulu 

0lmasından dolayı Anaokuluna uygun 

olmaması  

2- Kurum kültürünün daha tam olarak 

yerleĢememiĢ olması 

3- Velilerin her Ģeyi devletten bekliyor 

olması. 

4- Donanım ve araç gereçlerin 

tamamlanamamıĢ olması. 

5- Isıtma, soğutma ve havalandırmanın  tam 

merkezi olmaması 

6- Okul bahçesinin ihtiyaca cevap 

verebilecek büyüklükte olmaması. 

7- Çok amaçlı salon bulunmaması. 

8- Güvenlik görevlisinin bulunmaması. 

9- Okulumuzun teknolojik açıdan yetersiz 

olması  

10-Okulun güvenliğini sağlayacak personel 
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yeterli olması  

 

bulunmaması 

11-Acil durum ve doğal afet sırasında yeterli 

ekipman ve barınağın bulunmaması 

12-Okulumuzda sosyal aktivitelerin 

yapılacağı alanların yetersiz olması. 

13-Öğretmenler odasının olmaması 

14-Toplantı odasının olmaması 

15-Maddi kaynakların yetersizliği 

16-Yangın ve Alarm butonlarının olmaması 

17-Engelli rampasının olmaması 

18-Engelli wc ve lavabosu yapılabilecek 

uygun yer olmaması 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fırsatlar Tehditler 

1- Belediye ve Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün yapılacak 

çalıĢmalarda okul yönetimine destek 

sağlamaları. 

2- Okulumuzu Milli Eğitime 

kazandıran Hayırsever 

vatandaĢımızın  desteği 

       3- Okulun bulunduğu çevredeki halkın 

doğal yaĢam olanaklarına sahip olması. 

        4-Okul öncesini destekleyen ve 

önemseyen ilçe milli eğitim müdürümüzün 

olması 

 

        6-Yerel yönetime rahat ulaĢılması ve 

rahat destek alınması 

 

1- Okul çevresine uyuĢturucu bağımlısı 

gençlerin oldukça fazla olması 

2- Okulun bulunduğu çevrede suça eğilim 

ve suç iĢleme oranının yüksek olması. 

3- Devlete ait binalara zarar verme 

eğiliminin yüksek olması. 

4- Devlet otoritesini kabullenmeme 

oranının yüksek olması. 

5- Okul çevresinin farklı sosyo kültürel 

yapıya sahip vatandaĢlardan oluĢan 

kozmopolit bir yapıya sahip olması 

6- Velilerin ve çevre halkının eğitim 

seviyesinin ülke, il ve ilçe ortalamasının 

altında olması. 

7- Çevre halkının illegal yaĢam Ģartlarına 
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meyil veriyor olması. 

8- Velilerin okul öncesi eğitimin 

gerekliliğine direnç gösteriyor olmaları. 

9- Kendi ana dillerinde eğitim istemeleri. 

10- Okul aidatlarının ekonomik yönden 

yeterli gücü olmayan velilerden 

alınamaması, yatırabilecek olanların da 

zamanında yatıramaması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.6. Cennet Çetin Anaokulu SP Plan Mimarisi 

 

1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime eriĢimi 

2. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

2.1.Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.1.1. Hazır oluĢ 

2.1.1.2. Sağlık 

2.1.1.3. Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4. Kazanımlar 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri 

2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve Değerlendirme 

2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.2.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

2.2.2. Uluslararası hareketlilik 
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3. KURUMSAL KAPASĠTE 

3.1.BeĢeri Alt Yapı  

3.1.1. Ġnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. Ġnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 

3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Donatım  

3.3.Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi 

3.3.2. Ġzleme ve Değerlendirme 

3.3.3. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim  

3.3.3.1. Çoğulculuk  

3.3.3.2. Katılımcılık  

3.3.3.3. ġeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.4. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 

3.4.Bilgi Yönetimi ve Kurumsal ĠletiĢim 

3.4.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.4.2. Elektronik veri toplama ve analiz 

3.4.3. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaĢımı 
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GELECEĞE 

YÖNELĠM 
 

 

BÖLÜM 3 
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BÖLÜM III 

3.GELECEĞE YÖNELĠM 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli 

amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak 

için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin 

stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına 

dayalı olarak hazırlanması öngörülmüĢtür. 

Cennet Çetin Anaokulu, Geleceğe Yönelim bölümünde Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri 

ile Temaları belirledikten sonra, çeĢitli çalıĢmalar yaparak Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, 

Performans göstergeleri ve Tedbirleri oluĢturmuĢtur. 

Stratejik Amaç ve Hedeflerin BelirlenmesiPerformans hedefleri, idarenin ulaĢmak istediği 

hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleĢtireceğini ifade eder. Performans 

göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaĢıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek 

üzere kullanılan araçlardır. 

 

3.1. VĠZYON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.MĠSYON 

 

 

 

 

 

 

 

  

Geleceğin mimarı olacak çocuklarımıza;sevgi,saygı,kardeĢlik ve hoĢgörü tohumları 

ekerek; okul öncesi eğitime farklı bir boyut kazandırmak. 

Çocuklarımızın Milli Eğitimin temel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda 

yetiştirilmesi;bilişsel,sosyal,duygusal,psikomotor,dil ve özbakım becerilerinin 

gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklemek,ilkokula hazırlamak 
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3.3.TEMEL ĠLKE VE DEĞERLER 

1- Fırsat ve imkân eĢitliği  

2- Ferdin ve toplumun ihtiyaçları  

3- Atatürk ilkeleri ve inkılâpları   

4- Okul aile iĢbirliği  

5- Sorumluluk bilinci  

6- Güçlü ve etkili iletiĢim  

7- Karar vermeye etkin katılım  

8-ÇalıĢkanlık, özveri  

9-KoĢulsuz sevgi, saygı, güven  

10-ġeffaflık  

11-Etkililik  

12-Objektiflik  

13-Verimlilik  

14-Bilimsellik  

15-Planlılık 
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3.4.STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU 

 

Stratejik Amaç: 1 

Bireylerin hakkı olan örgün ve yaygın eğitim süreçlerine eriĢmelerini ve tamamlamalarını sağlayacak 

imkânlar hazırlamak. 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar,Okul Öncesi düzeyindeki öğrencilerin eğitime-öğretime katılım, 

devam ve tamamlamaları sağlamak. 

Stratejik Amaç 2 

Mevcut eğitim öğretim ortamlarını daha etkin ve verimli hale getirerek, okulöncesi Eğitim 

kademesindeki çocuklara eğitim öğretim süreçlerinde; donanımlı, yenilikçi, yaratıcı ve Eğitim ve 

öğretim süreçlerindeki bireylerin baĢarı ve kazanımlarını artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde 

çalıĢmalar yapmak, bilgi beceri tutum ve davranıĢlar kazanmıĢ ve sorumluluk bilinci yüksek sağlıklı 

bireyler yetiĢmesine olanaklar sağlamak. 

 Stratejik Hedef2.1 

Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin geliĢim seviyelerini, fiziksel ve ruhsal geliĢimlerini 

artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler yaparak, öğrencilerin kazanım ve göstergelere uygun 

olarak bir üst geliĢim basamağına çıkartabilmeyi sağlamak 

Öğrencilere yönelik güçlü bir okul içi ve dıĢı sosyal etkinlik faaliyeti gerçekleĢtirmek.Okul 

kültürünü geliĢtirmek. 

 

Stratejik Amaç 3 

Eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek 

için yetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamıĢ, kurumsallaĢmasını sağlamıĢ, 

biliĢim teknolojilerini iyi kullanan bir kurum oluĢturmak 

Stratejik Hedef 3.1 

Ġnsan kaynaklarının eğitimi, geliĢtirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını ve 

katılım oranını artırmak. 

Stratejik Hedef 3.2 

Plan dönemi sonuna kadar Kaynakları doğru, verimli kullanarak Okulumuzun eğitim 

ortamları, fiziki mekanları,kaynak ve ekipmanları ile çağın koĢullarına ve coğrafi risklere 

uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karĢılamak 

Stratejik Hedef 3.3 

Kurumsal yapının geliĢimini destekleyen, mevzuatı akılcı yorumlayan, çoğulcu, katılımcı, 

Ģeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sistemini benimsemiĢ, yönetim ve organizasyon 

yapısını  oluĢturarak plan dönemi sonuna kadar okulumuzda stratejik yönetim anlayıĢını 

yerleĢtirme 
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3.5. TEMA 1: EĞĠTĠM ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

Stratejik Amaç: 1 

Bireylerin hakkı olan örgün ve yaygın eğitim süreçlerine eriĢmelerini ve tamamlamalarını sağlayacak 

imkânlar hazırlamak. 

Stratejik Hedef1.1 

Plan dönemi sonuna kadar,Okul Öncesi ve Ġlkokul Çağı düzeyindeki öğrencilerin eğitime-öğretime 

katılım, devam ve tamamlamaları sağlanarak, okul terklerini azaltmak ve okula eriĢimlerini sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 
2012/20 sayılı Genelge gereği okulöncesi eğitime büyük önem verilmekte ve okulöncesi 

eğitim de okullaĢma oranının arttırılması hedeflenmektedir.Okulumuz Kayıt alanındaki zorunlu eğitim 

çağında bulunan ve hayat boyu öğrenme imkanlarından faydalanan tüm bireylerin örgün ve yaygın 

eğitime eriĢiminin ve tamamlamasının sağlanması için çalıĢmalar yapılmaktadır.Okullumuzda 

herkesin eğitime eĢit imkânlarla sahip olması ve kaliteli bir eğitim alması öncelikli hedeflerimizdendir. 

 

           Eğitimin her kademesinde okullaĢma oranlarının, okul öncesine verilen önemin, dezavantajlı 

bireylerin eğitime eriĢim imkânlarının artmasını Okul Öncesi ve Temel Eğitimden tüm çağ nüfusunun 

faydalanmasını hedeflemekteyiz.Okula devam ve devamsızlığı kontrol ltında tutarak öğrencilerin 

kesintisiz bir Ģekilde okula devam sağlaması hedeflenmektedir. 

 
PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

MEVCUT 

DURUM 
PERFORMANS  HEDEFLERĠ 

 

2013 2014 2019 

Kayıt sınırlarımız içerisinde Okul öncesi eğitim alan 

öğrenci oranı  (%) 
80 85 98 

Okulöncesi eğitimi tamamlayan öğrenci sayısı % 50 57  

Okulumuza devam eden kayıtlı engelli öğrenci sayısı % 0 0 0 

48-60 ay arası öğrencilerin eğitim öğretim içerisinde 10 

gün ve üzeri özürsüz-özürlü devamsızlık oranı % 
0 0 0 

60-66 ay arası öğrencilerin eğitim öğretim içerisinde 10 

gün ve üzeri özürsüz-özürlü devamsızlık oranı % 
0 0 0 

Özel eğitime ihtiyacı olan kayıtlı öğrencilerin okuldaki 

tüm öğrencilere oranı % 
0 0 0 

Eğitim öğretimden erken ayrılma oranı % 0  0 

* Her yıl sonunda veriler işlenerek sayısal takibi yapılacaktır. 
STRATEJĠLER 

S.No STRATEJĠLER 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 

Okul Öncesi Eğitimin Önemi üzerinde durularak çağ nüfusunun 

%100 nün  faydalanması için; Okul öncesi öğrencileri için ev 

ziyaretleri ve veliye yönelik seminerler düzenlemek 

Okul öncesi 

Öğretmenleri 
Okul müdürü 

2 

Engelleri nedeniyle Eğitim Öğretime devam edemeyen bireyler 

tespit edilerek;aileleri bilgilendirilerek evde Eğitim almaları 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Okul Müdürü 

3 
Özel Yetenekli öğrencilerin tespiti ve yönlendirilmesi için tüm 

öğretmenlere ve velileri bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

4 
Engelli öğrencilerin alacağı eğitim ile ilgili öğretmenlere ve veli 

bilgilendirme toplantılarının yapılması 

Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 
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3.5. TEMA 2: EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

Stratejik Amaç2 
Okul Öncesi Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların beden, zihin ve 

duygu geliĢimini destekleyerek, Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmaları, elveriĢsiz çevre ve ailelerden 

gelen çocuklar için ortak bir yetiĢtirme ortamı yaratarak onları ilkokula hazırlamak. 

Stratejik Hedef2.1 
Okul Öncesi Eğitimin kazanım ve göstergelerine uygun olarak çocuklar için ortak bir eğitim 

ortamı hazırlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 
 Niceliğin değil niteliğin önemli olduğu günümüzde nitelikli bireyler yetiĢtirmek toplumsal bir 

gerekliliktir. Uzun dönemde de ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiĢtirilmesi 

hususu önceliğini korumaktadır. Bu bağlamda eğitim imkânlarından faydalanan tüm bireylere kaliteli 

bir eğitim ortamı sağlamak, bedensel, sosyal, zihinsel ve ruhsal geliĢimlerinin arttırılmasını sağlamak 

önceliklerimizdendir. 

 Kaliteli bir eğitim vermek için öğrencilerimizin hazır bulunuĢluğunun belirlenen düzeyde 

bulunması önemli bir gerekliliktir.Okulncesi eğitim kademesinden baĢlayarak  öğrencilerimizin temel 

geliĢim kazanımlarını gerçekleĢtirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca günümüzde okulöncesi 

çağdaki çocuklarda en çok görülen teknoloji bağımlılığı ve obezitenin önlenmesine yönelik okul 

bazında çalıĢamalar yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin çağın gereklerinde hak ettikleri kalitede eğitim Ģartlarını sağlayarak 

güvenlikli,sağlıklı, sosyal,kültürel sportif, sanatsal faaliyetlerle kendini ifade eden özellikle de 

zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyoruz. 

 
PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 

MEVCUT 

DURUM 

PERFORMANS  

HEDEFLERĠ 

2013 2014 2019 

Okul öncesi eğitimin farkındalığını artırmaya yönelik 

yapılan aile eğitimlerinin sayısı 
0 4 14 

Rehberlik Servisinden Yararlanan veli oranı 10 40 100 

Eğitim öğretim yılında yapılan sanatsal, sosyal, 

sportif ve kültürel faaliyet sayısı 
5 5 24 

Eğitim öğretim yılında yapılan sanatsal, sosyal, 

sportif ve kültürel faaliyete katılan öğrenci sayısı 
118 111 150 

Rehberlik ve araĢtırma merkezinden yararlanan 

bireylerin oranı % 
10 10 10 

Sağlıklı beslenmeyi teĢvik edici faaliyet sayısı 0 2 5 

Her yıl sonunda veriler iĢlenerek sayısal takibi yapılacaktır 
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STRATEJĠLER 

S.No STRATEJĠLER 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 

Güvenli eğitim öğretim ortamı oluĢturulması için gerekli 

tedbirleri almak.Okul giriĢ kapısında Okul Aile Birliği maddi 

imkanları ölçüsünde güvenlik görevlisi bulundurulması. 

Okul aile Birliği 

yönetim Kurulu 

Okul 

Müdürlüğü 

2 

Öğrencilerin sosyal ve kültürel geliĢimini desteklemek,çeĢitli 

etkinlikler ve sportif faaliyetlerini gerçekleĢtirmeleri için yerel 

yönetimler ve ilgili paydaĢlarla iĢbirliği çalıĢmaları yapılacaktır. 

Okul Müdürlüğü 
Okul 

Müdürlüğü 

3 

Öğretmenlerin mesleki geliĢimlerinin sağlanmasına yönelik 

hizmet içi eğitim çalıĢmaları yapılacak ve ihtiyaç duyulduğunda 

iĢbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Okul 

Müdürlüğü 

4 
Tüm paydaĢların kaynaĢtırma eğitimi alan bireylerin eğitimi 

konusunda bilgi ve becerileri geliĢtirilecektir. 
Okul Müdürlüğü 

Okul 

Müdürlüğü 

5 

Okul rehber öğretmeni iĢbirliği ile örgün eğitim içinde bulunan 

öğrencilerin BiliĢsel sosyal ve eğitsel hazır bulunuĢluk düzey 

tespiti yapılacaktır 

Rehberlik Servisi 
Rehberlik 

Servisi 

6 
Okul sağlığı alanında yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizde 

farkındalık yaratmak için toplantılar düzenlenecektir 

Okulöncesi ve 

rehber öğretmeni 

Okul 

Müdürlüğü 

Stratejik Hedef2.2 
Okulöncesi eğitime velilerin etkin katılımını sağlamak 

Hedefin Mevcut Durumu 

Ceyhan‟ın demografik yapısı ve sosyal yapısı incelendiğinde sanata ve spora verdiği önem 

oldukça belirgindir. Bu nedenle öğrencilerimizle sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki baĢarılarımızı 

arttırarak sürdürmek istiyoruz.Okulumuz öğrencilerinin tiyatro, sinema, kültürel ve sosyal geziler ve 

alan gezileri yapılmasına önem verilmektedir. Okulumuzun tüm öğrencileri okulumuzdaki sosyal ve 

kültürel etkinliklere aktif olarak katılmaktadır. Okulumuz bünyesindeki uygun mekanlarda tiyatro 

gösterileri toplantılar yapılmaktadır. Yılda en az 4 defa velilere yönelik sosyal faaliyet yapılmaktadır. 

Öğrencilerimizin çağın gereklerinde hak ettikleri kalitede eğitim Ģartlarını sağlayarak 

akademik olarak baĢarılı, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerle kendini ifade eden özellikle de zihinsel, 

bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyoruz 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.2 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM PERFORMANS  HEDEFLERĠ 

 

2013 2014 2019 

Okulda düzenlenen sanatsal,bilimsel,kültürel 

ve Sportif faaliyet sayısı 
3 4 6 

Ġl genelinde düzenlenen kültürel, sosyal, 

bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılan 

öğrenci oranı 

0 0 0 

Okulöncesinde velilere yönelik düzenlenen 

etkinlik sayısı 
7 10 15 

Okulöncesinde düzenlenen etkinliklere 

velilerin katılım oranı 
%40 %45 %80 

Veli toplantılarına katılım oranı 36 37 50 

Öğrenci ve Velilere yönelik düzenlenen 

Ģenlik ve Etkinlik sayısı 
4 4 6 
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STRATEJĠLER 

S.NO STRATEJĠLER SORUMLUBĠRĠMLER 
KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 Okul rehberlik servisinde velilere yönelik süreli 

yayınlar bulundurulması. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

2 Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlerin 

sayısını ve çeĢidini artırmak için çalıĢmalar 

yapılması 

 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

3 Her öğretim yılı sonunda tüm Öğrenci,Veli ve 

Personelimizin katılacağı yıl sonu Ģenliği 

düzenlemek. 

 

 ĠlgilĠ Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

4 Okul aile birliğinin desteği ile kitap alımı 

gerçekleĢtirmek. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

5 Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 

artırılması için Okul Çok Amaçlı Salonu ;Milli 

Eğitim Müdürlüğü,Okul Aile Birliği bütçe 

imkânları ve hayırsever desteği ile Eğitim Ve 

Öğretime  kazandırılacaktır 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

Stratejik Hedef2.3 
Öğretmenlerin Uluslar arası hareketliliğini sağlayacak AB Projeleri ve e-Ywinning projeleri 

hazırlamak 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların baĢında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip 

olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri baĢta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir 

yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. 

Bu kapsamda yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak projeyi gerçekleĢtirecek öğretmenlerin yabancı dil 

yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.  

 

2015-2019 yılları arasında Okulumuzun en az bir programa katılımını sağlamayı planlamaktayız.Milli 

eğitim Müdürlüğümüz ARGE Proje Ekibi tarafından verilen AB proje eğitimine en az 1 öğretmeni 

göndermek .Bu projelerle  En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiĢ bireyler 

yetiĢtirmek.VeHareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı 

sağlamıĢ öğretmenlere sahip olmak amacı güdülmektedir. 

Yeni dönemde hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiĢ ve öğretmenler, 

eğiticiler için hibe imkânları arttırılmıĢtır. Önümüzdeki beĢ yılda AB projelerine ve e-twinning 

projesine okulumuzun da  öğretmenlerinin katılması kararı alınmıĢtır. 

AB projeleri ile bireylere yeni deneyimler, yaklaĢım ve metotlar kazandırarak kiĢisel ve 

mesleki geliĢimlerine katkı sağlamaktadır. Katılımcılarımızın kültürel farkındalıklarını, yabancı dil 

geliĢimlerini, giriĢimcilik ve etkili iletiĢim becerilerini geliĢtirmesi hedeflenmektedir. E-twinning 

projesi sayesinde farklı ülkelerdeki okulöncesi eğitim görülüp ülkemize uyarlanması 

hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.3 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM PERFORMANS  HEDEFLERĠ 

 

2013 2014 2019 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan yönetici 

sayısı 

- - 1 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan öğretmen 

sayısı 

- - 2 

Okulumuzda yapılan yabancı dil ile ilgili 

faaliyet sayısı 
- 0 1 

Okulumuzda yapılan yabancı dil ile ilgili 

faaliyetlere katılan öğretmen sayısı 
- 0 1 

* Her yıl sonunda veriler iĢlenerek sayısal takibi yapılacaktır 

 

 

STRATEJĠLER 

S.NO STRATEJĠLER 
SORUMLU 

BĠRĠMLER 

KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 Yabancı dil öğretimi konusunda  Çukurova ve 

Bilgi Teknoloji Üniversitesi Eğitim Fak.Yabancı 

Diller Bölümü ile iĢbirliği yapılarak yabancı dil 

öğretimi alanında Öğretmenlerimize 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmaları 

yapılacaktır 

Çukurova ve Bilgi 

Teknoloji Üniversitesi 

Eğitim Fak.Ġngilizce 

Öğretmenleri ve Strateji 

GeliĢtirmeden sorumlu 

idareciler 

Okul Müdürü 

2 Ulusal ve uluslararası yabancı dil eğitimini 

destekleyen tüm proje ve hareketlilikler 

yakından takip edilerek öğretmenlere 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıĢmalarına 

hız verilecektir 

Ġngilizce Öğretmenleri ve 

Strateji GeliĢtirmeden 

sorumlu idareciler 

Okul Müdürü 
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3.6. TEMA 3: KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 
Stratejik Amaç3 

YetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamıĢ kurumsallaĢmasını sağlamıĢ 

biliĢim teknolojilerini iyi kullanan bir kurum olmak. 

Stratejik Hedef 3.1 

Ġnsan kaynaklarının eğitimi, geliĢtirilmesi ve yönetimi için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik planının temel yapısını oluĢturan 

eğitime eriĢim ve eğitimde kalitenin artırılması konularında istenen verimin alınabilmesi için insan 

kaynağının iyi bir Ģekilde planlanması gerekmektedir. Önümüzdeki plan döneminde ihtiyaç-fazlalık 

iliĢkisini gözeterek beĢeri altyapının dengeli bir Ģekilde dağıtılması ve yetkinliklerinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

2015 yılı verilerine göre Okulumuzda 6 öğretmen, 2 yönetici, 2 hizmetli hizmet vermektedir.  

2015 tarihi itibarı ile Okulumuzda toplam 10 Personel görev yapmaktadır..Okulumuzun insan 

kaynaklarının önceliği eğitimde baĢarının sürekli olmasıdır. Bu anlamda çalıĢanlarımızın sürekli 

geliĢimi ve potansiyellerini gerçekleĢtirmeleri için gerekli ortamı yaratmak, yönetici ve çalıĢanların 

performansını düzenli olarak izlenmesi hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM PERFORMANS  HEDEFLERĠ 

 

2013 2014 2019 

MEB mahalli ve merkezi hizmetiçi eğitim 

programlarında, çalıĢan baĢına düĢen yıllık 

hizmet içi eğitim süresi (Saat)  

0 63 90 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılan 

personel sayısı 
 

0 1 4 

Personel baĢına düĢen hizmetiçi eğitim saati 0 63 90 

Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢimine 

yönelik iĢbirliği ile yapılan eğitim faaliyetleri 

sayısı 

0 0 1 

Lisansüstü eğitim tamamlayan personel sayısı 0 0 1 

Ulusal ve uluslar arası geçerliliği olan 

yabancı dil sınavlarında geçer puan alan 

öğretmen oranı 

0 0 1 

 

 

* Her yıl sonunda veriler iĢlenerek sayısal takibi yapılacaktır 
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STRATEJĠLER 

S.NO STRATEJĠLER 
SORUMLU 

BĠRĠMLER 

KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nitelik açısından 

geliĢtirilmesi, daha fazla HĠE faaliyeti teklifinin 

yapılması, eğitim kalitesinin arttırılması, hizmet sunan 

personelin yeterliliği sağlanacaktır. Bu alanda ilgili 

paydaĢlarla iĢbirliği yapılacaktır. 

Öğretmenler, Okul Müdürlüğü 

2 

Öğretmenler, mesleki geliĢmeleri için sadece, öğrencileri 

daha iyi tanımaya, anlamaya çalıĢmakla kalmayıp, aynı 

zamanda kendini değerlendirme yeteneklerini de 

geliĢtirecek doğrultuda sürekli kendilerine ve 

kullandıkları öğretme yaklaĢımına iliĢkin eğitimlere 

yönlendirmeleri ve katılımlarının artırılması sağlanacaktır 

Müdür Yardımcısı Okul Müdürlüğü 

3 
Personelin çalıĢma motivasyonunu ve iĢ tatminini 

artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır. 
Okul Müdürü Okul Müdürlüğü 

4 

Periyodik uygulamalarla çalıĢan memnuniyeti ölçümleri 

yaparak,değerlendirmesi için gerekli çalıĢmalarda 

bulunulacaktır 

Okul Rehber 

Öğretmenleri 
Okul Müdürlüğü 

5 

Ġnsan kaynakları gündelik çalıĢmaları birer sisteme 

bağlayarak  kendi alanlarında daha ileri çalıĢmalar için 

güvenilir veri temelleri oluĢturmaları, bu sayede Toplam 

Kalite Yönetimi uygulamaları için de kolaylaĢtırıcı bir 

zemin sağlamak için  güncel ihtiyaçları doğrultusunda 

çalıĢmalar yürütülecektir. 

Rehberlik Servisi Okul Müdürlüğü 

Stratejik Hedef 3.2 
Kaynakları doğru ve verimli kullanarak okul öncesi eğitim programına uygun eğitim ortamı 

hazırlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzun fiziki ortamlarının çağın koĢulları ve coğrafi risklere uygun bir biçimde 

iyileĢtirilmesi, finansal kaynakların dengeli ve verimli bir Ģekilde eğitimde baĢarıyı sürekli hale 

getirmesi amaçlanmaktadır. 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Okulumuzun dersliklerinin boya ve tamirat 

iĢleri,lavabolarının değiĢimi,öğrenci dolapları yapımı,projeksiyon kurulumu tamamlanmıĢtır. 

Türkiye‟de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBĠS) 

2012 yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde kaynak türlerine göre 

gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel verilerle elektronik 

ortamda tutulmaktadır.  

Okulumuzun fiziki ortamlarının öğrencilerin kendilerini geliĢtirebileceği, sosyal, kültürel ve 

sportif alanlara sahiptir. Okulların toplumu yönlendirdikleri düĢünüldüğünde, Bakanlığımızca 

uygulamaya konulan “Okullar Hayat Olsun” projesi ile hem tüm bireylere hem de özel eğitime 

gereksinim duyan öğrencilere daha konforlu bir ortam sunması hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.2 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM PERFORMANS  HEDEFLERĠ 

 

2013 2014 2019 

Anasınıfı Ģube sayısı 6 5 6 

Anasınıflarında derslik baĢına düĢen öğrenci 

sayısı 
24 20 25 

Bina içerisindeki bağımsız etkinlik alan 

sayısı (Etkinlik salonu, derslik ) 
0 1 2 

Okul bahçesindeki alan sayısı (Trafik 

pisti, çim alan, uygulama bahçesi, satranç 

alanı vb.) 

dıĢında kullanılan etkinlik odaları, destek 

eğitim odası sayıları) 

 

0 0 3 

Yapım ve onarım için hayırsever, yerel 

yönetim ve STK'lar tarafından yapılan 

yardım miktarı 

 

0 0 500 

Her yıl sonunda veriler iĢlenerek sayısal takibi yapılacaktır 

 

SRATEJĠLER 

S.N

o 
Stratejiler 

Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 Bahçemizde bulunan oyun parkının yenilenmesi Okul Aile Birliği 

Yönetim Kurulu 

Okul 

Müdürlüğü 

2 Okulumuzunetkinlik araç-gereçleri, eğitici oyuncaklardahil her türlü 

donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve 

teknolojik geliĢmelere uygun olarak zamanında karĢılanması için 

tedbirler alınacaktır. 

Okul Aile Birliği 

Ve okul müdürü 

Okul 

Müdürlüğü 

 

 

Stratejik Hedef 3.3 
Okulumuzda stratejik yönetim anlayıĢının yerleĢmesini ve kurumsallaĢmasını sağlamak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Türkiye‟de Devlet Planlama TeĢkilatı öncülüğünde yapılan çalıĢmalar doğrultusunda,  2003 

yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik planlama yasal bir temele 

kavuĢmuĢ ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiĢtir.  

Stratejik Yönetim kavramı okul ve kurumlarımızın literatürüne girmiş, her yıl gerekli görülen 

değişim ve gelişimlere göre Bakanlığımızın Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi modeli gözden 
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geçirilmiĢtir.Okulumuzun ilk plan dönemi olan 2010-2014 stratejik planlama sürecinden 

öğrendiklerimiz 2015-2019 stratejik planı oluĢturmada yol gösterici olmuĢtur.  

Stratejik yönetim anlayıĢına sahip kurumlar paydaĢlarının ve hizmet verdiği kesimlerin 

fikirlerine önem verirler.Cennet Çetin Anaokulu olarak daha kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti 

sunmak için çalıĢanlarımıza ve hizmet verdiğimiz kesime memnuniyet anketleri uygulama ve bunların 

sonuçlarını politikalarımıza yansıtmaya yönelik çalıĢmalar planlanmıĢtır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun getirmiĢ olduğu stratejik plan yapma 

zorunluluğu kurumumuz için bir fırsata dönüĢtürülerek,misyonumuz gereği etkili ve verimli bir eğitim 

öğretim hizmeti sunmak hedeflenmektedir. 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.3 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM PERFORMANS  HEDEFLERĠ 

 

2013 2014 2019 

Okul memnuniyet anketlerindeki öğrenci 

memnuniyet oranı (%) 0 0 0 

Okul memnuniyet anketlerindeki veli 

memnuniyet oranı (%) 40 58 85 

Okul memnuniyet anketlerindeki çalıĢan 

memnuniyet oranı (%) 70 80 95 

Okul memnuniyet anketlerindeki toplum 

memnuniyet oranı (%)    

* Her yıl sonunda veriler iĢlenerek sayısal takibi yapılacaktır. 

STRATEJĠLER 

S.No Stratejiler Sorumlu Birimler 
Koordinatör 

Birim 

1 Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel 

geliĢmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili 

birimlerle paylaĢılması sağlanacaktır. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

2 Müdürlüğümüzün her alanda gerçekleĢtirdiği tüm 

çalıĢmalar paydaĢlarımızla paylaĢılacak, 

memnuniyet derecelerini ölçmek için çalıĢmalar 

yapılacaktır 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

3 Karar alma ve hesap verme süreçlerine iç ve dıĢ 

paydaĢlar dâhil edilecektir. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

4 Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve 

sürdürülebilirliği baĢta olmak üzere proje yönetim 

süreçlerinin tamamı etkin bir Ģekilde yürütülecektir. 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

5 Sosyal sorumluluk bilinci içinde topluma hizmet 

etme amacını göz ardı etmeden toplum içerisinde 

toplumun ihtiyaçlarını karĢılamaya dönük 

faaliyetlerde bulunulacaktır.Kurum toplam kalite 

anlayıĢı içerisinde ekolojik dengeye duyarlı, çevreye 

saygılı, sosyal ve kültürel faaliyet çalıĢmalarına 

paydaĢlarıyla beraber yürütecektir 

Ġlgili Müdür 

Yrd.RehberlikServisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 
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MALĠYETLENDĠRME 

 

BÖLÜM 4 
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BÖLÜM IV 

MALĠYETLENDĠRME 
Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudaniliĢkilendirilebilen maliyetler dikkate 

alınmıĢtır.Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar ile bütçe dıĢı kaynaklara da yer 

verilmiĢtir.Maliyetlendirmelerde girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler gerçeği ortaya koyularak, 

tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandırılmıĢtır.Kaynaklarla faaliyetler arasındaki iliĢki iyi 

kurulmuĢ, kullanılacak olası oransal yöntemler tutarlı ve açıklanabilir olmasına dikkat edilmiĢtir. 

Cennet  Çetin  Anaokulu Müdürlüğü Maliyetlendirme çalıĢmalarını aĢağıdaki Hedefler ve Kaynak 

iliĢkisi tablosuna göre yürütmüĢtür 

 

STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU  

TEMALAR  STRTAEJĠK AMAÇLAR – 

HEDEFLER  

MALĠYETĠ  % ORAN 

 

 

 

EĞĠTĠM VE 

ÖĞRETĠME 

ERĠġĠMĠN 

ARTIRILMASI 

STRATEJĠK AMAÇ 1  800 TL  2.4 

       Stratejik Hedef 1.1 300 TL  0,65 

     Stratejik Hedef 1.2 500TL  1,75 

   

   

 

 

EĞĠTĠM VE  

ÖĞRETĠMDE 

KALĠTENĠN  

ARTIRILMASI 

   

 

 

      STRATEJĠK AMAÇ 2  

  HEDEFLER 2.1----2.2  

 

19 000 TL  

 

40.860 

 Stratejik Hedef2.1.1.3  
100TL  0,215 

 Stratejik Hedef .2.1.1.4  
250 TL  0,585 

 

Stratejik Hedef .2.1.2.1  0   

Stratejik Hedef 2.1.2.2  
12 500  26,881 

Stratejik Hedef 2.1.1.1  

 

Stratejik Hedef 2.1.1.2  

 

Stratejik Hedef 2.2.1  

 

900  

4500 TL  

 750 TL  

1,935 

 

9,677 

1,755 
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TEMALAR  STRTAEJĠK AMAÇLAR – HEDEFLER  MALĠYETĠ  %ORAN 

 

 

 

KURUMSAL 

KAPASĠTENĠN 

GELĠġTĠRĠLMESĠ 

STRATEJĠK AMAÇ 3  
26 700 TL  57,41 

Stratejik Hedef 3.2.3.1  0   

Stratejik Hedef 3.2.3.2  
3500 7,526 

      Stratejik Hedef 3.2.3.3  
5500 11,826 

Stratejik Hedef 3.2.3.4  
3000  6,451 

Stratejik Hedef 3.2.3.5  
7 500 TL  16,129 

 Stratejik Hedef 3.2.3.6  
7 200 TL  15,483 

 TOPLAM MALĠYET  
46 500  TL 
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ĠZLEME  

                 VE 

DEĞERLENDĠRME 
 

 

BÖLÜM 5 
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5.1.  ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. 

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

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Ġzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir 

faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. Ġzleme raporları objektif olmalıdır. Ġlerleme 

sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. 

Cennet Çetin  Anaokulu Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi 

ile beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır. Amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesine iliĢkin geliĢmelerin yapılan faaliyetin gerçekleĢme zamanına bağlı olarak belirli 

bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dıĢı mercilerin değerlendirmesine 

sunulması sağlanacaktır. Raporlama genel anlamda Altı aylık ve Yıllık olmak üzere senede iki 

defa gerçekleĢtirilecektir. Her yılın Ocak-ġubat ve Haziran-Temmuz aylarında raporlama 

yapılacaktır. Raporlar iki nüsha Ģeklinde düzenlenip bir tanesi birimde kalacak diğeri ise gerekli 

çalıĢma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme 

Hizmetleri Birimine gönderilecektir. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik planlama sürecinde, 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden 

geçirilecek, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçlar karĢılaĢtırılacaktır.  

 Bu doğrultuda yapılan çalıĢmalarla uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi 

sağlanarak hedeflere ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım sergilenmiĢ olacaktır. 

Tablo 18:Ġzleme değerlendirme süreci 

 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

Ġzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

 

Süreç Açıklaması 

Zaman Kapsamı 

Performans 

Programı 3‟er 

Aylık Ġzleme 

Raporları 

 

Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile 

ilgili gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin toplanması ve 

değerlendirilmesi. 

Göstergelerin gerçekleĢme durumları hakkında hazırlanan 

raporun üst yöneticiye sunulması ve gerekli 

değerlendirmelerin yapılması. 

 

Ocak-Nisan-

Temmuz-Ekim 

Dönemi 

Yıllık Ġzleme Ve 

Değerlendirme 
 

Okul Birimleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile 

ilgili yılsonu gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve değerlendirilmesi. 

Üst yönetici baĢkanlığında diğer birim yöneticileriyle yılsonu 

gerçekleĢmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve 

sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin 

alınması 

 

Ocak Ayında 

- Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. 
Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik 
hedefler için belirlenmesi gerekir. 
 

- Performans hedefleri 1 yıllık hedeflerdir. 
Özellikle rakamsal olarak belirlenen stratejik 
hedefler için belirlenmesi gerekir. 
 

- Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olmalı, 2, 
3 kelimeyi geçmemelidir.  
(Eğitim-Öğretim, Paydaş İlişkileri, Disiplin, Akademik Başarı vb.)  



58 

 

 
 
 
 
 

EKLER: 

STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU  

Sıra  

No 

Adı Soyadı Unvanı Ġmza 

1 MERAL GÜLEÇ OKUL MÜDÜRÜ  

2 BEHĠYE AKBULUT MÜDÜR YARDIMCISI  

3 HATĠCE SELDA KARAGÖZ ÖĞRETMEN  

4 ELĠF AYDIN OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI  

Ek 1:Stratejik Plan Üst Kurulu 

 

 

STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 

Ünvanı  Adı-Soyadı  Ġmza 

 Öğretmen  SULTAN GENÇ   

Öğretmen  ÇĠĞDEM ÜNAL DEMĠR    

Öğretmen  SEVAL ARDIÇ   

Öğretmen  REZZAN ALAMUR   

Ek 2:Okul Stratejik Planlama Ekibi 
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CENNET ÇETĠN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġ LĠSTESĠ 

PAYDAġLAR 

PAYDA

ġ TÜRÜ 

ĠP: Ġç 

PaydaĢ 

DP: DıĢ 

PaydaĢ 

YP: 

Yararlanıcı 

PaydaĢ 

PAYDA

ġ 

NĠTELĠĞ

Ġ 

TP: 

Temel 

Ortak 

SP: 

Stratejik 

Ortak 

ÖNCELĠĞ

Ġ 

A: Birlikte 

ÇalıĢ(Güçl

ü/Önemli) 

B: 

Çıkarlarını 

(Gözet(Za

yıf/Önemli

) 

C: 

Bilgilendir

(Güçlü/Ön

emsiz) 

D: 

Ġzle(Zayıf/

Önemsiz) 

AdanaValilik  DP TP A 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetici ve ÇalıĢanları DP TP A 

Yönetici ve Öğretmenler ĠP TP A 

Öğrencilerimiz ĠP TP A 

Velilerimiz ĠP TP A 

RAM DP TP A 

Okul Müdürlükleri DP TP A 

AdanaBüyük ġehir Belediyesi DP SP D-C 

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü DP SP B 

Ġl Halk Sağlığı Müdürlüğü DP SP D 

Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü DP SP D 

Mahalle Muhtarlıkları DP SP D-C 

Özel Okul ve Etüt Merkezleri DP SP D-C 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mrkz. DP SP B-C 

Hayırseverler DP SP A-B 

Eğitim Sendikaları ġube BaĢkanlıkları DP SP A-B-C-D 

Medya DP SP B-C 

Ek 3:Cennet Çetin Anaokulu Stratejik PaydaĢ Listesi 
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PaydaĢ Analizi Matrisi 

PAYDAġLAR 

ĠÇ
 P

A
Y

D
A

ġ
 

D
Iġ

 P
A

Y
D

A
ġ

 

H
ĠZ

M
E

T
 A

L
A

N
 

   

NEDEN PAYDAġ 

PaydaĢın 

Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

PaydaĢın 

Taleplerine 

Verilen Önem 

S
o

n
u

ç
 

Tam  5" "Çok  4", "Orta  3", "Az  

2", "Hiç  1" 

1,2,3 Ġzle 

4,5 Bilgilendir 

1,2,3 Gözet 

4,5 Birlikte 

ÇalıĢ  

Adana Valiliği  X  

Kurumumuzun üstü 

konumunda olup, hesap 

verilecek mercidir. 

5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ  

Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü   
X 

 

Amaçlarımıza UlaĢmada 

Destek Ġçin ĠĢ birliği 

Ġçinde Olmamız Gereken 

Kurum  

5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ  

Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

 

 X  

Amaçlarımıza UlaĢmada 

Destek Ġçin ĠĢ birliği 

Ġçinde Olmamız Gereken 

Kurum 

5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ 

Yönetici 

veöğretmenler 
x  x 

Hizmet veren personeldir 
4 4 

Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ 

Veliler   X X 
Doğrudan ve Dolaylı 

Hizmet Alan  5 5 
Bilgilendir, 

Birlikte çalıĢ  

Okul Aile Birliği  X 
 

X 

Amaçlarımıza UlaĢmada 

Destek Ġçin ĠĢ birliği 

Ġçinde Olmamız Gereken 

Kurum 

5 5 

Bilgilendir, 

Birlikte 

ÇalıĢ  

Öğrenciler  X 
 

X VaroluĢ sebebimiz  1 2 Ġzle, Gözet  

Özel Öğretim 

Kurumları 
 X X 

Eğitim öğretim 

hizmetlerinde 

tamamlayıcı unsurdur 

2 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ  

 

Okullar 
 X  

Ġlk ve Ortaokullar  

konumundadır. 

Ortaöğretimler stratejik 

ortağımızdır. 

1 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Adana Belediyesi 

 
 X  

Çevre düzenlemesi 

altyapıyı hazırlar. 

 

1 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Ġl Toplum Sağlığı 

Merkezi 
 X  

Sağlık taramaları yapar ve 

koruyucu sağlık önlemleri 

alır. 

1 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Sendikalar  X  
Personel örgütlenmesi 

yapar. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Muhtarlıklar  X  

Halk ile iletiĢimi 

gerçekleĢtirir. 

 

1 4 
Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Sivil Savunma Ġl 

Müdürlüğü 
 X  

Sivil savunma hizmetleri 

yürütür. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Türk Telekom Ġl 

Müdürlüğü 
 X  

HaberleĢme ve iletiĢim 

eksikliklerini giderir. 
1 4 

Ġzle, Birlikte 

ÇalıĢ 

Ek Cennet Çetin  Anaokulu Stratejik PaydaĢ Matrisi 
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T.C. 

CEYHAN KAYMAKAMLIĞI 

Cennet Çetin Anaokulu Müdürlüğü 

 

Sayı : 142 

Tarih :25.11.2015  

Konu: 2015-2019 Stratejik Planı.   

 

Ġlgi : a) 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.   

b) 26/05/2006 tarihli Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.   

c) 19/06/2006 tarih ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/2673 sayılı yazı (Genelge No: 2006/55).   

d) 09/02/2010 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.06/924 sayılı yazı (Genelge No: 2010/14).   

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak 

üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla 

çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9 uncu 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 değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.   

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik 

planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma planları ve programlarla 

iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik 

Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Resmî Gazete‟de yayımlanmasını müteakiben, 

Bakanlığımız, Ġlgi (c) Genelge ile stratejik planlama sürecini baĢlatmıĢtır.   

Bakanlığımız, Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için referans bir 

politika belgesi niteliğinde olan ve Türkiye‟nin AB vizyonuna uygun olacak Ģekilde hazırlanan “Millî Eğitim 

Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı” Ġlgi (d) Bakan Onayı ile 01 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya 

konulmuĢtur.   

Millî Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı ile aynı süreçte ve eĢ zamanlı olarak merkez 

teĢkilatı birimleri ile Ġl millî eğitim müdürlükleri de beĢ yıllık stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya 

koymuĢlardır.   

Bakanlığımız Stratejik Planı (2010-2014) ve Ġl millî eğitim müdürlükleri stratejik planlarının 

uygulamaya girmesiyle bu planlara uyumlu olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurum 

müdürlüklerinin de stratejik plan hazırlamaları Ġlgi (d) Genelge ile uygun görülmüĢtür.   

Stratejik yönetim anlayıĢının Ġl, Ġlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumlarımıza yayılması ve 

bu suretle yönetim uygulamalarımızda yeni bir kültürün oluĢturulması amaçlanmaktadır.   

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde, 2014-2019 yıllarını kapsayan Cennet Çetin Anaokulu 

Müdürlüğü Stratejik Planı‟nın uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederim.   

 

 

EK:                   Meral GÜLEÇ 

Stratejik Plan                              Okul Müdürü  

 

 

                                                                          OLUR 
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SERKAN TOPBAġ  
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İlçe Millî Eğitim Müdürü  

‘’Öğrenci ne yaşta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacaksın ve öyle davranacaksın.’’ 
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