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“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce 

haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha 

Sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler”. 
 

Mustafa KemalATATÜRK 



 
 

İSTİKLAL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonocak. 

O benim milletimin yıldızıdır,parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmışcanavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından dayakın. 

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz kifeda? 

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan,şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın daHuda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde beniminlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secdeeder-varsa-taşım, 

Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerdennaşım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımınhürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletiministiklâl. 

 
Mehmet AkifERSOY 



 

 

 
 

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 
 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, 

mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette 

tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her 

köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar 

gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüşolabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun 

kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur! 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

http://www.egitimhane.com/


5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ 

     Sürekli değişen ve gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik bir şekilde devam ettirebilmemiz,  

belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde  

uygulanmasına bağlıdır. 

    Stratejik Plânın, okulumuzun eğitim yapısının daha da güçlendirilmesinde bir rehber olarak kullanılması amaçlanmaktadır. 

    Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve okulumuzun 2019-2023 yıllarına ait stratejik plânı hazırlanmıştır. 

    Okulumuza ait bu plânın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına katkıda bulunan  stratejik  

planlama ekiplerimize, tüm personelimize başarılar diliyorum. 

 

 

Arpi MANUKYAN 

Okul/Kurum Müdürü 
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BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Kurulu ile birlikte birimlerde oluşturulan Birim Stratejik Plan 

Hazırlık Ekipleri ve dış paydaşlar da planlama çalışmalarına dahil edilmek suretiyle geniş kapsamlı bir çalışma grubu 

oluşturulmuş ve bu sayede kurum kültürü açısından bir kalite standardı yakalanmıştır. 

Ö.Feriköy Ermeni İlk ve Orta Ok. Müdürlüğü 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik plan çalışmalarında misyon, 

vizyon, amaç, hedef ve faaliyetlerini belirleyerek stratejik planlamasını oluşturmuştur. 

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile 

başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve 

durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve 

görüşmeler yapılmıştır. 

Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri 

belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir. 
 

             B) Stratejik Planlama Ekibi 

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

ADI-SOYADI ÜNVAN İLETİŞİM 

ARPİ MANUKYAN OKUL MÜDÜRÜ 542 2642560 

ABDULLAH ÖZCAN MÜDÜR BAŞ YARDIMCISI 532 2723134 

KAROLİN ÇANKIRI Rehber Öğretmen 5324101533 

KAMER DÜVENCİ Öğretmen 5379393690 

MEHMET ŞAH ERİNCİK Öğretmen 5052671366 

KAROLİN KEBABCI Okul Aile Birliği Başkanı   5358578267 

NATALİN YILMAZ Öğrenci Velisi    5352696117 

ROY AYVAZOĞLU Öğrenci  
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Stratejik Planlama çalışmaları aşağıda belirtilen takvime uygun yürütülmüştür. 
 
 

NO YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA TARİH 

1 Durum Analizi Aralık 2018 

2 Geleceğe Yönelim Ocak 2019 

3 Taslağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi NİSAN 2019 

4 Taslakta Düzeltmelerin Yapılması MAYIS 2019 

5 Onay ve Yayım HAZİRAN 2019 

 
BÖLÜM II:DURUM ANALİZİ 

 

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya 

çalışılmıştır. Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri 

ile okulumuzun Güçlü 

Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir. 

OKULUN KISA TANITIMI 

 
TARİHÇE 

Okulumuzun temeli,  İstanbul Ermeni Patrikliği’nin önderliğinde Zenop Efendi Merametçiyan’ın bağışladığı arsa üzerinde Feriköy Kilisesinin 

bahçesinde bir okul inşa edilmesine karar verilmesiyle atıldı. Zamanın Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Reşad’ın fermanıyla ahşap bir binanın 

yapımına başlandı. 

1912’de ilk kurucusu Vahan Hüdaverdi ile ilkokul olarak faaliyete başlayan okulumuz, 1952’de ortaokula dönüştürüldü. 1970’li yıllarda 

hayırseverler Bay ve Bayan Kevork&Sirvart Karamanukyan’ın bağışlarıyla ilave kat ve bölüm inşaatı yapılarak derslik sayısı arttırıldı. 

Ülke genelinde 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesiyle  1998–1999 öğretim yılından beri ilköğretim okulu olarak faaliyetini sürdüren Feriköy Ermeni 

İlköğretim Okulu, daha kuşaklar boyu eğitim hizmetlerini çağın gerektirdiği bir vizyonla geliştirerek sürdürmeyi hedefliyor. 

2014-2015 Öğretim yılında  yıldan bu yana yine İlkokul ve Ortaokul olarak eğitim ve öğretime devam etmektedir. 
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ÖZEL FERİKÖY ERMENİ  OKULU 

2019–2020 PERSONEL LİSTESİ 
1. Arpi Manukyan Okul Müdürü 2. Ayda Tataryan Sekreter 
3. Abdullah Özcan Müdür Başyardımcısı 4. Tanya Terziyan Sekreter 
5. Mehmet Şah Erincik Türkçe Öğretmeni  6. Karin Şişmanoğlu Sekreter   
7. Başak  Uysal Giray Sınıf Öğretmeni(6581 sayılı yasa gereği) 8. Natali Palakoğlu Sekreter   
9. Sultan Çapan Sınıf Öğretmeni(6581 sayılı yasa gereği) 10. Bianka Devletoğlu Kütüphane Memuru 
11. Cahit Surha Sosyal Bilgiler Öğ. (Görevlendirme)   
  12. Miran Ayvalı Hizmetli 
13. Aylin Cırıl  Fen ve Tek.Öğ. (Kadrolu) 14. Arda Petek Aşçı   
15. Liza Çakaroğlu Zadur Fen ve Tek.Öğ. (Kadrolu) 16. Şaki Dişci Hizmetli 
17. Astğik Balıkçıoğlu  İngilizce Öğ. (Kadrolu) 18. Gülşen Azak Hizmetli 
19. Margrit Nışan  İngilizce Öğ. (Kadrolu) 20. Nadya Meydan Hizmetli 
21. Hripsime Karolin Papazyan  İngilizce Öğ. (Kadrolu) 22. Yeliz Fenerli Hizmetli       
23. Serkan Şahin  Görsel Sanatlar ve Tek.Tas.Öğ. (Kadrolu) 24. Mehmet Ali San Hizmetli 
25. Kamer Düvenci Beden Eğitimi (Kadrolu)   
26. Stella Bensason  Rehber öğretmen (Kadrolu)   
27. Aylin Bahadır Matematik Öğ. (Kadrolu)   
    
28. SelinDemircioğlu           Matematik Öğ. (Ders Üc.)   
29. Betül Kuyumcu Bilişim Tek.Uzm.Öğ. (Ders Üc.)   
30. Hera İskenderoğlu  Ermenice-Din K. Ahlak B. Öğ. (Ders Üc.)   
31. Agop Mamiganyan  Müzik Öğ. (Ders Üc.)   
32. Sayat Tuğlacı Satranç Kursu Usta Öğ. (Ders Üc.)   
33. Aras Togaç Satranç Kursu Usta Öğ. (Ders Üc.)   
34. Natalin Yılmaz Halk Dansları Kursu Usta Öğ. (Ders Üc.)   
    
35. Karolin Çankırı  Ana Sınıf Rehber Öğ. (Kadrolu)   
36. Natalin Muhtaryan  Ana sınıf öğ. (Kadrolu)   
37. Selin Dursun  Ana sınıf öğ. (Kadrolu)   
38. Karin Palas  Ana sınıf Usta Öğ. (Kadrolu)   
39. Tara Meydan  Ana sınıf Usta Öğ. (Kadrolu)   
40. Serda  Yemeniciyan Ana sınıf Usta Öğ. (Kadrolu)   
41. Maral Özdağ  Sınıf Öğ. (Kadrolu)   
42. Mirey Kalaycı  Sınıf Öğ. (Kadrolu)   
43. Sibil Manukyan Sınıf Öğ. (Kadrolu)   
44. Eliz Berin  Sınıf Öğ. (Kadrolu)   
45. Karolin Barak  Sınıf Öğ. (Kadrolu)   
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Öğretmenler 

Kurulu 

Okul 

Müdürü 

Okul Aile 

Birliği 

 

ÖRGÜTSEL YAPIMIZ 

 

 

 

Komisyonlar 
 

 

 

 

 

Yrd. Hizmetler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sosyal Kulüpler Zümre Öğr. 

Öğretmenler 

Rehber Öğr. Sınıf Öğr. 

Kurullar 
Müdür 

BaşYardımcısıı 

Rehberlik Servisi 
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ÖĞRENCİ MERKEZLİ PROJE ÇALIŞMALARIMIZ 
 

 

 

a)  SONUÇLANMIŞ PROJELER 
----- 

b) HER YIL DÜZENLENEN SÜRDÜRÜLEBİLİR PROJELER 
 

              Beyaz Bayrak – O-ATIK 

Okul Sağlığı – Çeşitli Okulların İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin düzenlediği çok yönlü yarışma ve projeler 
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OKUL KÜNYESİ 

 

 
İLÇESİ ŞİŞLİ 

OKULUN ADI Ö.FERİKÖY ERMENİ İLK VE ORTA OKULU 

OKUL ADININ VERİLME 

GEREKÇESİ 

Okul adını bulunduğu semtten almaktadır. 

OKULUN ADRESİ /TELEFONU Feriköy Çobanoğlu sok. 4-6  34379      / (0212) 2471042 - 2407814 

OKUL MÜDÜRÜ/TELEFONU Arpi MANUKYAN   (542 2642560) 

OKULUN AÇILIŞ TARİHİ 1912 

ÖĞRETİM ŞEKLİ  TAM GÜN 

OKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER A

N

A

 

S

I

N 

1.SIN. 2.SIN 3.SIN 4.SIN 5.SIN 6.SIN 7.SIN 8.SIN 

ÖĞRENCİ SAYISI 2

6 

40 9 17 10 17 1

8 

11 20 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI  

ŞUBE SAYISI 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

ÖĞRETMEN SAYISI 1 müdür + 1 müdür başyard. + 23 kadrolu öğretmen +                        1 

görevlendirme öğretmen +     7  ücretli öğretmen = toplam 33 

 VAR / YOK KAPASİTE 

OKUL BAHÇESİ VAR 250 öğrenci 

KONFERANS SALONU VAR 250 öğrenci 

SPOR SALONU VAR 50 öğrenci 

YEMEKHANE VAR 

FATİH PROJESİ UYGULANIP -

UYGULANMADIĞI 
UYGULANMIYOR 
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OKULUMUZ BİNA VE ALANLARI 

Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır. 

 
Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler Tablosu 

 

OKUL BÖLÜMLERİ ÖZEL ALANLAR VAR YOK 

Okul Kat Sayısı 6 Çok Amaçlı Salon *  

Derslik Sayısı 16 Çok Amaçlı Saha *  

Derslik Alanları (m2) Ort.  32 m2 Kütüphane *  

Kullanılan Derslik Sayısı 10 Fen Laboratuvarı *  

Şube Sayısı Her sınıf 1 

adet 

Bilgisayar Laboratuvarı *  

İdari Odaların Alanı (m2) Ort.  45  m2 İş Atölyesi  * 

Öğretmenler Odası (m2) 43.89 m2 Beceri Atölyesi  * 

Okul Oturum Alanı (m2) 603 m2 Pansiyon  * 

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 609 m2    

Kantin (m2) yok    

Tuvalet Sayısı 28    
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İSTATİSTİKİ VERİLER 
 

Öğrencilere İlişkin Bilgiler: 
 

Öğrenci Sayısına İlişkin Bilgiler 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Kız Erkek Kız Erkek 

K

ı

z 

Erkek 

 

Kız 

 

Erkek 

Öğrenci Sayısı 87 72 81 69 
7
0 

60 73 56 

Toplam Öğrenci Sayısı 159 150 130    129 

 

 

Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
2018-

2019 
2015-2016 2016-2017 2017-2018   2018-2019 

16 15     13 12 14 13 13 
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Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Bölüm Adı 
Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Mezun 

Sayısı 

 15 15 19 19 10    10 16 16 
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DONANIM VE TEKNOLOJİK KAYNAKLARIMIZ 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin 

bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir. 

Teknolojik Kaynaklar Tablosu 
 

Akıllı Tahta Sayısı 1 TV Sayısı 3 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 32 Yazıcı Sayısı 8 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 2 Fotokopi Makinası Sayısı 2 

Projeksiyon Sayısı 10 İnternet Bağlantı Hızı 32 mb 

 
 

GELİR VE GİDER BİLGİSİ 

 

                                  Okul S.Vartanans Ermeni Kilisesi Vakfına bağlı olup gelir ve giderler onlar tarafından yönetilmektedir.
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OKULUN MEVCUT DURUMU: TEMEL 

İSTATİSTİKLER PAYDAŞ ANALİZİ 

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul 

çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek 

ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır. 

İç Paydaşlar 

1. Valilik : Olur Makamıdır. 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim 

Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve 

okulun bağlı olduğu mercidir. 

3. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. 

4. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. 

5. Veliler: Okullara maddi ve manevi destek 

sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda 

uyumlu işbirliği içinde olunması gereken 

kesimdir. 

6. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi 

konumunda olup, okulun lojistik yönden 

destekçisidirler. 

7. Memurlar: Görevli personeldir. 

8. Destek Personeli: Görevli personeldir. 
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PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR HİZMET ALANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK TEDARİKÇİ 

Valilik    
  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü    
  

Okul Müdürü  
    

Müdür Başyardımcısı  
    

Öğretmenler  
 

   

Öğrenciler   


   

Veliler   


   

Okul Aile Birliği      


 Vakıf      


Destek Personeli  
 

   

 

 

 
 

Dış Paydaşlar 

1. Bağış yapanlar 

 
 

 

PAYDAŞ LİDER ÇALIŞANLAR 
HİZMET 

ALANLAR 

TEMEL 

ORTAK 

STRATEJİK 

ORTAK 
TEDARİKÇİ 

Yerel Yönetimler      

Sivil Toplum Örgütleri       
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 ÖĞRENCİ ANKETİ SONUÇLARI: 
 

OLUMLU SONUÇLAR: Çalışan personel arasındaki olumlu ilişkilerin olması, okulumuzun teknolojik 

donanımının yeterli olması, öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler ve çocuk kulüplerinin yeterli olması, çalışanların 

paylaşıma ve iletişime açık olması, temizlik ve düzenin sürekli sağlanması,  öğrenci yararı merkeze alınarak aile ile 

iletişim ve işbirliğinin önemsenmesi ve günümüz teknolojik gelişimine paralel uygulamaların okulumuzda yer almasıdır. 

OLUMSUZ SONUÇLAR: spor salonunun uygun olmayan bir katta planlanmış olması, bina içinde zaman zaman, 

okul bahçesi de dahil olmak üzere sosyal-kültürel-bilimsel-beceri ve ilgi alanlarına yönelik atölye ve donanımların  biraz 

yetersiz kalması, yerel-ulusal-uluslar arası düzeyde projelerin sayısının az olmasıdır. 

 

 

 

 ÖĞRETMEN ANKETİ SONUÇLARI: 
 

OLUMLU SONUÇLAR: Çalışan personel arasındaki olumlu ilişkilerin olması,  öğrencilere yönelik sosyal 

etkinlikler ve çocuk kulüplerinin yeterli olması, çalışanların paylaşıma ve iletişime açık olması,  öğrenci yararı merkeze 

alınarak aile ile iletişim ve işbirliğinin önemsenmesi ve günümüz teknolojik gelişimine paralel uygulamaların okulumuzda 

yer almasıdır. 

OLUMSUZ SONUÇLAR: Okul bahçesi de dahil olmak üzere sosyal-kültürel-bilimsel-beceri ve ilgi alanlarına 

yönelik atölye ve donanımların biraz yetersiz kalması, 

 

 VELİ ANKETİ SONUÇLARI: 
 

OLUMLU SONUÇLAR: Çalışan personel arasındaki olumlu ilişkilerin olması, okulumuzun teknolojik 

donanımının yeterli olması, öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler ve çocuk kulüplerinin yeterli olması, çalışanların 

paylaşıma ve iletişime açık olması,  

OLUMSUZ SONUÇLAR:  Spor salonunun uygun olmayan bir katta planlanmış olması,  
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GZFT (GÜÇLÜ, ZAYIF, FIRSAT, TEHDİT) ANALİZİ 

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri 

belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde 

birleştirilmiştir. 

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli 

alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul 

müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır. 



20 
 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 
 

 
ÖĞRENCİLER 

-Genel olarak milli ve kültürel değerlere sahip öğrencilerin olması. 

 

 
ÇALIŞANLAR 

-Çalışanlar arasındaki işbirliğinin ve ilişki düzeyinin yüksek seviyede olması 

 
VELİLER 

-Velilerin sosyo-ekonomik ve eğitim düzeyi açsından orta seviyede olması 

 

 
BİNA VE YERLEŞKE 

-Türkiye’nin kültürel mozaiğini yansıtan İlçe olması 

 

 
DONANIM 

-Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi 

-Sınıf içi fiziki donatımın araç gereçlerin yeterli düzeyde olması 

BÜTÇE  

 

 
YÖNETİM 

SÜREÇLERİ 

-Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttıran projelerin gerçekleştirilmesi 

-Okul idaresinin yaşanan problemlerde gerekli anlayışa sahip olması ve ortak çözüm üretmesi. 

-Etkili iletişim kurabilme, doğru planlamanın yapılması, 

-Okul idaresi ve öğretmenler arasındaki fikir alışverişi ve yardımlaşmanın olması. 

İLETİŞİM 

SÜREÇLERİ 

-Okul idaresi, öğretmenler ve diğer çalışanlar arasındaki iletişimin iyi düzeyde olması. 

-Yaşanan problemlerin rahatça dile getirilmesi ve ortak bir çözüm aranması. 
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ZAYIF YÖNLER 
 

 
ÖĞRENCİLER 

-Öğrencilerin tablet, telefon, bilgisayar gibi teknolojik aletlerle çok fazla vakit geçirmesi dolayısıyla oyun 

oynamak istememeleri 

ÇALIŞANLAR 
- 

 

 
VELİLER 

-Velilerin bilinçsiz davranışlarıyla okul ve öğretmenin işine karışması ve bu davranışın çocuğun eğitimine 

zarar vermesi. 

-Velilerin, kendilerini geliştirme ve çocuklarına rol model olma becerilerinde yetersiz kalması 

 
BİNA VE YERLEŞKE 

-Okulun sakin ve genellikle yaşlı nüfusun bulunduğu bölgede olması 

-Okul binasının yeni yapılmış olmasına karşın kaliteli olmaması, 

-Okul bahçesinin öğrenci mevcuduna uygun büyüklükte olmaması 

EKOLOJİK 
-Bahçede yeşil düzenlemenin, toprağın ve ağaçların olmaması 

- Çevrenin betonlaştırılması sonucu yeşil alan bulunmaması 

 
FIRSATLAR 

 

POLİTİK -2023 Eğitim Vizyonu’nun okulumuz önemli avantajlar getirecek olması. 

EKONOMİK Veli destekli ayni ya da nakdi bağışlar, yerel yönetimlerle işbirliği, 

SOSYOLOJİK -Sosyo-ekonomik çevrenin okul öncesi eğitim ve ilkokul öğrenimini destekler anlayışta olması 

-Sosyal medyanın geniş kitlelerce kullanılıyor olması 

TEKNOLOJİK -Teknolojik değişimlere ulaşabilirlik ve iletişim araçlarının artmasıyla velilere daha kolay ulaşım 

sağlanmaktadır. 
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TEHDİTLER 
 

EKONOMİK -Velilerin çoğunluk olarak sosyo-ekonomik durumlarının orta ve alt seviyede olması 

SOSYOLOJİK 
- Kitle iletişim araçlarının aile bütünlüğüne zarar verecek nitelikte kullanılması ve uygunsuz örneklerin 

çokluğu 

 
 

TEKNOLOJİK 

- Öğrencilerin ve velilerin teknolojiyi kontrolsüz bir şekilde kullanmaları 

- Teknolojinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ve teknoloji bağımlılığı 

-Ekran bağımlılığının artması ve eğitim öğretimi olumsuz etkilemesi 

BİNA VE YERLEŞKE Binanın eski oluşu 

 
AKADEMİK 

-Akademik alanda küresel rekabet baskısı 

-Eğitim öğretim çalışmalarının desteklenmesi konusunda mali mevzuatın getirdiği kısıtlar 

-Ulusal ve uluslararası projelere katılımın az olması 

 

GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 

 
Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim 

bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır. 

 
Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, 

Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve 

tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da 

dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum 

kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 



23 
 

 

 

 

EĞİTİME ERİŞİM EĞİTİMDE KALİTE KURUMSAL KAPASİTE 

Okullaşma Oranı Kurum Kültürü Fiziki Yapı 

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel-Sportif ve Bilimsel Faaliyetler Yerel-Ulusal ve Uluslararası Projeler 

 Ders araç gereçleri Yönetim ve Organizasyon 

 Bilimsel-Kültürel-Sanatsal-Sportif Faaliyetler Eğitim Ortamları 

 Yerel-Ulusal ve Uluslararası Projeler Mesleki Yeterlilikler 

 

 
 

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer 

alan ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

2 20 gün ve üzeri devamsız (Özürlü özürsüz dahil) öğenci sayısı 

5 İlkokul 1. sınıf öğrencilerinden en az 1 yıl okulöncesi eğitim almış olanların sayısı 

6 İlkokul 1. sınıf öğrencilerinden en az 1 yıl okulöncesi eğitim almış olanların oranı. 
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2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Yürütülen kültürel faaliyet sayısı 

2 Yürütülen kültürel faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%) 

3 Yürütülen sportif faaliyet sayısı 

4 Yürütülen sportif faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%) 

5 Sosyal sorumluluk proje sayısı 

6 Sosyal sorumluluk projelerine katılan öğrenci oranı (%) 

7 Okul dışında yürütülen faaliyet sayısı 

8 Okul dışında yürütülen faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%) 

9 Yürütülen bilimsel faaliyet sayısı 

10 Yürütülen bilimsel faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%) 

11 Yürütülen sanatsal faaliyet sayısı 

12 Yürütülen sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%) 

13 Obezite ve diğer sağlık sorunları konusunda yapılan faaliyet sayısı 

14 Obezite ve diğer sağlık sorunları konusunda yapılan faaliyetlere katılan öğrenci sayısı (%) 

15 Ulusal ve uluslararası proje sayısı 

16 Ödül alınan ulusal ve uluslararası proje sayısı 

17 Obezite ve diğer sağlık sorunları konusunda yapılan faaliyet sayısı 

18 Obezite ve diğer sağlık sorunları konusunda yapılan faaliyetlere katılan öğrenci sayısı (%) 

19 Ulusal ve uluslararası proje sayısı 

20 Ödül alınan ulusal ve uluslararası proje sayısı 

21 Obezite ve diğer sağlık sorunları konusunda yapılan faaliyet sayısı 

22 Çalışan memnuniyet oranı 
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23 Veli toplantılarına katılan veli oranı 

24 Velilere yönelik düzenlenen eğitim sayısı 

25 Veli-okul ve öğrencilerle birlikte uygulanan faaliyet sayısı 

 

 

 

 
 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 Öğretmen başına düşen hizmetiçi eğitim saati 

2 Temel İlkyardım eğitimi almış personel sayısı 

3 Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

4 Yönetici başına düşen hizmetiçi eğitim saati 

5 Lisansüstü eğitim (Tezli-Tezsiz) yapan Yönetici sayısı 

6 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler için düzenleme yapılan alan sayısı 

7 İSG kapsamında yapılan düzenleme sayısı 

8 Okul sağlığı ve hijyen konusunda yürütülen faaliyet sayısı 
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BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 
7. Misyon, Vizyon, TemelDeğerler 

 

Karşılıklı etkileşime açık ve azami düzeyde katılımcılığın (paydaşlar) sağlandığı çalışmalar çerçevesinde, Okulumuzun misyonu (varoluş 

nedeni), vizyonu (geleceğe bakışı), ilke ve değerleri (iş yapış tarzları) ile güçlü ve gelişmeye açık alanları tespit edilmiştir. 

Paydaş beklentilerinin çalışmaya yansıtılmasını sağlamak amacıyla farklı kademe ve birimlerde görev yapmakta olan kişilerin tespit 

edilmesine gayret gösterilmiştir. 

 

 

MİSYONUMUZ 

Yeniliklere açık, sürekli kendini geliştiren genç öğretmen kadrosuyla, öğrenci merkezli eğitim 

veren, teknolojiyi kullanan, velilerin ihtiyaç duydukları her an okul idaresi ve öğretmenlerine 

ulaşıp rehberlik hizmetlerini alabildikleri, öğrencilerinin başarılarını ön planda tutup, kaliteden 

ödün vermeyen çağdaş bir eğitim kurumuyuz. 

 

 

 

 
 

VİZYONUMUZ 

Akademik, sosyal, kültürel ve sportif başarıları her kesim tarafından kabul edilmiş, ilçemizde 

tercih edilen bir okul olmaktır. 
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 TEMEL İLKELERİMİZ 

1 Genellik ve eşitlik 6 Fırsat ve İmkan Eşitliği 11 Bilimsellik 

2 Planlılık 7 Süreklilik 12 Karma Eğitim 

3 Ferdin ve toplumun ihtiyaçları 8 
Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve 

Atatürk Milliyetçiliği 
13 Okul ve ailenin işbirliği 

4 
Yöneltme 9 Demokrasi Eğitimi 14 Her yerde Eğitim 

5 Eğitim Hakkı 10 Laiklik 15 İşbirlikçilik 

 

 TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 
ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK 

Okulumuzun amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, 

eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel 

değerlerimizden biridir. 

CUMHURİYET DEĞERLERİNE 

BAĞLILIK 

Cumhuriyete ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan kurucu değerlerine bağlılık 

en temel değerimizdir. 

AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞE 

ÖNCELİK VERME 

İfade etme, gerçekleri kısıtlama olmaksızın bilgiyi yayma, araştırma yapma ve aktarma 

özgürlüğünü garanti altına alan akademik özgürlük; okulumuzun vazgeçilmez temel 

değerlerinden biridir. 

 
ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK 

Okulumuzun amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, 

eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel 

değerlerimizden biridir. 

LİYAKAT 
Kamu hizmetinin etkinliği ve sürekliliği için, işe alım ve diğer personel yönetimi 

süreçlerinin; yetenek, işe uygunluk ve başarı ölçütü temelinde gerçekleştirilmesi esastır. 

KÜLTÜR ÖĞELERİNE VE 

TARİHİNE BAĞLILIK 

Cumhuriyet’in ve kültürel değerlerinin korunmasının yanı sıra okulumuzun sahip olduğu 

varlıkların da korunması temel değerlerimizdendir. 

SAYDAMLIK Yönetimsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri temel değerlerimizdir. 
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ÖĞRENCİ MERKEZLİLİK 
Öğrenme-uygulama ortamlarında yürütülen çalışmaların öğrenci odaklı olması, öğrenciyi 

ilgilendiren kararlara öğrencilerin katılımının sağlanması esastır. 

KALİTEYİ İÇŞELLEŞTİRME 
Araştırma, eğitim ve idari yapıda oluşturulan kalite bilincinin içselleştirilmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması temel değerlerimizdir. 

 
KATILIMCILIK 

İyi yönetişimin vazgeçilmez unsurlarından birinin de katılımcılık olduğu bilinciyle, mali 

yönden planlama süreci, idari yönden karar alma süreci, kaliteli yönetim için paydaşlarla 

çalışma ilkesi Üniversitemiz için önemlidir. 

ÜLKE 

SORUNLARINA/ÖNCELİKLERİNE 

DUYARLILIK 

Bilinçli ve sahip çıkılacak öncelikli unsurlara duyarlı bir toplum oluşturmak için üniversite 

olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek temel ilkelerimizdendir. 
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BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

 
TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

 
Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel 

eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında 

yürütülen faaliyetlerin ele alındığı temadır. 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 1 
Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık 

sorunlarını gideren, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimini sağlayan etkin bir yönetim yapısı 

kurulacaktır. 

Hedef 1.1 
Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak, okulöncesi eğitim tanıtım 

faaliyetleri arttırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG.1.1.a 
Kayıt bölgesindeki öğrencilerden 

okula kayıt yaptıranların oranı % 
%98 %99 %100 %100 %100 %100 1 yıl 1 yıl 

PG.1.1.b. 
Bir eğitim ve öğretim döneminde 

20 gün ve üzeri devamsızlık yapan 

öğrenci oranı (%) 

 
%0 

 
%0 

 
%0 

 
%0 

 
%0 

 
%0 1 yıl 1 yıl 

 
PG.1.1.c. 

Okul Öncesi Eğitiminde bedensel, 

zihinsel, sosyal, duygusal ve dil 

gelişimi faaliyetlerine katılan 

öğrenci sayısı 

 

%100 

 

%100 

 

%100 

 

%100 

 

%100 

 

%100 

 
1 yıl 

 
1 yıl 
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PG.1.1.d. 
Okulöncesi eğitimi 

yaygınlaştırmak için yapılan 

tanıtım faaliyet sayısı 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
10 

 
10 

 

1 yıl 

 

1 yıl 

 

 

 
STRATEJİK AMAÇ 1 

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık 

sorunlarını gideren, bir yönetim yapısı 

kurulacaktır. 

Hedef 1.2 
Kayıt bölgemizde yer alan yabancı uyruklu öğrencilerin okullaşma oranı arttırılacak ve okula devamları 

sağlanarak izlenecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 
PG.1.2.a 

Kayıt bölgemizdeki 4-6 yaş grubu 

yabancı öğrencilerin okullaşma 

oranı (%) 

 
%40 

 
%40 

 
%50 

 
%60 

 
%70 

 
%80 1 yıl 1 yıl 

PG1.2.b 
Kayıt bölgemizdeki 6-10 yaş grubu 

yabancı öğrencilerin okullaşma 

oranı (%) 

 
%45 

 
%45 

 
%55 

 
%60 

 
%75 

 
%90 1 yıl 1 yıl 
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STRATEJİK AMAÇ 1 

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık 

sorunlarını gideren, etkin bir yönetim yapısı 

kurulacaktır. 

Hedef 1.3 
Kayıt bölgemizde yer alan çocukların ilkokula hazır bulunuşluluk seviyeleri ve okula devam oranları 

arttırılacaktır 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 
PG.1.3.a 

Okula yeni başlayan öğrencilerden 

oryantasyon eğitimine katılanların 

oranı (%) 

 
%45 

 
%90 

 
%100 

 
%100 

 
%100 

 
%100 1 yıl 1 yıl 

 

PG.1.3.b 

İlkokul birinci sınıf 

öğrencilerinden en az bir yıl okul 

öncesi eğitim almış olanların oranı 

(%) 

 
%55 

 
%60 

 
%70 

 
%80 

 
%90 

 
%95 

 
1 yıl 

 
1 yıl 

 
PG.1.3.c 

Erken Çocukluk Eğitiminde 

desteklenen şartları elverişsiz 

ailelerin sayısı 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 
7 

 
9 1 yıl 1 yıl 

PG.1.3.d 
Erken Çocukluk konusunda eğitim 

verilen aile oranı (%) 
%20 %25 %40 %50 %70 %75 1 yıl 1 yıl 
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EYLEMLER 
 

NO EYLEM İFADESİ EYLEM SORUMLUSU EYLEM TARİHİ 

1.1.1. 
Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması 

yapılacaktır. 
Kayıt Komisyonu 01 Eylül-20 Eylül 

1.1.2 
Devamsızlık yapan öğrencilerin tespiti ve erken uyarı sistemi 

için çalışmalar yapılacaktır. 

Sınıf Öğretmeni ve Okul 

İdaresi 
01 Eylül-20 Eylül 

1.1.3 
Okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmak için tanıtım faaliyetleri 

yapılacaktır. 
Tüm Öğretmenler 01 Eylül-29 Eylül 

1.1.4 
Okul Öncesi Eğitiminde bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal 

ve dil gelişimi faaliyetleri yapılacak ve katılım sağlanacaktır. 
Tüm Öğretmenler Eğitim öğretim yılı boyunca 

1.2.1 
Kayıt bölgesinde yer alan yabancı uyruklu öğrencilerin okula 

devamları sağlanacaktır. 
Tüm Öğretmenler Eğitim öğretim yılı boyunca 

1.3.1 
Okula yeni başlayan öğrencilere oryantasyon eğitimi 

verilecektir. 
Tüm Öğretmenler Eğitim öğretim yılı boyunca 

1.3.2 
Erken Çocukluk konusunda eğitim verilen aile sayısı 

arttırılacaktır. 
Rehberlik Servisi Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

 
Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde 

yapılacak çalışmaları kapsamaktadır. 

 

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, 

öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer 

mesleki faaliyetler yer almaktadır. 
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STRATEJİK AMAÇ 2 
Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim 

ve öğretimde kalite artırılacaktır. 

Hedef 2.1 Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile 

öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 

 

 
PG.2.1.a 

1.Yürütülen kültürel faaliyet sayısı 12 18 20 24 40 50 1 yıl 1 yıl 

2.Yürütülen kültürel faaliyetlere 

katılan öğrenci oranı (%) 
%40 %45 %50 %60 %80 %90 1 yıl 1 yıl 

3.Yürütülen sanatsal faaliyet sayısı 12 15 20 25 30 35 1 yıl 1 yıl 

4.Yürütülen sanatsal faaliyetlere 

katılan öğrenci oranı (%) 
%40 %45 %50 %60 %80 %90 1 yıl 1 yıl 

PG.2.1.b. 
1.Yürütülen sportif faaliyet sayısı 32 40 50 55 60 65 1 yıl 1 yıl 

2.Yürütülen sportif faaliyetlere katılan 

öğrenci oranı (%) 
%40 %45 %50 %60 %80 %90 1 yıl 1 yıl 

PG.2.1.c. 
1.Sosyal sorumluluk proje sayısı 5 6 8 10 12 14 1 yıl 1 yıl 

2.Sosyal sorumluluk projelerine 

katılan öğrenci oranı (%) 
%40 %45 %50 %60 %80 %90 1 yıl 1 yıl 

 
PG.2.1.d. 

1.Okul dışında yürütülen faaliyet 

sayısı 
32 40 50 60 70 80 1 yıl 1 yıl 

2.Okul dışında yürütülen faaliyetlere 

katılan öğrenci oranı (%) 
%40 %45 %50 %60 %80 %90 1 yıl 1 yıl 

PG.2.1.e 1.Yürütülen bilimsel faaliyet sayısı 3 5 10 15 20 25 1 yıl 1 yıl 

 

 
 

 

2.Yürütülen bilimsel faaliyetlere 

katılan öğrenci oranı (%) 
%40 %45 %50 %60 %80 %90 1 yıl 1 yıl 
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STRATEJİK AMAÇ 2 
Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim 

ve öğretimde kalite artırılacaktır. 

Hedef 2.2 Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile 

öğrencilerimizin yerel-ulusal ve uluslar arası projelere etkin katılımı artırılacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 

PG.2.2.a 
Obezite ve diğer sağlık sorunları 

konusunda yapılan faaliyet sayısı 
4 6 8

 

 

12 15 20 1 yıl 1 yıl 

 
PG.2.2.b. 

Obezite ve diğer sağlık sorunları 

konusunda yapılan faaliyetlere 

katılan öğrenci sayısı (%) 

 
%40 

 
%45 

 
%50 

 
%60 

 
%80 

 
%90 

 
1 yıl 

 
1 yıl 

PG.2.2.c. Ulusal ve uluslararası proje sayısı 4 6 8 10 12 15 1 yıl 1 yıl 

PG.2.2.d. 
Ödül alınan ulusal ve uluslararası 

proje sayısı 
0 1 2 2 3 5 1 yıl 1 yıl 
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STRATEJİK AMAÇ 2 
Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim 

ve öğretimde kalite artırılacaktır. 

Hedef 2.3 
Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı kurum kültürü 

oluşturulacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG.2.3.a. Çalışan memnuniyet oranı %80 %80 %90 %100 %100 %100 1 yıl 1 yıl 

PG.2.3.b. 
Veli toplantılarına katılan veli 

oranı 

 

%40 
 

%45 
 

%50 
 

%60 
 

%80 
 

%90 1 yıl 1 yıl 

PG.2.3.c. 
Velilere yönelik düzenlenen eğitim 

sayısı 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

15 1 yıl 1 yıl 

PG.2.3.d. 
Veli-okul ve öğrencilerle birlikte 

uygulanan faaliyet sayısı 

 

10 
 

14 
 

20 
 

20 
 

25 
 

25 1 yıl 1 yıl 
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EYLEMLER 
 

NO EYLEM İFADESİ EYLEM SORUMLUSU EYLEM TARİHİ 

 

2.1.1. 
Sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler 

düzenlenecektir. 

Okul İdaresi 

Tüm Öğretmenler 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

2.1.2 
Sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere öğrenci 

katılımı sağlanacaktır. 

Okul İdaresi 

Tüm Öğretmenler 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

2.1.3 
Sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlere veli 

katılımı sağlanacaktır. 

Okul İdaresi 

Tüm Öğretmenler 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

2.2.1 
Obezite ve diğer sağlık sorunları konusunda yapılan 

faaliyet sayısı arttırılacaktır. 

Okul İdaresi 

Tüm Öğretmenler 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

2.2.2 
Ulusal ve uluslararası projelere katılım, üretim ve 

uygulama sayısı arttırılacaktır 

Okul İdaresi 

Tüm Öğretmenler 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 
2.3.1 

Okul personelimizin kişisel ve mesleki gelişmelerine 

yönelik eğitim ihtiyaçları belirlenecek ve hizmet içi 

eğitime katılımları sağlanacaktır. 

Okul İdaresi 

Rehberlik Servisi 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

2.3.2 
Velilere yönelik seminer düzenlenecek ve velilerimizin 

sosyal ve kültürel alanlarda bilinçlenmesi sağlanacaktır 

Okul İdaresi 

Rehberlik Servisi 

Eğitim öğretim yılı boyunca 

 

2.3.3 
Veliler-öğretmenler ve öğrencilerle birlikte uygulanan 

faaliyetlerin sayısı arttırılacaktır. 

Okul İdaresi 

Tüm Öğretmenler 

Eğitim öğretim yılı boyunca 
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TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 
 
 

STRATEJİK AMAÇ 3 
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal 

kapasitesi güçlendirilecektir. 

Hedef 3.1 
Okulumuz temizlik ve hijyen; sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı faaliyetler; idareci pozisyonundaki 

personelin yönetim verimliliği; bina ve donanım yeterliliği; iş ve okul güvenliği ve hizmet içi eğitim 

alanlarında en verimli seviyeye çıkartılacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Mevcut 

2018 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 

 

PG.3.1.a 

1.Öğretmen başına düşen 

hizmetiçi eğitim saati 
12 18 24 30 40 50 1 yıl 1 yıl 

2.Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine 

katılan öğretmen sayısı 
8 10 14 18 20 25 1 yıl 1 yıl 

 3.Yönetici başına düşen hizmetiçi 

eğitim saati 
15 18 22 40 45 50 1 yıl 1 yıl 

 1.Temel İlkyardım eğitimi almış 

personel sayısı 
0 2 2 2 8 10 1 yıl 1 yıl 

PG.3.1.b. 2.Okul sağlığı ve hijyen 

konusunda yürütülen faaliyet 

sayısı 

 
8 

 
9 

 
12 

 
14 

 
15 

 
18 1 yıl 1 yıl 

PG.3.1.c. 
Lisansüstü eğitim (Tezli-Tezsiz) 

yapan Yönetici sayısı 
 1 1 1 1 1 1 yıl 1 yıl 

 
PG.3.1.d. 

Bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetler için düzenleme 

yapılan alan sayısı 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 1 yıl 1 yıl 

PG.3.1.e. 
İSG kapsamında yapılan 

düzenleme sayısı 
12 15 20 22 24 25 1 yıl 1 yıl 
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EYLEMLER 
 

NO EYLEM İFADESİ EYLEM SORUMLUSU EYLEM TARİHİ 

3.1.1. 
Öğretmenlerimizin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine 

yönlendirmeleri yapılacak ve katılımları sağlanacaktır. 
Okul İdaresi 

Eğitim öğretim yılı 

boyunca 

3.1.2 
Temel İlk Yardım Eğitimi almış personel sayısı her yıl 

arttırılacaktır. 
Okul İdaresi Eğitim öğretim yılı 

boyunca 

3.1.3 
Yöneticilerimizin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılım 

oranları arttırılacaktır. 
Okul İdaresi Eğitim öğretim yılı 

boyunca 

3.1.4 
Yöneticilerimizin lisansüstü eğitim yapması teşvik 

edilecektir. 
Okul İdaresi Eğitim öğretim yılı 

boyunca 

 
3.1.5 

Kurumumuzda 2023 Eğitim Vizyonuna uygun olarak 

planlanan Tasarım-Beceri Atölyeleri kapsamında  

robotik-kodlama, yaratıcı drama atölyeleri kurulacaktır. 

 
Okul İdaresi 

 
Mayıs 2019 

3.1.6 
Kurumumuzun donanım açısından eksikliklerin tespiti 

yapılacak ve eksiklikler giderilecektir. 
Okul İdaresi 

2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılı 

3.1.7 
Kurumumuzda İSG kapsamında riskli olarak belirlenen 

alanlarda iyileştirmeler yapılacaktır. 
Okul İdaresi 

2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılı 

3.1.8 
Okul binasında yaşanan fiziksel problemler tespit 

edilecek ve bu problemlere yönelik çözüm üretilecektir. 
Okul İdaresi 

2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılı 

 
3.1.9 

Anasınıflarında Okulönceği Eğitim programına ugun 

şekilde hazırlanmış merkez sistemli alanlar 

oluşturulacak, arka alanda bulunan bahçe anasınıflarına 

Doğa Alanı olarak hazırlanacaktır 

 
Okul İdaresi 

 
Haziran-Ağustos 2020 
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3.1.10 

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projelerine 

uygun olarak her yıl düzenlemeler yapılacak ve Eko- 

Okullar projesine katılım sağlanacaktır. 

Beyaz Bayrak Ekibi 

Beslenme Dostu Okul 

Ekibi 

 
2019-2023 yılları arası 

 
3.1.11 

Okul çalışanlarının iş güvenliği eğitimi almaları 

sağlanacak ve okul iş güvenliği standartlarına uygun 

hale getirilecektir. 

 
Okul İdaresi 

2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılı 

3.1.12 
Okulun fiziki ve teknik altyapısına ve su sporlarına 

uygun şekilde yüzme havuzu yapılacaktır. 
Okul İdaresi 

2020-2021 Eğitim-Öğretim 

Yılı 

3.1.13 
Okul güvenlik alarm sistemi ve kameralar gözden 

geçirilerek iyileştirmeler yapılacaktır. 
Okul İdaresi 

2019-2020 Eğitim-Öğretim 

Yılı 
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V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 

 
2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

 

Okul S.Vartanans Ermeni Kilisesi Vakfına bağlı olup gelir ve giderler onlar tarafından yönetilmektedir. 
 

 

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 
Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık 

gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir. 

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim 

müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. 

Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır. 

 

Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda okul/kurumumuz stratejik planı uyarınca yürütülen faaliyetlerimizi, 

önceden belirttiğimiz tedbir ve performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen 

sapmaların nedenlerini açıkladığımız, okulumuz/kurumumuz hakkında genel ve mali bilgileri içeren izleme ve 

değerlendirme raporu hazırlanacaktır. 


