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“Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, teknik ve 

her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.” 

 

                                                                                                                Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

 
       Eğitim uzun soluklu bir yatırımdır ve ülkenin kalkınmasında önemli bir yere sahiptir. İnsanlarımızı bilgi 

çağının gereklerine uygun olarak hayata hazırlamak için kaliteli bir eğitim sunmak günümüz dünyasında çok 

önemlidir. Nitelikli bir eğitim, nitelikli bir hayatın ve geleceğin güvencesidir. 

         

        Geleceğimizi şekillendiren bir kurum olmanın sorumluluğu ile 2015-2019 yılları arasında bize bir yol 

gösterici olacağına inandığımız Stratejik Planımızı; paydaşlarımızın geniş katılımı ile oluşturduk. Biliyor ve 

inanıyoruz ki paydaşlar ve diğer çalışanlar tarafından paylaşılmayan bir planlama basılı evrak olmaktan 

öteye gitmeyecektir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi bu planlama 

sayesinde olacaktır. 

         

       Emeği geçen herkese teşekkür eder, bu planın hayırlara vesile olmasını dilerim. 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                            Yaşar ADIGÜZEL 

      Okul Müdürü 
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GİRİŞ 

 
      
      
      10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nda yer alan  

stratejik Planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunda yer alan stratejik  

Planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Milli Eğitim Bakanlığının  

19.06.2006 tarihinde yayınladığı 2006/55 sayılı genelge ile stratejik Planlama faaliyetleri başlatılmıştır. 

 

       Esiroğlu Kenan Oltan Lisesinin Stratejik Planını hazırlarken paydaşlarımızın geniş bir katılım  

sağlamasına önem verdik.  Çalışanlarımızın konuyla ilgili görüş ve düşüncelerini alarak plana  

yansıttık.  Kurum içi mevcut durumu tespit için çeşitli anketler yaptık. Bunların sonuçlarını da  

planımıza yansıttık. Amaç ve hedeflerimizi belirlerken okul ve çevre imkânları göz önünde 

bulundurduk. 

 

      2015-2019 Stratejik Planımızın okulumuza ve tüm paydaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyoruz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi 

                                                                                                         Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 
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KISALTMALAR 

 

MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü 

EKOAL: Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi 

SPKE: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

SPÜK: Stratejik Planlama Üst Kurulu 

KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi 

EBA: Eğitim Bilişim Ağı 

FATİH: Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

GZFT: Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi 

YGS: Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı 

LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TD: Tebliğler Dergisi 

İŞ-KUR: Türkiye İş Kurumu 

HBÖ: Hayat Boyu Öğrenme 

STK: Sivil Toplum Kuruluşu 

 

 

 

 

 

 

TANIMLAR 

 

 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. 

Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı ve 

sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. 

Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli 

biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara 

özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır. 

Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine 

bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. 

Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 

programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel 

özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık 

gösteren bireyi ifade eder. 

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar 

arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile 

ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik 

öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 
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  I.BÖLÜM 

   STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ    

                                                                                                                

 

 

    Şekil 1: Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 

 

A. Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü (EKOAL) 

 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci: 

 

Tüm çalışanların seferber edildiği ve tüm paydaşların beklentilerinin dengelendiği, kurumumuz 

misyonu ve vizyonuna yönelik etkinliklere temel oluşturacak Stratejik Planımızın hazırlık sürecinde 

çalışmalar; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Şubesinin yayınlamış olduğu 2013/26 sayılı Genelge ile 

Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzu ana çerçevesinde yürütülmüştür. 

İlgili genelge ve Bakanlığımız Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu 

Lisesi Müdürlüğü bünyesinde  “Stratejik Plan Üst Kurulu” oluşturulmuştur. Stratejik Planlama 

çalışmalarının doğrudan yürütülmesi ve Üst Kurul’a belirli dönemlerde rapor sunmak, Üst Kurul’un 

önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

Stratejik Plan Ekibi” oluşturulmasına karar verilmiştir.  

EKOAL 

Dış Paydaş 
Analizleri 

EKOAL  
Durum 
Analizi 

İç Paydaş 
Analizleri 

Literatür 
Taraması 

Yasal 
Mevzuat 

Üst Politika 
Belgeleri 

Stratejik 
Plan Üst 

Kurul 
Toplantıları 
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Stratejik Planlama için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme amacıyla örgüt içi her türlü 

yapısal ve güdülemeyi sağlayıcı önlemler alınarak yürürlüğe konulmuştur.   

Stratejilerin belirlenmesi aşamasında yöneticilerin, uygulayıcıların ve diğer kilit konumda yer alan 

yetkililerin kurum adına ortak bir gelecek öngörmeleri,  istenen hedefe nasıl başarıyla ulaşacağını 

belirlemeleri, alternatif eylemlerin ya da stratejilerin maliyetleri, yararları ve olası sonuçları tahmin etmeleri 

beklenmiş, çalışma sonunda en etkili ve verimli stratejiler seçilmeye çalışılmıştır. 

Okulumuzun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eden, amaçlarını, 

hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektiren, uzun vadeli ve 

geleceğe dönük bir bakış açısı taşıyan Stratejik Plan Hazırlama Programı, Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu 

Lisesi Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli, Stratejik iş akış şeması ve iş takvimine uygun olarak 

tamamlanmıştır.  

Tablo 1: Stratejik Plan Üst Kurulu 

Sıra No Adı-Soyadı Görevi 

1 Yaşar ADIGÜZEL Okul Müdürü 

2 Yaşar ÇOLAK Müdür Yardımcısı 

3 Mustafa AKSOY Okul Aile Birliği Başkanı 

4 Muzaffer İÇLİ Edebiyat Öğretmeni 

5 Abdurrahman  KARAYAVUZ  Yönetim Kurulu Üyesi  

           Tablo 2: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

Sıra No Adı-Soyadı Görevi 

1 Yaşar ÇOLAK Müdür Yardımcısı 

2 Havva KAYA Rehberlik Öğretmeni 

3 Murat SARI Biyoloji Öğretmeni 

4 Kazım YILMAZ Coğrafya Öğretmeni 

5 Olgun KÖSE Edebiyat Öğretmeni 

6 Abdurrahman  KARAYAVUZ Okul Aile Birliği Üyesi 

7 Nazlıcan SIRTKAYA Okul Öğrenci Temsilcisi 

8 Hayrunnisa ADIGÜZEL Öğrenci 

9 Savaş KARAAHMET Veli 

10 Asiye KOÇ Veli  

11 Hasibe KARABULUT Hizmetli Personel 
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B. Stratejik Plan Modeli 

         Geleceği karşılamak yerine onu öngörülen şekilde biçimlendirmek, kendi geleceğine sahip olmak 

hedefiyle başlatılan süreçte, Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 2010-

2014 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan modeli esas almıştır.     

         Ayrıca Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Taslakları da dikkate 

alınarak, kurumlara çalışmalarında rehberlik edecek planları, manevraları, modelleri, pozisyonları ve 

perspektifleri geliştirmek, odak noktası, uyum ve ahenk ile amaç yaratmak için çalışmalar yapılmıştır.    

         Etkili stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik 

kararlar ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanan stratejik yönetim anlayışımızı gerçekleştirmeye yönelik 

planımız, Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Ekibi 

tarafından geniş paydaş katılımı ile hazırlanmıştır. 
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II. BÖLÜM 

DURUM ANALİZİ 

       Kurumumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için;  

sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimizin saptanması  

amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 

 

A.TARİHİ GELİŞİM 

Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün  Tarihçesi: 

       1967 yılında ortaokul olarak eğitim ve öğretime başlamış olan okulumuz 1978 yılında liseye 

dönüştürülmüştür. Lise olarak ilk mezunlarını 1980-1981 eğitim-öğretim yılında vermiştir. Esiroğlu 

Lisesi olan Okulumuzun ismi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 02.06.1987 tarihinde Mehmet 

Akif Ersoy Lisesi olarak değiştirilmiştir.  Okulumuz 20 yıl geçici binalarda eğitim ve öğretimini 

sürdürmüştür. Okul koruma derneğinin katkılarıyla 5500 m karelik arsa temin edilerek 1985 yılında 

yapımına başlanıp 1987 yılında bitirilen kaloriferli 21 derslikli fizik kimya laboratuarları bulunan 

okulumuz 1993 yılında valilik oluru ile ilköğretim okuluna dönüştürülerek bina Esiroğlu Şehit Er 

Mehmet Akyüz İlköğretim okuluna tahsis edilmiştir.  

       Lise olarak 1993 yılından itibaren aynı binanın 4. katında elverişli olmayan bir mekanda eğitim ve 

öğretime geçici olarak devam etmiştir. Esiroğlu’nun yetiştirdiği hayırsever işadamı Kenan OLTAN ‘ ın      

Eğitime %100 destek kampanyası kapsamında beldemize yeni bir okul kazandırmasıyla 2007 yılında 

yeni binasına taşınan okulumuzun adı da ESİROĞLU KENAN OLTAN LİSESİ olarak değiştirilmiştir.  

       2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren okulumuz Anadolu lisesi olduğu için adı ESİROĞLU 

KENAN OLTAN ANADOLU LİSESİ olarak değişmiştir. 
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B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

 7.9.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumlar Yönetmeliğine, 13.9.2014 tarihli ve 29118 Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre 

Maçka- Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğümüzün görevleri şunlardır: 

 

A. Yönetim Hizmetleri  

1-Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, 

tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm kaynakları 

etkili ve verimli kullanarak okulun amaçlarını gerçekleştirmek; kurumumuzun ihtiyaçlarını tespit etmek, 

ilgili kurumlara bildirmek ve gerekli tedbirleri almak. 

2-Okulun derslik, rehberlik servisi, yemekhane, kantin, konferans salonu, öğretmenler odası, 

sığınak, laboratuvar, kütüphane, araç ve gereci ile diğer tesislerin sağlıklı ve güvenlik şartlarına uygun 

bir şekilde eğitim öğretime hazırlamak için gerekli tedbirleri almak, aksayan yönleri ilgili birimlere 

bildirmek. 

3-Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesini ve geliştirilmesini ve istenen bilgilerin 

ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını sağlamak, gerektiğinde ilgili makamlara teklifte bulunmak, 

müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünü yapmak, yazışma ve işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde 

yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak. 

 

B. Personel Hizmetleri  

1-Okulumuzda görevli personel için evrak ve formlarını tutmak, bu konuda İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak. 

2-Mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını 

ilgili makamlara bildirmek, öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük 

haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak, personelin norm 

durumunu ve zaman içindeki değişiklikleri ilgili modüllere işlemek. 

3-Personelin performansını artırmaya yönelik her türlü tedbiri almak, gerekli rehberlik ve denetim 

çalışmalarını yapmak. 

4-“Disiplin Amirleri Yönetmeliği" gereğince; alt birimlerde görevli personelin sicil işlemlerini 

zamanında yürütmek ve gerektiğinde yetkisi dâhilinde bulunan cezaları vermek. 
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5-Mevzuata uygun olarak öğretmenlerin Mesleki çalışma programını hazırlamak, uygulanmasını 

sağlamak ve azami verim elde edilmesi için gerekli tedbirleri almak. 

5-Okulumuzdaki personelden, görevlerinde üstün başarıları tespit edilenlerin taltif edilmelerini 

sağlamak veya ilgili makamlara teklifte bulunmak, görev alanındaki personelin iş verimini artırmak, 

moral gücünü yükseltmek için; sosyal tesisler, dinlenme kampları ve benzeri tesislerden 

yararlanmalarını sağlamak. 

 

C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri  

1-Öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılâplarına, Anayasada ifadesini bulan Atatürk 

Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 

ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; Türkiye Cumhuriyeti’ne 

karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş öğrenciler yetiştirmek. 

2- Öğrencilerimizi beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere; insan haklarına saygılı; topluma karşı sorumluluk duyan; çağımızın 

gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak onları geleceğe hazırlamak. 

3- Öğrencilerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini sağlamak; bilimsel 

düşünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken bilgiye ulaşabilen, iletişim kurabilen, bilişim 

teknolojilerini kullanabilen, evrensel değerleri benimsemiş öğrenciler yetiştirmek. 

          4- Eğitim-Öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara çözüm 

üretmek amacıyla gerekli kurul, komisyon ekipleri oluşturmak, toplantılarda alınan kararları 

onaylayarak uygulamaya koymak ve gerektiğinde üst makamlara bilgi vermek. 

          5-Eğitim-öğretimin başında öğretmen ders dağılımlarını yaparak ders programlarını hazırlamak, 

hazırlanan ders programlarını öğretmenlere tebliğ etmek.  

          6- Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal kulüpler ve faaliyet gösterecek 

öğretmenleri belirleyerek ilgili çalışmaları planlamak. 

          7- Yönetmelikler, müfredat ve İlk zümre toplantısında alınan kararlar, doğrultusunda yıllık planı 

hazırlamak. Yıllık planlarda okutulacak ders ve konuların genel amaçları, kullanılacak araç-gereçler, 

uygulanacak yöntem ve teknikler, sınav tipleri ve sayıları, Atatürk İlke ve İnkılâpları yönergesi 

doğrultusunda yapılacak çalışmalar belirlemek. Yapılan planlamalarda alınan kararlar bütün Zümre, 

Öğretmenler Kurulu’nda gözden geçirilerek öz değerlendirme yapmak, aksayan yönler için zümrelerde 

planlar doğrultusunda gerekli önlemler almak. Öğrencinin başarısı yazılı, performans, proje 

uygulamaları, derslerin özelliklerine göre değerlendirmek.  

8- Okul rehber ve sınıf öğretmeleri ile işbirliği halinde, öğrencilerin problemlerini inceleyerek 

yaygın görülen problemler hakkında öğretmen, veli ve öğrencileri aydınlatmak, öğrencileri ve gençleri 
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kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri 

almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek. 

          9-Öğrencilerimizin disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğ-

renci disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek; devam-devamsızlıklarını takip etmek, bu konuyla ilgili 

önleyici tedbirler almak,  ödüllendirilmeyle ilgili iş ve işlemler mevzuata uygun yapmak. 

10- Okulda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, 

düzeltilmesi için gerekli tedbirleri almak. 

11- Eğitim-Öğretim dönemi başında Okul Rehberlik Servisinin iş ve işleyişini ilgili kanunlar 

doğrultusunda takip etmek, sağlıklı şekilde işlemesi için gerekli önlemleri almak. Rehberlik Yürütme 

Kurulu üyelerini seçmek toplantılarını sağlıklı şekilde yapılması için gerekli önlemleri almak. 

12-Okul ve öğrencilerin katılacağı yarışmalar ve sınavlarla ilgili her türlü tedbiri almak. 

13-Ulusal, resmi bayramlar ile belirli gün ve haftalarla ilgili çalışmaları ilgili mevzuata uygun 

olarak yapmak. 

 

D. Bütçe-Yatırım Hizmetleri  

1-Genel bütçelerden, okulumuza gönderilen ödeneklerin mevzuata uygun olarak zamanında 

harcamak, gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak, görev alanındaki 

yatırımlarla ilgili taslak programlarını usulüne uygun olarak hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara 

iletmek. 

2-Personelin özlük haklarına ait tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek, diğer her türlü parasal 

işler, öğrencinin burs vb. işleriyle ayniyat talimatnamesi gereği olan işleri yapmak. 

3- Tif işlemlerini KPS mevzuatına uygun olarak takip etmek 

4-Okulun ısınma, temizlik ve bakımı ile ilgili gerekli tedbirleri almak, eksik olan ve ihtiyaç 

duyulan alanlarda gerekli kurum ve kuruşlara bilgi vermek. 

 

E. Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri  

1- Eğitim-öğretimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin 

sağlanması için araştırma yapılmasını, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak. 

2-Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili 

formları hazırlamak ve geliştirmek,  

3-Okulun bütün birimlerin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karşı korunması için 

gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerini almak gerek görüldüğünde ilgili makamlarla gerekli yazışmaları 

yapmak. 
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5-Kurum için sivil savunma ile ilgili plân ve programları düzenlemek, gerekli tespitler yapmak, 

tedbirleri almak ve uygulamak.  

 

 

C.FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER 

 

Tablo 3: EKOAL  Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetler 
Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.1.   Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler 

Ürün/Hizmet1.1.1 Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

Ürün/Hizmet1.1.2 Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek 

Ürün/Hizmet1.1.3 Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

Ürün/Hizmet1.1.4 Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

Ürün/Hizmet1.1.5 Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

Ürün/Hizmet1.1.6 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

Ürün/Hizmet1.1.7 Okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

Ürün/Hizmet1.1.8 Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.2 Eğitim kurumlarına yönelik görevler 

Ürün/Hizmet1.2.1 Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

Ürün/Hizmet1.2.2 Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 

Ürün/Hizmet1.2.3 Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak 

 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.3 Öğrencilere yönelik görevler 

Ürün/Hizmet1.3.1 Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

Ürün/Hizmet1.3.2 
Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve 

sonuçlarını raporlaştırmak, 

Ürün/Hizmet1.3.3 
Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin 

yürütülmesini sağlamak, 

Ürün/Hizmet1.3.4 Öğrencilerin burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

Ürün/Hizmet1.3.5 Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 

Ürün/Hizmet1.3.6 Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Ürün/Hizmet1.3.7 Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 
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Ürün/Hizmet1.3.8 Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak 

Ürün/Hizmet1.3.9 Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.4 İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

Ürün/Hizmet1.4.1 Personelin  performanslarını izlemek ve değerlendirmek 

Ürün/Hizmet1.4.2 Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

Ürün/Hizmet1.4.3 Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

Ürün/Hizmet1.4.4 Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 

 

 

Faaliyet Alanı-2 Ortaöğretim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-2.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte 

Ürün/Hizmet 2.1.1 Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

Ürün/Hizmet 2.1.2 Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

 

 

Faaliyet Alanı-3 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Ürün/Hizmet3.1 Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 

Ürün/Hizmet3.2 Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak  

Ürün/Hizmet3.3 
İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş 

süreçlerine dönüşümünü sağlamak, 

Ürün/Hizmet3.4 Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

 

Faaliyet Alanı-4  Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Ürün/Hizmet4.1 Okul  düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

Ürün/Hizmet4.2 Okul stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

Ürün/Hizmet4.3 Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

Ürün/Hizmet4.4 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 

Ürün/Hizmet4.5 Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Ürün/Hizmet4.6 Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 

Ürün/Hizmet4.7 Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

Ürün/Hizmet4.8 Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 
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Faaliyet Alanı-5 İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Ürün/Hizmet5.1 İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 

Ürün/Hizmet5.2 Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

Ürün/Hizmet5.3 Personel özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

Ürün/Hizmet5.4 Özlük ve işlemlerini yürütmek, 

Ürün/Hizmet5.5 Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

Ürün/Hizmet5.6 Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

Ürün/Hizmet5.7 Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 

Ürün/Hizmet5.8 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 

Ürün/Hizmet5.9 
Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş 

ve işlemlerini yapmak, 

 

Faaliyet Alanı-6   Destek Hizmetleri 

Ürün/Hizmet 6.1 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 

Ürün/Hizmet6.2 “Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi”ni yürütmek, 

Ürün/Hizmet6.3 Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Ürün/Hizmet6.4 Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek 

Ürün/Hizmet6.5 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek 

Ürün/Hizmet6.6 Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Ürün/Hizmet6.7 Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

 

D.PAYDAŞ ANALİZİ 

 

     Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın 

sağlanabilmesi için Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile iletişim, etkileşim içinde bulunan 

kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın karar vericiler ve uygulayıcılar tarafından 

sahiplenilmesine çalışılmıştır.  

     2014-2015 Stratejik Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların görüş, 

talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiştir. Esiroğlu Kenan Oltan 

Anadolu Lisesi Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması 

konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel 

yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını 

sağlamıştır.  
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      Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler, kuruma ilişkin durum tespiti, kurumsal 

işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleştirmeye yönelik olarak toplantılar düzenlenmiş 

ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin 

tespit edilmesine çalışılmıştır. Paydaş katılımcılığının sağlanmasında önemli araçlarından biri anket 

çalışmalarıdır. Bununla birlikte anket uygulamaları, genel olarak teknik zorluklarının yanı sıra, paydaşların 

görüş ve deneyimlerini tam olarak yansıtmaya yarayan belirli standartlarda yapılamamaktadır. 

       Bu nedenle, paydaş toplantılarının yanı sıra, paydaşların tümünü temsil etme kabiliyetine sahip bir 

bölümünün incelenerek, paydaşların tümüyle ilgili çıkarımlar yapmak için paydaş anketleri kullanılmıştır. 

Bu anketlerle bilgi, görüş ve beklentileri belirlenmek istenen paydaş kitlesine ilişkin sistematik bir şekilde 

veri toplanması amaçlanmıştır. 

       Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve yararlanıcı 

temelinde ayrımlandırılmış; iç /dış paydaş ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiştir. 

Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden 

etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre aşağıdaki 

şekliyle sınıflandırılmıştır:  

1.Paydaşların Tespiti 

Paydaş analizinin ilk aşamasında Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü  paydaşlarının kimler 

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

Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?, Kurumumuzun  sunduğu hizmetlerden 

yararlananlar kimlerdir? Ve Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini 

etkileyenler kimlerdir? Sorularına cevap aranmıştır. Bu aşamada Okul Stratejik Planlama Koordinasyon 

Ekibi tarafından, kurumumuzun bütün paydaşları ayrıntılı olarak belirtilmiş, paydaşların kurumla ilişkileri 

belirlenerek iç paydaş / dış paydaş / yararlanıcı olarak sınıflandırılması yapılmıştır. 

 

2.Paydaşların Önceliklendirilmesi:  
     Paydaşların önceliklendirilmesinde,  paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun 

faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik verilecek paydaşlar belirlenerek 

paydaş listesi hazırlanmıştır. Bu çalışmada paydaş önceliklendirme matrisinden yararlanılmıştır. 

 

3.Paydaşların Değerlendirilmesi:  

     Stratejik Planlama Ekibi paydaşın, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu ve kurumumuz ile 

paydaşların birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir Etki/Önem matrisi ile Ürün/Hizmet 

matrisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu matris sayesinde öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilebilecek 

çalışmaları ve izlenecek politikaların niteliği gösterilmiştir. Bu matrisle etki (zayıf ve güçlü), paydaşın 

kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise 

kurumumuzun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek politikalar “İzle”, 

“Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir. 
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4.Paydaş Görüş ve Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi:  

      Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi iç ve dış paydaşlardan alınacak 

görüş ve öneriler için, anket ve mülakat yöntemlerinin uygun olacağına karar vermiştir. Ekipte görev 

dağılımı yapılarak hangi paydaşla kimin nasıl ve hangi sıklıkta görüş alacağı zaman belirlenmiş,  paydaş 

görüş ve önerilerinin alınması işlemi sistematik bir şekilde sürdürülmüştür.  

      Gerek iç gerekse dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda ortaya çıkan hususlar, stratejik 

amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde büyük ölçüde belirleyici 

olmuştur. 

Tablo 4: Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Paydaş Görüş Alma  

Paydaş Adı 

 

Etki-Önem 

Derecesi 

Paydaş Görüşü 

Alma Yöntemi 

Görüş Alacak Birim-

Kişi 
Görüş Alınma Süresi 

Okul Yönetici 5 Mülakat-Anket SPKE 4 ay 

İç Paydaşlar 5 Anket SPKE 3 ay 

Dış Paydaşlar 5 Anket SPKE                3 ay 

      

  Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün faaliyetlerini nasıl değerlendirdiğine ilişkin 

görüşlerini içeren iç paydaş anketi çalışmasına kurumda 120 kişi katılmıştır. Anket, basılı evrak 

üzerinden çoğaltılarak uygulanmış ve uygulama 0 (sıfır) maliyet ile sonuçlanmıştır. 
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E.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ                          

 A. Kurum İçi Analiz 

 

 

    Şekil 2: Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Teşkilat Şeması 

MÜDÜR 

OGYE 

Müdür Yrd. 

Büro 
Hizmetleri 

Şube 
Öğret. 

Öğrenci 
Kulüp 

Zümre 
Öğret. 

Sınıf Öğret. 

Rehber 
Öğret. 

Yardımcı 
Hizmetler 

Kurullar 

Komisyonlar 

Satın Alma 
Komisyonu 

Teslim Alma ve 
Sayım 

Komisyonu 

Kontenjan 
Belirleme 

Komisyonu 

Eser İnceleme 
Komisyonu 

Kurullar 

Öğretmenler 
Kurulu 

Öğrenci Ödül ve 
Disiplin Kurulu 

Zümre 
Öğretmenler 

Kurulu 

Şube 
Öğretmenler 

Kurulu 

Okul Rehberlik 
Yürütme Kurulu 
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     Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi  

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmektedir.  

     Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü görev tanımında yer alan faaliyetleri  

sürdürürken paylaşımda bulunduğu 44 türde dış paydaş belirlemiştir. Hazırlanan anketlerin paydaşlara  

nasıl uygulanacağı, stratejik plan ekibi olarak önceden belirenmiş ve plana uygun olarak  

uygulanmıştır. Uygulama esnasında görüşlerinin 2015-2019 Stratejik Planında ne derece önemli  

olduğu paydaşlara belirtilmiştir. 

     İç ve dış paydaş analiz sonuçlarına göre paydaşlarımızın Müdürlüğümüzü nasıl gördüğü  

değerlendirilmiş, yapılan analiz güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde katkı sağlamıştır. 

 

Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü İnsan Kaynakları 

 

    Okulumuz toplam 22 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir.   

 

   Tablo 5. Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dağılımı 

Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü PERSONEL DURUMU 

Görev Unvanı Asil Vekil Toplam 

Okul Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Okul / Kurum Müdürü 1 - 1 

Okul / Kurum Müdür Yardımcısı 1 - 1 

Toplam 2 - 2 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut İhtiyaç Toplam 

Branş Öğretmeni 21 19 2 21 

Rehber Öğretmeni 1 1 - 1 

Toplam 23 20 2 22 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ HARİCİ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm Mevcut Durum İhtiyaç Toplam 

Genel İdari Hizmetleri - - - - 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni - - - - 

Teknisyen - - - - 

Memur - - - - 
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    Tablo:6  Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

    Tablo:7 Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nde Görev Yapan Personelin Yaş 

Dağılımı 

2014 17 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 + TOPLAM 

Sayı 5 12 5 1 - 23 

Oran % 22 %52 %22 %4 - %100 

Toplam - - - - 

DİĞER STATÜLER 

Türü Toplam 

Geçici Personel 2 

Sürekli İşçi 1 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen 1 

Toplam 4 

Genel Toplam 29 

Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran 

Doktora - - 

Yüksek Lisans (Tezli) 2 % 8.7 

Yüksek Lisans (Tezsiz) - - 

Lisans 18 %78 

Ön Lisans - - 

Enstitü - - 

Lise - - 

İlköğretim - - 

İlkokul 3 %3.3 

Genel Toplam 23 %100 
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Teknolojik Kaynaklar 

       Okulumuzda öğrenci işleri, not işlemleri veli bilgilendirme mesajları elektronik ortamda yapılmaktadır.  

Gelecekte optik okuyucu tedarik etmek suretiyle yapılan testler de elektronik ortamda okunmaya  

başlanacaktır. Velilere şifreler vererek öğrencilerin not ve devamsızlıklarını evden takip etme imkânı  

okulumuzda mevcuttur. 

           Okulumuz hizmetlerinin, tüm paydaşlarına daha hızlı ve etkili şekilde sunulması için, güncel 

teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış 

olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin 

büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri 

bulunmaktadır.  

  MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, 

TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü,  Sınav,  Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel 

Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, 

Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, 

Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi,  e-Katılım, gibi modüllere ulaşılarak çalışmalar 

yürütülmektedir.  

  Ayrıca MEBBİS kanalıyla Okulumuzun iş ve işlemleri için birimler arasında, Bakanlığımızca 

kurulan iletişim ağı amacına uygun şekilde kullanılmaktadır.  

  Okulumuz, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı 

iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak 

amacıyla Bakanlığımızın yürüttüğü FATİH Projesinin ildeki tüm iş ve işlemlerini yürütmektedir.        

Mali Kaynaklar 

       Aşağıdaki tabloda Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi’nin mali kaynakları ödenekler ve okul aile 

birliği gelirleri toplamının tablosu aşağıdaki gibidir. 

Yıllar EKOAL Bütçesi (TL)* 

2010 32000 

2011 35000 

2012 38500 

2013 46000 

2014 52000 

2015 57000 

 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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Kurum Dışı Analiz 

 

       İnsanlık, tarihinin en keskin dönemeçlerinden birini çok hızlı bir biçimde geçmektedir. 

Değişimin kendisinin ötesinde hızı bile toplumsal, siyasal ve kültürel depremler yaratmaktadır. Tüm bu 

gelişmeler sonrasında değişimin yönünü ve doğasını kavramış, hazırlıklı toplumların ayakta kalabileceği bir 

dünya ortaya çıkmaktadır.  

      Ülkemizde eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu, küresel bir algıyla yeniden 

tasarlanmaya başlanmıştır. Küreselleşme ve bilgi toplumunun dinamik oluşumlar olduğu dikkate alındığında 

eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci gibi kavramların yeniden 

tartışılması gerekmektedir. 

      Kurumumuz, PEST Analizi ile; sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişim alanlarını incelemekten 

çok, küreselleşme ve onun yansımalı bir süreci olarak öne çıkan bilgi toplumu ve eğitimdeki değişim 

konularını analiz etmek, bu alanda ortaya çıkan yeni eğilimleri takip ederek büyük resmi görmeyi 

hedeflemektir.  

      Dünyada, ülkemizde, bölgemizde ve ilimizde kurum olarak müdahale edemediğimiz fakat 

stratejilerimize dayanak oluşturacak, dışsal dinamiklerimizi içeren PEST analizimiz öncesinde geniş bir 

literatür taraması yapılmış, çalışmamız esnasında özellikle üst politika belgelerine atıfta bulunulmuştur.  

 

Üst Politika Belgeleri 

 

    Üst politika belgelerinde Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin görev alanına giren konular 

ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır. Stratejik plan 

çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir. 

 

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

Maçka Kaymakamlığı Stratejik Planı 

Maçka Belediyesi Stratejik Planı 
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TGÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR VE TEHTİDLER 

 

                 Müdürlüğümüz çalışanları ile yapılan toplantılar ve iç ve dış paydaş analizleri,  Müdürlüğümüz birimleriyle  

yapılan görüşmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve Müdürlüğümüzün mevcut durumunun analiz edilmesiyle 

 güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler  belirlenmiştir. 

 

 

Tablo 8: Temalara göre GZFT 

 

E
Ğ

İT
İM

-Ö
Ğ

R
E

T
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E
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R
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GÜÇLÜ YÖNLER 

-Okulumuzun ilçe düzeyinde diğer okul ve kurumlarla geniş toplumsal alanlara ulaşabiliyor olması. 

ZAYIF YÖNLER 

-Okulun şehir dışında bulunmasından dolayı, şehir merkezindeki sosyal ve kültürel etkinliklerden 

öğrencilerin fazla yararlanamaması. 

FIRSATLAR 

-Okulun anayol üzerinde bulunması 

TEHDİTLER 

-İlçemizde dışa göçün yoğun olması sebebiyle yöremiz öğrencilerinin sayıca az olması 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

 

-Nitelikli, özverili ve adil bir idari personelinin olması 

-Öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri 

-Okul içi idareci-öğretmen-öğrenci iletişiminin kuvvetli olması 

-Disiplin probleminin az olması 

-Rehberlik servisinin etkili ve faal bir biçimde çalışması 

-Değişen müfredat programlarına bağlı olarak öğretmenlerin kendini sürekli yeniliyor olması 

-Öğretmenlerin okulda destekleme ve yetiştirme kursu yapıyor olması 

-Okul web sitesinin olması ve sürekli güncellenmesi 

-Teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi 

-Okulumuzda kütüphanenin bulunması ve öğrencilerin etkin şekilde yararlanması 

-Sosyal etkinliklere katılıma bağlı olarak, ilçe ve il çapındaki yarışmalarda dereceler alınması. 

-Kurumumuzun diğer kurum, kuruluş ve STK’lar ile sürdürülebilir ve verimli işbirliklerinin olması. 

-Kurumumuzun ilçe ve il düzeyinde sosyal, kültürel projeler ve sportif faaliyetlere katılıyor olması 

-İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ve Esiroğlu Jandarma Karakolu ile 

sürdürülebilir, verimli işbirliklerimizin olması. 

                                                             ZAYIF YÖNLER 

-Veli toplantılarına yeterli katılımın olmaması 

-Velilerin öğrencilerinin durumlarıyla yeterli oranda ilgilenmemesi 

-Öğrenci okuma alışkanlıklarının yeterli düzeyde olmaması 

-Öğrencilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde geçirmemeleri 

-Bilimsel proje ve olimpiyat yarışmaları gibi etkinliklere katılımın az olması ve bu geleneğin 

oluşturulamaması 

-İşbirliğine ve proje üretimine açık olan öğrenci sayısının az olması 

-Öğrencilerin meslek seçimi konusunda hedeflerini net bir biçimde belirleyememiş olmaları 
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FIRSATLAR 

-Branş öğretmenlerinin eksiksiz olması  

-Okulumuzda etkileşimli tahtanın öğrencilerde de tablet bilgisayarların bulunması 

-Okul çevresinde öğrencileri olumsuz yönde etkileyecek etkenlerin olmaması  

 

-Okulumuzun eğitim düzeyi yüksek, deneyimli ve özverili personelle hizmet veriliyor olması. 

-İlimizin KTÜ gibi köklü bir üniversiteye aynı zamanda özel bir üniversiteye sahip olması ve ülke 

genelindeki devlet ve vakıf üniversiteleriyle işbirliğinin gelişmiş olması. 

-Yurt genelinde yeni üniversitelerin açılması ve mevcut üniversite kontenjanlarının artırılması. 

 

 

 

 

TEHDİTLER 

-Okulumuza gelen öğrencilerin puanlarının düşük olması 

-Öğrencilerin temel bilgi seviyelerinin düşük olması 

-İlçe genelinde okuma kültürünün yeterince yerleşmemiş olması. 

K
U

R
U

M
S

A
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A

P
A

S
İT
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GÜÇLÜ YÖNLER 

-Okulumuzun temiz olması ve Beyaz Bayrak sahibi olması 

-Sosyal faaliyetler için toplantı salonunun bulunması ve sosyal etkinlikler konusunda okul idaresinin tam 

desteği 

-Okul binamızın fiziki açıdan yeterli ve yeni bir bina olması 

-İletişim ve yazışmalarda teknolojik donanımın etkin kullanılıyor olması. 

-Okul personelinin verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

ihtiyaç oranında düzenleniyor olması. 

-Okulumuzda eğitimin farklı alanlarında deneyimli, mevzuata hâkim ve işbirliğine yatkın idarecilerin 

olması. 

Okulumuzun teknolojik alt yapısının yeterli düzeyde olması. 

 

ZAYIF YÖNLER 

-Kurum personelinin bir kısmının teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayamaması. 
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FIRSATLAR 

-Okulun hemen yanında  spor  tesisinin bulunması 

-Fizik,Kimya,Biyoloji laboratuarlarının bulunması 

-Okulun fiziki yapısının yeterli olması 

-Okulun yeterli teknolojik donanıma ve multimedya destekli eğitim imkanına sahip olması 

-Okul bahçesinin her türlü çevre düzenlemesi ve ağaçlandırmaya müsait olması 

-Eğitimde uygulanan “Fatih Projesi”nin teknolojik olarak eğitim-öğretime önemli destekler vermesi. 

-Okul personelinin verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlenen merkezi hizmetiçi eğitim 

faaliyetlerinin olması. 

-Eğitime % 100 Destek kampanyasının okulumuza olumlu etkisinin olması. 

-İŞ-KUR’un okul ve kurumların yardımcı personel ihtiyacına yönelik çalışmalarının olması. 

 

TEHDİTLER 

-Okul binası ve çevresinin güvenliğinin yetersiz olması 

-Okul binasının arka kısmındaki yamaçtan taş düşme riskinin fazla olması 

-İl içi ve il dışı tayinlere bağlı olarak personel sirkülasyonundan dolayı bazı aksaklıkların ortaya çıkması  

-Kurum finansal kaynaklarının yeterli olmaması. 

-YGS-LYS sınavları konusunda öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermemesi 

-Çocuk ve gençlerin sanal ortamda daha fazla zaman geçirmeleri ve bunu hayat tarzı haline 

getirmelerinden dolayı sosyal medyada yaşanan olumsuzluklar, aile denetiminin eksikliği ve toplumsal 

değerlerde yaşanan yozlaşma. 

-Okul çevresinin aydınlatmasının yetersiz oluşu 
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      Okulumuz 2015-2019 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç ve dış paydaşlarımızla yaptığımız 

çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz GZFT verilerine göre kurumumuzun güçlü, zayıf yönlerini,fırsat ve 

tehditlerimizi belirledik.Böylece kurumumuzun, stratejik planı için hayati önem taşıyan stratejiler için ön 

hazırlığımız tamamlanmış oldu.Analiz sonrası ortaya çıkan genel kanı:Atıfta bulunulan üst politika 

belgelerinde yer alan hedeflere ulaşmak için fiziki ve beşeri altyapının geliştirilmesi ile ilgili güçlü, 

uygulanabilir, hitap ettiğimiz kitlenin tamamının verimliliğini artıracak çalışmalara ihtiyaç vardır. 

      

 

       Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı GZFT analiziyle 

karşılaştırıldığında kurumun iç dinamiklerinden kaynaklanan Güçlü ve Zayıf Yönlerinde önemli bir 

değişiklik olmadığı buna karşılık Fırsat ve Tehdit bölümlerinde PEST analizimizin de etkisiyle önemli 

değişikliklerin gözlendiğidir. Bu değişiklikler genel olarak: Dezavantajlı grupların okula erişiminin 

artırılması, Hayat Boyu Öğrenme kavramının önem kazanması, çocuk ve gençlerin fiziksel ve ruhsal açıdan 

sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve toplumsal refahın sağlanmasına hizmet edilmesidir. 

 

   

 

 

    

Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü Gelişim ve Sorun Alanları 

 

     

      Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun  

alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan  

mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 
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Tablo 9: Gelişim ve Sorun Alanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

-Ortaöğretimde okullaşma 

-Ortaöğretimde devamsızlık  

-Ortaöğretimde örgün eğitimin 

dışına çıkan öğrenciler 

-Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

-Taşımalı eğitim 

-Ortaöğretimden yükseköğretime 

geçiş 

-Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin kendilerine uygun 

eğitime erişimi 

-Hayat boyu öğrenmeye katılım 

-Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 

-Eğitim öğretim sürecinde 

sanatsal, sportif ve kültürel 

faaliyetler 

-Okuma kültürü 

-Okul sağlığı ve hijyen 

-Zararlı alışkanlıklar ve 

bağımlılıklar 

-Öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler 

-Öğretmen yeterlilikleri  

-Program geliştirme sürecinde 

katılımcılık 

-Eğitimde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

-Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme kursları 

-Temel dersler önceliğinde ulusal 

ve uluslararası sınavlarda öğrenci 

başarı durumu 

-Sınav kaygısı 

-Eğitsel, mesleki ve kişisel 

rehberlik hizmetleri 

-Hayat boyu rehberlik hizmeti 

-Hayat boyu öğrenme kapsamında 

sunulan kursların çeşitliliği ve 

niteliği  

 

-İnsan kaynaklarının mesleki 
yetkinliklerinin geliştirilmesi 
-İnsan kaynakları planlaması ve 
istihdamı 
-Çalışma ortamlarının iş 
motivasyonunu sağlayacak biçimde 
düzenlenmesi 
-Çalışanların ödüllendirilmesi 
-Hizmet içi eğitim kalitesi 
-Okulumuzun sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyet alanlarının 
yetersizliği 
-Donatım eksiklerinin giderilmesi 
-Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 
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STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

 

1.Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

   1.1.1.Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

   1.1.2.Yükseköğretime katılım ve tamamlama 

   1.1.3.Hayat boyu öğrenmeye katılım 

     

2.Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

   2.1.1.Öğrenci 

2.1.1.1.Hazır oluş 

2.1.1.2.Sağlık 

2.1.1.3.Kazanımlar 

   2.1.2.Öğretmen  

    2.1.1.Öğretim programları ve materyalleri 

    2.1.2.Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

    2.1.3.Rehberlik 

    2.1.4.Ölçme ve değerlendirme 
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3.Kurumsal Kapasite 

3.1.Beşeri Alt Yapı  

   3.1.1.İnsan kaynakları planlaması 

   3.1.2.İnsan kaynakları yönetimi 

   3.1.3.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

   3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 

   3.2.2.Okul bazlı bütçeleme 

   3.2.4.Donatım  

3.3.Yönetim ve Organizasyon 

   3.3.1.Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1.Bürokrasinin azaltılması 

   3.3.2.İzleme ve değerlendirme 

   3.3.3.Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.3.1.Çoğulculuk  

3.3.3.2.Katılımcılık  

3.3.3.3.Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

   3.3.4.Kurumsal iletişim 

3.4. Bilgi Yönetimi 

   3.4.1.Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

   3.4.2.Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

   3.4.3.Veri toplama ve analiz 

   3.4.4.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ve İLKELERİMİZ 

MİSYON 

    Eğitimin kalitesini en üst seviyeye çıkararak çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı ve seçkin bir ortağı olup , yapacağı 

her işte vatanının-milletinin çıkarlarını Atatürk İlkeleri ve insan haklarına saygıyı ön koşul tutarak gözeten bireyler 

yetiştirmek,böylece Büyük Atatürk’ün gösterdiği ‘’Muasır Medeniyetler Seviyesinin üzerine çıkmak’’ hedefine 

öncülük etmek.Çağdaş eğitim-öğretim tekniklerini kullanarak sürekli gelişen,çalışanlarına ve hizmet alanlara en iyi 

hizmeti sunarak memnuniyetlerini sağlamaktır. 

 

VİZYON 

Model alan değil, model alınan bir okul olmak. 

 

TEMEL  DEĞERLER 

Birlik ve beraberlik  

Hoşgörü ve anlayış 

Eğitimde fırsat eşitliği 

Bilimsellik 

Etik değerler  

İşbirliği 

Sorumluluk ve demokrasi bilinci 

Güvenilirlik 

İstikrar 

Takım çalışması 

Disiplin 

Şeffaflık 

Katılımcılık 

Sevgi ve saygı 

Çevre bilinci 

Problemin değil çözümün parçası olmak 

Milli ve manevi değerlere bağlılık 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 

STRATEJİK AMAÇ-1 

 

     Okul-veli işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, öğrenci devamsızlıklarını ve sınıf tekrarı 

yapan öğrenci sayısını en aza indirgemek 

 

Stratejik Hedef 1.1. 

     Öğrenci velileriyle işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

 

Stratejik Hedef 1.2:  

      Plan dönemi sonuna kadar okulumuzdaki öğrencilerin devamsızlık ve sınıf tekrarı oranlarını azaltmak. 

 

 

STRATEJİK AMAÇ-2:  

       Öğrencilerimizin akademik başarılarını mevcut imkânları en iyi şekilde kullanarak en üst seviyeye çıkartmak; 

sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı arttırmak  

Stratejik Hedef 2.1:  

     Öğrencilerin akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalar yaparak eğitim kalitesini yükseltmek. 

 

Stratejik Hedef 2.2: Okulumuzun sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılarını arttırmak için için çeşitli 

etkinlikler düzenlemek ve okulu dışa açmak 

 

STRATEJİK AMAÇ-3:  

      Okulun fiziki ve teknolojik alt yapısını iyileştirmek personele yönelik mesleki yeterliliğini arttırmak.  

 

Stratejik Hedef 3.1:  

      Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzun mali imkânları dâhilinde, finansal kaynakların etkin dağıtımını 

yaparak okulumuzun alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak. 

 

Stratejik Hedef 3.2:  

    İşlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev yapan yönetici ve her kademede görev 

yapan personelin mesleki yeterliliğini artırmak.  
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C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

 

TEMA 1-EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM:  

 

STRATEJİK AMAÇ-1:  

   Okul-veli işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, öğrenci devamsızlıklarını ve sınıf tekrarı yapan 

öğrenci sayısını en aza indirgemek 

 

Stratejik Hedef 1.1:  

  Öğrenci velileriyle işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

  2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında toplam 10,  2013-2014 yılında toplam 20 veli ziyareti yapılmıştır. 

  2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında yapılan veli toplantı sayısı 2,  2013-2014 yılında yapılan veli toplantısı 

2 olmuştur. 

 

Tablo 10:Performans Göstergesi1.1 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Plan 

Döne

mi 

Sonu 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

Hedef 1.1. 
2012-2013 2013-2014 

 
Okulumuzda yapılan veli etkinlik sayısı 

1 Veli ev ziyaretleri sayısı 10 20 75 

2 Okulumuzda yapılan veli toplantısı sayısı 2 2 10 

 

 

Tablo 11: Tedbirler 1.1. 

Tedbir/Strateji Sorumluluk Birim Diğer Sorumlu Birimler 

1-Öğrenci velileriyle işbirliği amacına 

yönelik bilgilendirilme toplantılarının 

yapılmasına devam edilecektir. 

Okul Müdürü 

 
 

 

EKOAL SPKE 

 

 

2-Ev ziyaretleri yapılarak okul-veli 

ilişkisi kuvvetlendirilecektir. 
Okul Müdürü 

Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 
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Tablo 12: Tedbirler 1.1. 

Tedbir/Strateji 

Sorumluluk 

Birim Diğer Sorumlu Birimler 

3-Bursluluk imkânlarına tanıtılmasına 

yönelik bilgilendirme ve çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Müdürü 

    Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

4-Ortaöğretimde mezuniyet sonrası 

üniversite kazanan öğrencilerle iletişime 

devam edilecektir. 

Okul Müdürü 
  
Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

5-Barınmaya ihtiyaç duyacak öğrenciler 

belirlenecek, öğrencilerin barınma 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü 

  
Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

 

 

Stratejik Hedef 1.2:  

  Plan dönemi sonuna kadar okulumuzdaki öğrencilerin devamsızlıktan kalan öğrenci sayısını  ve sınıf   

tekrarı oranlarını azaltmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

  2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında okuldan ilişiği kesilen öğrenci sayısı 4, 2012-2013  yılında 5, 2013-

2014 yılında ise 5 olmuştur. 

 2011-2012 Yılında ortalama devamsızlık sayısı 7, 2012-2013 Yılında ortalama devamsızlık sayısı 10,26 

2013-2014 Yılında ortalama devamsızlık sayısı 10,40 olmuştur. 

   

Tablo: 13  Performans Göstergesi 1.2 Devamsızlıktan Kalan ve İlişiği Kesilen Öğrenci Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dönemi 
Devamsızlıktan Kalan Öğrenci Sayısı 

9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 

2011-2012 - - - - 

2012-2013 - - - - 

2013-2014 2 - - - 

Plan dönem 

sonu 
- - - - 

Dönemi Okuldan İlişiği Kesilen Öğrenci Sayısı 

2011-2012 4 

2012-2013 5 

2013-2014 5 

Plan dönem sonu - 
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Tablo 14:Tedbirler 1.2. 

 

Tedbir/Strateji 
Sorumluluk 

Birim 
Diğer Sorumlu Birimler 

 

1-Okula devamın 

sağlanması için taşımalı 

eğitime ihtiyaç duyan tüm 

öğrenciler tespit edilecek ve 

taşımalı eğitim kapsamına 

alınması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Müdürü 
EKOAL SPKE 

 

 

2-Köy ve  mahalle 

muhtarları, okul aile birliği 

başkanları ile işbirliğine 

gidilerek okula devamın 

artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

 

 

Okul Müdürü 

 

 

 

 

 

EKOAL SPKE 

 

 

 

3-Engelli öğrencilerin okula 

devamsızlık sebeplerinin 

ortadan kaldırılması için 

çalışmalar yapılacaktır.

   

 

 

 

Okul Müdürü 

  

 

 

 

 

EKOAL SPKE 

4- Devamsızlık ve sınıf 

tekrarı bulunan öğrenciler 

tespit edilerek nedenleri 

araştırılarak gerekli 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü 

  

Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 39 

TEMA 2-EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE:  

 

STRATEJİK AMAÇ-2:  

      Öğrencilerimizin akademik başarılarını mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak en üst seviyeye çıkartmak ;   

sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı arttırmak  

Stratejik Hedef 2.1:    

      Öğrencilerin akademik başarıyı arttırmaya yönelik çalışmalar yaparak eğitim   kalitesini yükseltmek. 

                               

  

Hedefin Mevcut Durumu 

   2012-2013 yılında mezun olan öğrenci sayısı 39, ön lisans programına yerleşen öğrenci sayısı 4 ,  

lisans programına yerleşen öğrenci sayısı 7 olup toplamda 11 öğrenci üniversiteye yerleştirilmiştir.Bu 

sayının mevcut  öğrenci sayısına oranı %28,20 dir. 

   2013-2014 yılında mezun olan öğrenci sayısı 33, ön lisans programına yerleşen öğrenci sayısı 2 ,  

lisans programına yerleşen öğrenci sayısı 3 olup toplamda 5 öğrenci üniversiteye yerleştirilmiştir.Bu 

sayının mevcut  öğrenci sayısına oranı %15,15 tir. 

 

Tablo 15: Performans Göstergesi 2.1. 

 

Performans Göstergesi 

 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

 

Hedef 2.1. 

Önceki Yıllar 
Plan Dönemi 

Sonu 

1 YGS-LYS Deneme Sınavları Sayısı 
2012-2013 2013-2014 SP HEDEFİ 

5 7 10 

2 

 

Yükseköğretime Geçiş 

Sınavındaki net ortalaması 

Dersler Soru Sayısı 2013 YGS 2014 YGS SP HEDEFİ 

Türkçe 40 14,6 12,81 15 

Temel Matematik 40 4,33 1,45 4 

Sosyal Bilimler 40 10,13 6,59 8 

Fen Bilimleri 40 2,78 1,98 3 

3 
Lisans Yerleştirme 

Sınavındaki net ortalamaları 

Dersler Soru Sayısı 

Puan 

Türü 
2013 LYS 2014 LYS SP HEDEFİ 

Matematik 50 
LYS 1 

4,64 5,58 6 

Geometri 30 0,91 3,08 3,5 

Fizik 30 

LYS 2 

0,87 0,33 1 

Kimya 30 3,28 1,66 2 

Biyoloji 30 2,98 3,41 4 

Türk Dili ve Edebiyatı 56 
LYS 3 

13,11 13,75 14 

Coğrafya-1 24 5,08 7,33 8 

Tarih 44 

LYS 4 

5,75 8,41 9 

Coğrafya-2 14 1,92 1,66 2 

Felsefe Grubu 32 3,19 6,75 7 

Yabancı Dil 80 LYS 4 - - - 

4 Yükseköğrenime öğrenci yerleştirme oranı  
2012-2013 2013-2014 SP HEDEFİ 
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      Tablo 16:Tedbirler 2.1. 

 

Tedbir/Strateji 
Sorumlu 

Birim 

Diğer Sorumlu 

Birimler 

1- Öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmaya yönelik 

destekleme ve yetiştirme kursları açılacak ve katılımın sağlanması için çalışmalar 

yapılacaktır 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı 

  

Ders Öğretmeni  

 

 

2-Örgün eğitimde, öğretmenlerin öğrencilere birebir rehberlik yapacağı bir koçluk sistemi 

oluşturulacaktır. 

 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

Okul Rehber 

Öğretmeni 

Sınıf Rehber 

Öğretmeni 

3-.Öğrencilere yönelik akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetler ile yarışmalardaki 

çeşitliliği nitelik ve nicelik yönünden artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

 

Ders Öğretmeni 

4-Okulumuzda her ay düzenli olarak YGS-LYS Deneme sınavları uygulanacaktır. Optik 

okuyucudan sonuçlar alınarak genel değerlendirmeye yönelik toplantılar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

Okul Rehber 

Öğretmeni 

Sınıf Rehber 

Öğretmeni  

5-Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak adına, her ayın öğrencisinin seçimine devam 

edilecek, onur panosu ve iftihar listesi oluşturulacaktır. 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

Okul Rehber 

Öğretmeni 

Sınıf Rehber 

Öğretmeni 

6-Merkezi sınav sonuçlarının okul düzeyinde analizleri yapılacaktır.  

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

Okul Rehber 

Öğretmeni 

7-Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumların 

beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine gidilecektir. 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

Okul Rehber 

Öğretmeni 

8-Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırıcı toplantılar yapılacak, etkinliklere katılan 

öğrenciler ödüllendirilecektir. 

Okul Müdürü Müdür 

Yardımcısı  

Okul Rehber 

Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğrt 
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Stratejik Hedef 2.2:  

     Okulumuzun sosyal, kültürel ve sportif alanlarda başarılarını arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek 

ve okulu dışa açmak 

Hedefin Mevcut Durumu 

         2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında okulda düzenlenen şiir gecesi sayısı 1, tiyatro gösteri sayısı 1, 

sportif faaliyet sayısı 4 olmakla birlikte bilimsel projelere katılım gerçekleşmemiştir.  

       2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında okulda düzenlenen şiir gecesi sayısı 1, tiyatro gösteri sayısı 1, 

sportif faaliyet sayısı 6 olmakla birlikte bilimsel projelere katılım gerçekleşmemiştir.  

 

Tablo 17: Performans Göstergesi 2.2. 

 

Performans Göstergesi 

 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

 

Hedef 2.2. 

Önceki Yıllar 
Plan Dönemi 

Sonu 

 
2012-2013 2013-2014 SP HEDEFİ 

Okulda şiir gecelerinin düzenlenmesi 1 1 2 

Okulda tiyatro gösterilerinin sunulması 1 1 1 

Bilimsel projelere katılan öğretmen sayısı - - 4 

Bilimsel projelere katılan öğrenci sayısı - - 8 

Bilimsel proje sayısı - - 4 

Sportif faaliyet sayısı 
4 6 12 

 

Tablo 18:Tedbirler 2.2. 

 

Tedbir/Strateji Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birimler  

1-Okulumuzun Bilimsel Proje yarışmalarına etkin olarak katılımını sağlamaya 

yönelik çalışmalar yapılacak ve öğrenciler bu konuda desteklenecektir. 
Okul Müdürü 

Müdür Yardımcısı  

Proje Kulübü Danışman 

Öğretmenleri 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

2-Başta okulumuzda halen yapılan Bilgi Yarışmalarına devam edilecek, bunun yanı 

sıra yerel ve ulusal düzeyde yapılan yarışmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve kültürel 
etkinliklerdeki başarılar ödüllendirilerek öğrencilerin güdülenmesi sağlanacaktır.  

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Sınıf Rehber Öğretmeni 

Ders Öğretmeni 

3-Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması yapmaları noktasında öğrenci ve 

velilerine yönelik rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Buna göre sınıflar bazında 

aylık periyotlar şeklinde veli toplantıları düzenlenecek, velilere yönelik seminerler 

yapılacak, öğretmen ve velilere yönelik kahvaltı, piknik, yemek vb. toplantılar 

düzenlenecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

 

4-Tiyatro gösterileri, yıl sonu gecelerinin yapılması, sınıflar arası spor 

karşılaşmaları, kermes gibi faaliyetlerin yanı sıra ilde yapılacak sportif faaliyetlere 

imkânlar ölçüsünde katılımın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Kültür Edebiyat Kulübü 

Beden Eğitimi Öğretmeni 

5-Örgün ve yaygın eğitim kapsamında; okul rehberlik servisince okul idaresi, 

öğretmen, öğrenci ve velilere öfke kontrolü, akran baskısına karşı koyabilme, 

çatışma çözebilme, sınav kaygısı vb. eğitimler verilecektir. 

Okul Müdürü  

Okul Rehber Öğretmeni 
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6-Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.  

 

Okul Müdürü Sağlık Temizlik 

Beslenme ve Yeşilay 

Kulübü 

7-Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırıcı toplantılar yapılacak, etkinliklere 

katılan öğrenciler ödüllendirilecektir. 

Okul Müdürü Ödül ve Disiplin Kurulu 

Onur Kurulu 

 

 

 

 

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

 

STRATEJİK AMAÇ-3:  

 

     Okulun fiziki ve teknolojik alt yapısını iyileştirmek,personele yönelik mesleki yeterliliğini  arttırmak.  

 

Stratejik Hedef 3.1:  

 

     Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzun mali imkânları dâhilinde, finansal kaynakların etkin          

dağıtımını yaparak okulumuzun alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

  Okulumuzda  16 derslik  ,  2 laboratuar ,1 kütüphane , 8 kamera ,  1 konferans salonu , 21 etkileşimli tahta , 

3 fotokopi makinesi  bulunmaktadır. 

 

  Tablo :19  Performans Göstergesi 3.1. 

    
                               Performans Göstergeleri 

 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.1. 

 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

1. Laboratuar sayısı 2 2 3 

2. Web kamera sayısı 4 8 16 

3. Konferans salonu koltuk sayısı 100 150 250 

4. Okul koridorlarındaki panosu sayısı 3 5 8 

5 Kabinet sistemine yönelik derslik sayısı 16 18 22 

6 Okulun ilgili bölümlerine yazılan özlü söz, vecize vb sayısı 5 12 45 

7 Okul bahçesine dikilen ağaç fidanı sayısı 50 100 150 
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Tablo 20 :Tedbirler 3.1. 

 

Tedbir/Strateji Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birim 

1-Kabinet Sistemini 

okulumuzda uygulayarak 

branş dersliği uygulamasına 

geçilerek okulumuzun fiziki 

şartlarından daha fazla 

yararlanılması sağlanacaktır. 

 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Branş Öğretmenleri 

2-Okulumuzdaki web kamera 

sayısı arttırılarak daha 

güvenilir bir okul ortamının 

oluşmasına yönelik çalışmalar 

arttırılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

  

 

3-Okulumuz giriş koridoruna  

bir ekran  sistemi konulacak, 

bu ekrandan okulumuzla ilgili 

haber ve duyurular 

yayınlanarak öğrenciler 

bilgilendirilecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

4- Dersliklerin yapımı ve 

donatımı için hayırseverler 

ile yapılan işbirlikleri 

artırılacaktır.  

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

5-Okul toplantı salonunun 

yapılması sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

6-Okulun koridor ve merdiven 

basamaklarına özlü sözler, 

özdeyişler atasözleri, vecizeler 

yazılarak değerlerine sahip 

çıkmaları konusunda 

öğrenciler özendirilecektir 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Yazı İnceleme Kurulu  

Okul Başkanı 

7-Okulumuzdaki pano sayısı 

arttırılacak. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

8-Okulumuz web sitesi sürekli 

güncellenerek paydaşlarımıza 

daha kolay ulaşılması  

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Bilgisayar Formatör Öğretmeni 

 

9-Okulumuzun çevre 

düzenlemesi yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

10-Okulumuzda öğrenim 

görmekte olan engelli 

öğrencilere yönelik 

alafranga tuvalet 

yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

11-Spor salonu 

yapılacaktır. 

 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

12-Dilek kutusu 

oluşturulup aktif olarak 

kullanımı sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  
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13-Okul binasının arka 

kısmından taş düşme 

riskinin fazla olması 

nedeniyle gerekli önlemler 

alınacak ve ilgili 

kurumlarla resmi 

yazışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

 

14- Okulumuzun 

bulunduğu  mevkinin 

anayol üzerinde olması 

sebebiyle  yaya geçidi ile 

üstgeçidin 

olmamasından ötürü 

tehlike oluşturması ile 

ilgili olarak Karayolları 

müdürlüğü 

bilgilendirerek ilgili 

levhaların temin 

edilmesi, üst geçit ve 

kaldırımların yapılması 

için ilgili kurumlarla 

irtibata geçilmesi 

sağlanacaktır. 

 

 

 

Okul Müdürü 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı  

 

 

 

 

Stratejik Hedef 3.2:  

 

     İşlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev yapan yönetici ve her kademede 

görev yapan personelin mesleki yeterliliğini artırmak.  

 

Hedefin Mevcut Durumu 

2013-2014 yılında yüksek lisans yapan personel sayısı 2, Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 12, 

Fatih projesi kapsamında 8 saatlik, Etkileşimli Tahta Kullanımı eğitimi alan personel oranı  %80’dir. 

Fatih projesi kapsamında 30 saatlik, Eğitimde Teknoloji Kullanımı eğitimi alan öğretmen/yönetici oranı 

%70’tir. 

 

Tablo 21 : Performans Göstergesi3.2. 

                               Performans Göstergeleri 

 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.1. 

 

Önceki Yıllar 

Plan Dönemi 

Sonu 

2019  

2012-2013 

 

2013-2014 

1. Yüksek lisans yapan personel sayısı 2 2 4 

2. Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı 1 2 3 

3. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı 16 18 20 

4. Personelin kurum kültürünü geliştirmesine yönelik yapılan faaliyet 

sayısı 

2 3 5 
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Tablo 22:Tedbirler 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Etkileşimli tahtanın verimli bir şekilde kullanılması - %50 %100 

6. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 9 12 20 

 7. Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı %10 %10 %5 

8. 
Fatih projesi kapsamında 8 saatlik, Etkileşimli Tahta Kullanımı eğitimi 

alan personel oranı 
- %80 %100 

9. 
Fatih Projesi Kapsamında 10 saatlik, Bilişim Teknolojilerinin ve 

İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri 
- %80 %100 

10. 
Fatih projesi kapsamında 30 saatlik, Eğitimde Teknoloji Kullanımı 

eğitimi alan öğretmen/yönetici oranı 
- %70 %100 

Tedbir/Strateji Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birimler 

1-Personele yönelik mahalli düzeyde seminer ve 

kursların yanı sıra sosyal kültürel ve sportif 

etkinlikler artırılacaktır. 

 

Okul Müdürü 
Müdür Yardımcısı  
 

2-Etkileşimin tahta ve diğer eğitsel materyallerin 

öğretmenler tarafından etkili kullanımı teşvik 

edilecek. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Branş Öğretmeni 

 

3-Alanında uzman ve yeterliğe sahip kurum 

personeli ile kurumsal iletişim yapısının etkili 

hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

 

4-Tüm paydaşların karar verme sürecine 

katılması ile kurum kültürünün geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 
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IV.BÖLÜM: 

MALİYETLENDİRME 

 

 

TABLO 23 :  2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef 1.1 2000 0,59 

Stratejik Hedef 1.2 5000 1,47 

Stratejik Amaç 1 7000 2,06 

Stratejik Hedef 2.1 20000 5,91 

Stratejik Hedef 2.2 10000                   2,95 

Stratejik Amaç 2 30000 8,86 

Stratejik Hedef 3.1 280000 82,63 

Stratejik Hedef 3.2 10000 2,95 

Stratejik Amaç 3 290000 85,58 

Stratejik Amaç 

Maliyetleri Toplamı 

                            327000 96,5 

Genel Yönetim Gideri 11860 3,5 

Toplam 338860 100 
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V.  BÖLÜM: 

 
İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

A-EKOAL 2010-2014 STRATEJİK PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

      5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen stratejik 

yönetim anlayışı kapsamında yürütülen Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü stratejik 

planlama çalışmaları; 2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış ve 2009 yılı Aralık 

ayında tamamlanmıştır. 

  Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında 5 tema altında 6 stratejik amaç 

ve 15 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan planda yer alan amaç ve hedefler, 

benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  

Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık 

performans hedefleri ile oluşturulmuştur. 

  Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, okul personelinin görev ve 

sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama anlayışının 

okulumuz müdürlüğünce benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının 

gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

  

         EKOAL  2010-2014 Stratejik Planı Gösterge Gerçekleşme Durumu 

 

 Okulumuz 2010-2014 yılları arasında stratejik planlamada belirtilen hedeflere ulaşmıştır. Bu 

süreçte özellikle teknolojik alanda okulun altyapısı gelişmiştir.  

 

 Üniversiteye öğrenci yerleştirme konusunda istenilen hedeflere ulaşılmıştır. Stratejik planda 

belirtilen oranlara yakın bir değerde başarı gerçekleşmiştir. 

 

 Devam-devamsızlık konusundaki hedeflere ulaşıldığı görülmüştür. Bu süreçte velilerle iletişim 

daha da arttırılmış ve istenilen iletişim kurumuştur. 

 

 Okulumuzda sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı hedeflenen seviyeye çekilmiştir. 

 

 Okulumuzda sosyal, kültürel ve sportif alanda yapılan etkinlik sayısı hedeflenen düzeye 

ulaşmıştır. 
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 Etkileşimli tahtaların kullanımı konusunda hizmetiçi eğitim seminerlerine gerekli katılım 

sağlanmıştır. Etkileşimli tahtalar projeksiyon cihazlarının yerini aldığı için 6 projeksiyon cihazı 

hedefi fonksiyonunu yitirmiştir. 

 

 Okulumuzun çevre güvenliğini sağlamak için hedeflenen güvenlik kamerası sayısı 4’ten 8’e 

çıkarılarak planlama sürecindeki sayıya ulaşılmıştır. 

 

 Okulumuzun çevre düzenlemeleri planlandığı şekilde yapılmıştır. 

 

 Eğitim öğretim sürecine öğrenci katılımını arttırmak amacıyla anketler yapılmıştır. 

 

 Stratejik planda yapılması planlanan okul dergisi bu süreçte gerçekleştirilememiştir. Nedeni, 

kaynak yetersizliğidir. 

 

B. EKOAL 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 

          Stratejik yönetimin uygulama aracı olarak hazırlanan stratejik planlar, kamu kuruluşlarının mevcut 

durumlarını inceleme, muhtemel geleceğini öngörme, kurumsal hedefleri belirleme, bunlara ulaşmak için 

izlenecek yol ve yöntemleri içeren stratejileri geliştirme ve nihayet yapılan işlerin sonuçlarını yani 

performansı ölçme aşamalarından oluşur. Performansı belli periyotlarla ölçme, süreci kritik etme ve 

gerektiğinde sürece katkıda bulunma açısından önem arz eden izleme ve değerlendirme çalışmaları 

aracılığıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali 

saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olur. 

          Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi  2010-2014 Stratejik Planının uygulanmaya başlanması ile 

birlikte varlık sebebimiz olan misyonumuzun, ideal geleceğimizi ifade eden vizyonumuzun ve kurumsal 

ilkeler, davranış kuralları ve yönetim biçimimizi anlatan temel değerlerimiz doğrultusunda yürütülecek 

çalışmaları izleme süreci başlayacaktır.  

      

        İzleme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır; 

 -Ne Yaptık? 

 -Başardığımızı Nasıl Anlarız?  

 -Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?  

 -Neler Değiştirilmelidir? 

 -Gözden Kaçanlar Nelerdir?  
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            Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü stratejik planının izlenmesi sürecinde; 

-Müdürlüğe bağlı stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri periyodik olarak incelenecektir. 

Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi Müdürlüğü stratejik planının gerçekleşme düzeyinin tam 

olarak belirlenmesi, sorun alanlarının tespit edilip zamanında müdahale edilebilmesi; gelişmelerin sağlıklı 

bir şekilde takibi amacıyla okulumuza bağlı birimler, plan kapsamında yaptıkları çalışmaları içeren 3’er 

aylık  “faaliyet raporları” hazırlayacaklardır.  

 

Böylece kurumsal performansın ölçülmesine olanak tanınacaktır. Performans hedeflerine ulaşmak 

için kullanılan yöntem ile yürütülen çalışmaların ve bunlardan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, 

okulumuz stratejik planlama üst kurulunca gerçekleştirilecektir.  

 

İzleme raporları da göz önünde bulundurularak uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla 

ölçülmesi, belirlenen amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun karşılaştırmalı bir analizi yapılması 

sağlanacaktır.  

 

Okulumuz yılda iki kez izleme ve değerlendirme çalışması yapacak yalnız bir adet faaliyet raporu 

oluşturacaklardır. Okulumuzun Haziran ayı verilerine göre oluşturdukları rapor, süreci iyileştirme, sorun 

alanlarını belirleyip çözüm geliştirmede bir sonraki yılın çalışmalarına rehberlik edecektir. 

 

Stratejik plan hazırlama ekibince hazırlanan “Gelişim Rapor Sonuçları” Stratejik Plan Üst Kurulu ile 

paylaşılarak, belirlenen sorun alanları kurulca belirlenecek bir sorun çözme yöntemiyle çözümlenecek, 

gerekli çalışmalar için ilgili kurum/birimlerle iletişime geçilerek, gerekli revizeler yapılacaktır. 

 

          

     RAPORLAMA 

 

         Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi için gereklidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, 

uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir 

göstergelerle ilişkilendirilmesini gerektirmektedir.  

 

2015–2019 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında geliştirilen performans gösterge ve hedefleri, 

planın izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından ilk adımı oluşturmaktadır. Bir sonraki aşamada stratejik 

planın amacına uygun ve planlandığı şekilde yürüyüp yürümediğinin kontrolü için denetleme, performans 
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izleme ve üst yönetime gerekli geribildirimi yapma, çalışmalar sırasında karşılaşılan problemleri belirleme, 

hedeflerdeki sapmalara erken müdahale etmek amacıyla bir raporlama sistemi oluşturulacaktır. 

 

 

 

 

Tablo 24: İzleme ve Değerlendirme 

 

 

 

 

KAYNAKÇA: Resmi Gazete, (2003). Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Kanun 

Numarası: 5018 Kabul Tarihi: 10/12/2003, Sayı: 25326, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5Cilt. 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman 

Kapsamı 

İl Birimlerinin 

 Birinci  

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Nisan 

ayı içerisinde 

-ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları 

Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Ocak-Mart 

dönemi 

İl Birimlerinin 

 İkinci 

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Temmuz ayı içerisinde 

-ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları 

Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Nisan-

Haziran 

dönemi 

İl Birimlerinin 

Üçüncü 

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Ekim ayı içerisinde 

-ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları 

Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Temmuz-

Eylül dönemi 

İl Birimlerinin 

Dördüncü  

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın Ocak ayı 

sonuna kadar 

-ARGE tarafından birimlerden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına 

ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi 

-Üst yönetici başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerinin 

değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin 

 Birinci  

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Temmuz 

ayı içerisinde 

-ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları 

Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 



  

 

TEMA STRATEJİK 

HEDEF 

No STRATEJİLER/TEDBİRLER ANA SORUMLU 

BİRİM 

DİĞER SORUMLU 

BİRİMLER 

E
Ğ
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İM

 v
e 

Ö
Ğ

R
E

T
İM

E
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R
İŞ

İM
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tr
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 1

.1
. 

   
Ö
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iş
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a 
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n
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m

al
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1 Öğrenci velileriyle işbirliği amacına yönelik bilgilendirilme toplantılarının yapılmasına devam edilecektir. Okul Müdürü EKOAL  SPKE 

2  

Ev ziyaretleri yapılarak okul-veli ilişkisi kuvvetlendirilecektir. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

3  

Bursluluk imkânlarına tanıtılmasına yönelik bilgilendirme ve çalışmalar yapılacaktır. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

4  

Ortaöğretimde mezuniyet sonrası üniversite kazanan öğrencilerle iletişime devam edilecektir. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

5 Barınmaya ihtiyaç duyacak öğrenciler belirlenecek, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

  
  
S

tr
a
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k
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 1

.2
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 d

ö
n

em
i s

o
n

u
n

a 
ka

d
ar

 
o

ku
lu

m
u

zd
ak

i ö
ğr

en
ci

le
ri

n
 d

ev
am

sı
zl

ık
 

ve
 s

ın
ıf

   
te

kr
ar

ı o
ra

n
la

rı
n

ı a
za

lt
m

ak
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1 Okula devamın sağlanması için taşımalı eğitime ihtiyaç duyan tüm öğrenciler tespit edilecek ve taşımalı 

eğitim kapsamına alınması için çalışmalar yapılacaktır. 
Okul Müdürü  

EKOAL  SPKE 

2  
Köy ve mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ile işbirliğine gidilerek okula devamın artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 

Okul Müdürü EKOAL  SPKE 

3  
Engelli öğrencilerin okula devamsızlık sebeplerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılacaktır. 
 

Okul Müdürü EKOAL  SPKE 

4  
Devamsızlık ve sınıf tekrarı bulunan öğrenciler tespit edilerek nedenleri araştırılarak gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 
 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 



  

 

 

 

 

TEMA 
STRATEJİK 

HEDEF 
No STRATEJİLER/TEDBİRLER 

ANA SORUMLU 

BİRİM 

DİĞER SORUMLU 

BİRİMLER 

E
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1 
Öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmaya yönelik destekleme ve yetiştirme  

kursları açılacak ve katılımın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır 
Okul Müdürü 

Müdür Yardımcısı 

Branş Öğretmeni 

2 
 
Örgün eğitimde, öğretmenlerin öğrencilere birebir rehberlik yapacağı bir koçluk sistemi oluşturulacaktır. 
 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

3 

 
Öğrencilere yönelik akademik, bilimsel ve kültürel faaliyetler ile yarışmalardaki çeşitliliği nitelik ve nicelik 

yönünden artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 
 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

Branş Öğretmeni 

4 
Okulumuzda her ay düzenli olarak YGS-LYS Deneme sınavları uygulanacaktır. Optik okuyucudan sonuçlar 

alınarak genel değerlendirmeye yönelik toplantılar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

5 
Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak adına, her ayın öğrencisinin seçimine devam edilecek, onur panosu 

ve iftihar listesi oluşturulacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

6 
 
Merkezi sınav sonuçlarının okul düzeyinde analizleri yapılacaktır. 
 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

7 

 
Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumların beşeri ve fiziki 

kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine gidilecektir. 
 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

8 

 
Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırıcı toplantılar yapılacak,  

 

 

etkinliklere katılan öğrenciler ödüllendirilecektir. 
 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 
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1 
Okulumuzun Bilimsel Proje yarışmalarına etkin olarak katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak 

ve öğrenciler bu konuda desteklenecektir. 
Okul Müdürü 

Müdür Yardımcısı  

Proje Kulübü Dan. Öğret. 

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

2 
Başta okulumuzda halen yapılan Bilgi Yarışmalarına devam edilecek, bunun yanı sıra yerel ve ulusal 

düzeyde yapılan yarışmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerdeki başarılar ödüllendirilerek 

öğrencilerin güdülenmesi sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Sınıf Rehber Öğretmeni 

Branş Öğretmenleri 

3 

Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması yapmaları noktasında öğrenci ve velilerine yönelik rehberlik 

çalışmaları yapılacaktır. Buna göre sınıflar bazında aylık periyotlar şeklinde veli toplantıları düzenlenecek, 

velilere yönelik seminerler yapılacak, öğretmen ve velilere yönelik kahvaltı, piknik, yemek vb. toplantılar 

düzenlenecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 

4 
Tiyatro gösterileri, yıl sonu gecelerinin yapılması, sınıflar arası spor karşılaşmaları, kermes gibi 

faaliyetlerin yanı sıra ilde yapılacak sportif faaliyetlere imkanlar ölçüsünde katılımın arttırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Kültür Edebiyat Kulübü 

Beden Eğitimi Öğretmeni 

5 
Örgün ve yaygın eğitim kapsamında; okul rehberlik servisince okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve velilere 

öfke kontrolü, akran baskısına karşı koyabilme, çatışma çözebilme, sınav kaygısı vb. eğitimler verilecektir. 

Okul Müdürü Okul Rehber Öğretmeni 

6 
Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, velilerin ve okul personelinin bilinçlendirilmesine yönelik 

faaliyetler yapılacaktır. 

 

Okul Müdürü Sağlık Temizlik Beslenme 

ve Yeşilay Kulübü 

7 
Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırıcı toplantılar yapılacak, etkinliklere katılan öğrenciler 

ödüllendirilecektir. 

Okul Müdürü Ödül ve Disiplin Kurulu 

Onur Kurulu 
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1 
Kabinet Sistemini okulumuzda uygulayarak, branş dersliği uygulamasına geçilerek okulumuzun fiziki 

şartlarından daha fazla yararlanılması sağlanacaktır. 
Okul Müdürü 

Müdür Yardımcısı  

Branş Öğretmenleri 

2 
Okulumuzdaki web kamera sayısı arttırılarak daha güvenilir bir okul ortamının oluşmasına yönelik 

çalışmalar arttırılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

3 
Okulumuz giriş koridoruna bir ekran sistemi konulacak, bu ekrandan okulumuzla ilgili haber ve duyurular 

yayınlanarak öğrenciler bilgilendirilecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

4 Dersliklerin yapımı ve donatımı için hayırseverler ile yapılan işbirlikleri artırılacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

5 Okul toplantı salonunun yapılması sağlanacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

6 
Okulun koridor ve merdiven basamaklarına  özlü sözler, özdeyişler atasözleri,vecizeler yazılarak 

değerlerine sahip çıkmaları konusunda öğrenciler özendirilecektir 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı  

Yazı İnceleme Kurulu 

Okul Başkanı 

7 Okulumuzdaki pano sayısı arttırılacak. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

8 Okulumuz web sitesi sürekli güncellenerek paydaşlarımıza daha kolay ulaşılması sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

Bilgisayar Formatör Öğrt 

9 Okulumuzun çevre düzenlemesi yapılacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

10 Okulumuzda öğrenim görmekte olan engelli öğrencilere yönelik alafranga tuvalet yapılacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

11 Spor salonu yapılacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

12 
Dilek kutusu oluşturulup aktif olarak kullanımı sağlanacaktır. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

13 
Okul binasının arka kısmından taş düşme riskinin fazla olması nedeniyle  gerekli önlemler alınacak ve ilgili 

kurumlarla resmi yazışmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 

14 

Okulumuzun bulunduğu  mevkinin anayol üzerinde olması sebebiyle  yaya geçidi ile üstgeçidin 

olmamasından ötürü tehlike oluşturması ile ilgili olarak Karayolları müdürlüğü bilgilendirerek ilgili 

levhaların temin edilmesi, üst geçit ve kaldırımların yapılması için ilgili kurumlarla irtibata geçilmesi 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı 
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1 
Personele yönelik mahalli düzeyde seminer ve kursların yanı sıra sosyal kültürel ve sportif etkinlikler 

artırılacaktır. 
Okul Müdürü 

 

Müdür Yardımcısı 

2 
 

Etkileşimin tahta ve diğer eğitsel materyallerin öğretmenler tarafından etkili kullanımı teşvik edilecek. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı     

Branş Öğretmenleri 

3 

 

Alanında uzman ve yeterliğe sahip kurum personeli ile kurumsal iletişim yapısının etkili hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı      

Okul Rehber Öğretmeni 

4 
 

Tüm paydaşların karar verme sürecine katılması ile kurum kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 

Okul Müdürü Müdür Yardımcısı      

Okul Rehber Öğretmeni 

Sınıf Rehber Öğretmeni 



  

 

 


