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SUNUġ 
             Bu planın hazırlanma süreci stratejik planlama ekibini ve iyileĢtirme 
ekiplerinin kurulmasıyla 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında baĢladı.  Öncelikle 
stratejik planlama ekibine stratejik planlama konusunda bilgiler verildi. Okul 
bünyesinde farklı grupları bir araya getiren idari komite öncelikli alanların 
seçimini yaparak bu alanları derinliğine incelemek ve analiz etmek için insan 
merkezli eğitim üzerinde durmuĢtur. 
 
            Eğitimde baĢarısız öğrenci yoktur, Yeterliliği, Ġlgi alanları farklı olan 
öğrenciler vardır anlayıĢı kabul edilerek çalıĢmaların ortak noktası oluĢturdu. 
Okulumuzun misyon, vizyon ve değerleri görüĢler alınarak oluĢturulmuĢ, 
öğretmenlere sunulmuĢtur. Buna paralel olarak geniĢletilmiĢ Okul Aile Birliği 
ve veli toplantılarında okulun misyon, vizyon ve değerleri tanıtılıp açıklamalar 
yapılmıĢ ve fikir alıĢveriĢinde bulunarak misyon ve vizyona son Ģekli 
verilmiĢtir. Bu değerlendirmeler ıĢığında stratejik planlamamızın temeli atılmıĢ 
oldu, Buna göre stratejik amaçlar belirlendi. Her stratejik amacın hedefleri ve 
o hedeflere ulaĢmak için yapılacak faaliyetler oluĢturuldu; 
Planda izlenen basamaklar; 
 

1) Okulun Misyon ve Vizyonu 
2) Değerlerimiz ve Ġlkelerimiz 
3) Durum analizi 
4) Temalar 
5) Stratejik amaçlar ve Hedefler   
6) Hedeflerin gerçekleĢtirileceği faaliyetler 

 
ġeklinde olup; planlı iĢbirliği için değerlendirme, izleme basamaklarının önemi 
yapılan toplantılarda vurgulandı.  
 
         Her basamak birbirinden ayrı ve farklı değil birbirine bağlı bütüncül bir 
anlayıĢ içindedir. Daha önce konu ile ilgili çalıĢmalar yapan okullar ile bilgi 
alıĢveriĢi yapıldı, yetkili kiĢilerden yardım alınarak okulumuzun bu konu ile 
ilgili çalıĢmalarında motivasyon sağlandı. 
 
        Ġdari komite planla ilgili çalıĢmalarına son Ģeklini verip okul geliĢim 
yönetim ekibine vermiĢtir.  
 
        ÇalıĢmalara yardımcı olan tüm çalıĢanlara katkılarında dolayı teĢekkür 
ederiz. Bundan sonraki yapılacak çalıĢmalarda baĢarılar dileriz.         
 
        Stratejik Plan önümüzdeki yıllarda gerçekleĢtirilecek çalıĢmaların esasını 
oluĢturacaktır. 2015-2019 yıllarında yapılacak çalıĢmaların planlanmasında yol 
gösterici, eğitici, geliĢtirici olacağına inanmaktayız. Ġzleme ve değerlendirme 
basamaklarına bağlı olarak, daha içerikli, araĢtırmacı olması için plan 
güncellenerek önümüzdeki yılların çalıĢma ve eylem planlarının 
hazırlanacağına inancım tamdır.                       
 
                                                                                                             Hilal KEÇE 
                                                                                                                                                                    

                                                                                                     OKUL MÜDÜRÜ 
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AB  Avrupa Birliği 

ARGE  AraĢtırma ve GeliĢtirme Ekibi 

BĠMER  BaĢbakanlık ĠletiĢim Merkezi 

DPT             Devlet Planlama TeĢkilatı 

DYS             Doküman Yönetim Sistemi 

EBA             Eğitim BiliĢim Ağı 

EKY             Eğitimde Kalite ve Yönetim 

FATĠH             Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi 

GZFT             Güçlü- Zayıf-Fırsat-Tehdit 

HBÖ            Hayat Boyu Öğrenme 

ĠġKUR Türkiye ĠĢ Kurumu 

MEB             Milli Eğitim Bakanlığı 

MEBBĠS        Milli Eğitim Bakanlığı BiliĢim Sistemleri 

MEM            Milli Eğitim Müdürlüğü 

PEST            Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik 

PG             Performans Göstergesi 

PH            Performans Hedefleri 

RAM            Rehberlik AraĢtırma Merkezi 

SA            Stratejik Amaç 

SGK           Sosyal Güvenlik Kurumu 

SH           Stratejik Hedef 

SP           Stratejik Plan 

SPE             Stratejik Plan Ekibi 

SPKE           Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

TÜBĠTAK      Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 
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TANIMLAR 
Strateji: Strateji, kelime anlamı olarak “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme. 

Stratejik Planlama: Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını 

Ģekillendiren ve ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe 

odaklı olarak üreten sistemli çaba. 

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

alarak çalıĢmaları yönlendirmek üzere kurulan kurul. 

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

kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalıĢmaları 

yürüten ekipler. 

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

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

tehditleri saptamak için kullanılan stratejik bir teknik. 

Misyon: Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun 

dönemli görev. 

Vizyon: Görünüm, ileri görüĢ, kuruluĢun ideal geleceği. 

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

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını 

ya da ne kadar ulaĢıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal 

olarak ifade edilen araçlar. 

Stratejik Amaç: Belirli bir sürede kurumun ulaĢmayı hedeflediği sonuç. 

Stratejik Hedef: Amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt 

amaçlar. 

Tedbir: Stratejik plan yönetimi anlayıĢına göre alınması gereken önlem. 

Değerlendirme: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz 

konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi. 

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

ve iĢlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin 

muhafaza edildiği sistem. 

ġube: Okulun aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisi. 

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

Rehberlik AraĢtırma Merkezi: Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini sunan ve 

koordinesini sağlayan, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve 

tanılama iĢlemlerini yaparak uygun eğitim ortamı ile programlara yönlendiren merkez. 

ĠĢletmeler: Okulda kazanılan teorik bilgilerin sektörel bazda pratiğe dönüĢtürüldüğü alanlar. 
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GĠRĠġ 

Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren 

düzenleme 10.12.2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu‟dur. Söz konusu kanunun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik 

plan hazırlamaları, belirlenmiĢ takvim ile zorunlu kılınmıĢtır. MEB 16.09.2013 tarihli 

ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Turgut Özal Anadolu 

Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama hazırlama çalıĢmalarına 

baĢlamıĢtır.  

  Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk‟ü örnek alan bizler; çağa uyum sağlamıĢ, bilim 

ve teknolojiyi doğru kullanabilen, toplumsal ve evrensel değerlere sahip, kendine 

güvenen, düĢünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetini daha 

yükseklere taĢıyacak bireyler olması için öğrencilere gereken eğitim ve öğretim 

imkân ve fırsatlarını sunmak amacıyla tüm azmimizle çalıĢmaktayız. 

         Turgut Özal Anadolu Lisesi olarak; en büyük amacımız, sadece lise mezunu 

gençler yetiĢtirmek değil, çevresindekilere ıĢık tutan, hayatın her alanında etkin, 

bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiĢtirmektir. 

             Turgut Özal Anadolu Lisesinin 2015-2019 Stratejik Planının 

hazırlanmasına, tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla durum tespiti ve 

okulun GFZT(SWOT)  analizi yapılarak baĢlanmıĢtır. Genel sonuçların 

değerlendirmesini stratejik plan hazırlama ekibi yapmıĢtır. Daha sonra GFZT 

sonuçlarına göre stratejik planlama aĢamasına geçilmiĢtir. Bu süreçte Temalar, 

Okulun Stratejik Amaçları, hedefleri, hedeflere ulaĢmak için gerekli faaliyetler, eylem 

planı ve sonuçta performans göstergeleri ortaya konulmuĢtur. Sonuç olarak, durum 

tespiti ve GFZT analizi bugün nerede olduğumuzun; Stratejik Planlama ise yarın 

nerede olacağımızın ve yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğinin somut ve kalıcı bir 

belgesidir. 

          Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleĢtirdiğimiz, her 

plan döneminde gözden geçirilecek ve gereken düzeltmeler yapılacaktır. 

             Turgut Özal Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planında belirlenen amaç 

ve hedeflerin okulumuzun geliĢme ve kurumsallaĢma sürecine önemli katkılar 

sağlayacağına inanıyoruz. 

 

 

Turgut Özal Anadolu Lisesi 

                       Stratejik Plan Ekibi 
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BÖLÜM 1 

 

 

BÖLÜM-I STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 

1.1. STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 

1.1.1. Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planlama Hazırlık 

Süreci 

 

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü stratejik planı, Kamu Ġdareleri Ġçin 

Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ile Adana Ġl MEM 2015-2019 Stratejik Planı ve 

Çukurova Ġlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planında yer alan model esas alınarak 

hazırlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmaların ilk adımı stratejik planlama çalıĢmalarında koordinasyon ve 

karar organı olarak çalıĢacak bir üst kurulun oluĢturulması olmuĢtur.  

Stratejik planlama üst kurulu yaptığı ilk toplantısında okulumuzun stratejik 

planının hazırlanmasında yapılacak iĢler konusunda planlama ve çalıĢmaları 

görüĢmüĢ, ilk olarak bu planın hazırlanmasında görev alacak çalıĢma grubunun 

oluĢturulmasına karar verilmiĢ ve Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü stratejik 

planı 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır.  

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü ilgili genelge ile Bakanlığımızın belirttiği 

takvim dâhilinde 2015-2019 Stratejik Planlama çalıĢmalarına baĢlatmıĢtır. 

ÇalıĢmalar, Stratejik Planlama Ekibi rehberliğinde yürütülmüĢtür. Müdürlüğümüzde 
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Stratejik Planlama hazırlıkları kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

1. 2013/26 sayılı genelge doğrultusunda Turgut Özal Anadolu Lisesi Stratejik 

Plan Üst Kurulu (Ek 1) ve Turgut Özal Anadolu Lisesi Stratejik Plan Ekibi,  

(Ek 2) oluĢturulmuĢtur. 

2. Turgut Özal Anadolu Lisesi Stratejik Plan üst kuruluna yönelik bilgilendirme 

toplantısı yapılmıĢtır. 

3. Turgut Özal Anadolu Lisesi Stratejik Plan ekibine yönelik olarak üst düzey 

bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır 

4. Okulumuz personellerine yönelik Stratejik Planlama bilgilendirme toplantıları 

yapılmıĢtır. 

5. Okulumuz yönetici ve çalıĢanları ile paylaĢım toplantıları yapılmıĢtır. 

Müdürlüğümüz web sayfasında stratejik planlama ile ilgi bilgi, doküman ve 

örnek uygulamaların paylaĢılacağı bölüm eklenmiĢtir. Durum analizi 

çalıĢmaları Millî Eğitim Bakanlığı Ġl takvimine göre hazırlanarak 

raporlanmıĢtır. 

6. Durum analizinden elde edilen veriler ve Bakanlığımızın stratejik plan 

taslağından yola çıkarak stratejik amaç ve hedefler oluĢturulmuĢ, bu 

hedeflere ait performans göstergeleri belirlenmiĢtir. 

7. Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile 

beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır.  Ġzleme 

değerlendirme ise altı aylık ve yıllık olmak üzere senede iki defa 

gerçekleĢtirilecektir. 

1.1.2. Stratejik Planın Hukuki Dayanakları 

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve 

kullanılması, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali 

yönetiminin yapısı ve iĢleyiĢinin raporlaĢtırılması ve mali kontrolü düzenlemek 

amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. 

maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını 
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oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar” 

denilmektedir. 

5018 sayılı Kanunda öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu 

idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takviminin tespiti ile stratejik 

planların, kalkınma programları ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik planlamaya 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı 

Resmî gazete) yayımlanmasını müteakiben, Okul Müdürlüğümüz yönetmelikte 

öngörüldüğü Ģekilde 2015-2019 yıllarını kapsayacak Ģekilde stratejik planlama 

sürecini baĢlatmıĢtır. 

1.1.3. Hazırlık ÇalıĢmaları 

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

Stratejik Planlama Ekibi tarafından, Okul Müdürü baĢkanlığında, çalıĢma ve yol 

haritası belirlendikten sonra baĢlanmıĢtır. Stratejik Planlama ÇalıĢmaları 

kapsamında okulumuzda Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Okul Aile Birliği BaĢkanı 

ve Gönüllü velilerde bu sürece dahil olmuĢ ve “Stratejik Plan Üst Kurulu” ve 

“Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuĢtur. Hazırlanan anket formlarında yer alan 

sorular katılımcılara yöneltilmiĢ ve elde edilen veriler birleĢtirilerek paydaĢ görüĢleri 

oluĢturulmuĢtur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler 

ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıĢtır. 

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü, iyi bir plan hazırlamak ve iyi bir süreç 

yönetimi sağlamak için Stratejik Plan Ekibi Stratejik Planlama hazırlığını beĢ 

aĢamada ele almıĢtır. 

1. Planlama çalıĢmalarının sahiplenilmesi 

2. Organizasyonun oluĢturulması 

3. Ġhtiyaçların tespiti 

4. ĠĢ planının oluĢturulması 

5. Hazırlık programının yapılması 
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1.1.4. Planın Sahiplenilmesi 

Bütün kurum çalıĢanlarına 2015-2019 Stratejik Planlama çalıĢmalarının 

baĢladığı resmi yazı ile duyurulmuĢ ve toplantılar yapılmıĢtır. Bu amaçla 

Kurumumuz yöneticileri ve çalıĢanları ile çeĢitli dönemlerde toplantılar yapılmıĢtır. 

Toplantılar bu süreçte izlenecek yol haritalarının tespitinde oldukça yararlı olmuĢtur. 

1.1.5. Planlama Sürecinin Organizasyonu 

Hazırlık sürecinin en önemli aĢamalarından biriside stratejik planlamayı 

yönetecek ekiplerin oluĢturulmasıdır. Stratejik planlamanın kuruluĢtaki farklı 

özellikteki kiĢiler tarafından yürütülmesi ekiplerin birlikte çalıĢmasını kolaylaĢtırır ve 

baĢarıyı beraberinde getirir. Özellikle „ekip ruhu‟ oluĢturmaya yönelik faaliyetler 

planlanmıĢ ve uygulanmıĢtır. Bu çalıĢmaların ilk adımı olarak planlama 

çalıĢmalarında koordinasyon, süreç yönetimi ve karar verme organı olarak 

çalıĢacak üyeler ve üstlenecekleri görevler belirlenmiĢtir. 

1.1.6. Ġhtiyaçların Tespiti 

Ekip üyeleriyle stratejik planlama bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır. Stratejik 

planla ilgili düzeyleri sorularak eksik alanları ortaya konulmuĢtur. Özellikle stratejik 

planlama kavramları ve süreç konularında eksikleri gidermek için ilde düzenlenen 

çalıĢmalara katılmıĢtır. Daha önce bu çalıĢmalara katılmamıĢ üyelere de 

Okulumuzda bilgilendirme toplantıları yapılmıĢtır.  

▪ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

▪ MEB 2015 – 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

  



14 

 

1.1.7. Zaman Planı 

STRATEJĠK PLAN HAZIRLIKLARI 

TARĠH EYLEM 

30.03.2015 
 

Stratejik Plan Ekibi Ġl AR-GE Birimine bildirildi. 

DURUM ANALĠZĠ 

30.03.2015
31.05.2015 

Tarihi GeliĢim 

Mevzuat Analizi 

Faaliyet Alanları 

Hizmetler 

Kurum Ġçi Ve DıĢı Analizler 

Üst Politika Belgeleri 

GeliĢim Alanlarının Belirlenmesi 

GELECEĞE YÖNELĠM 

04.05.2015 

29.09.2015 

Misyon-Vizyon, Temel Ġlke ve Değerler 

Temalar 

Stratejik Amaçlar 

Stratejik Hedefler 

Performans Göstergeleri 

Stratejiler 

Faaliyet ve Projeler 

Maliyetlendirme 

Ġzleme ve Değerlendirme 

Planın sene baĢı öğretmen kurulunda revize edilmesi 

Okul aile birliği genel kurul toplantısında planın onaylanması 

          ĠL AR-GE BĠRĠMĠNĠN ĠNCELEMESĠ VE DEĞERLENDĠRMESĠ 

12.11.2015 
Planın Ġl AR-GE birimine bildirilmesi 

Planın okul web sitesinde yayınlanması 

 

1.1.8. Hazırlık Programı  

Stratejik Plan Hazırlama Programı, Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

Stratejik Plan Modeli, SP iĢ akıĢ Ģeması ve iĢ takvimine uygun olarak 

tamamlanmıĢtır.  

Öz değerlendirme ve çevre değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaĢımı 

benimsenmiĢtir. 

Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona 

dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından birisi de (G) güçlü ve (Z) 

zayıf yönler ile (F) fırsat ve  (T) tehditlerin yani kurumsal değerlendirme olan öz 

değerlendirme ve çevre değerlendirmesine dayanmasıdır. 
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Kurumsal değerlendirme çalıĢmalarında, öz değerlendirme çalıĢmaları ile 

kurumun mevcut durumunu, çevre değerlendirme çalıĢmaları ile kurumu etkileyen 

dıĢ faktörlerin tespiti ve bunları dikkate alarak kendine özgü stratejiler ve hedefler 

belirlemesi öngörülmektedir.  

Kurumun hedefleri doğrultusunda belirlenmiĢ olan birim ve alt birim hedefleri ile 

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

birimlerde çalıĢan bireylerin hedeflerine dönüĢtürülerek, hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesi, izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ulaĢıldığını gösteren 

“Performans Göstergelerinin” belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek 

iyileĢtirmesi sağlanacaktır. Her eylem planında ilgili hedefin gerçekleĢtirilmesine 

yönelik olan faaliyetlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda faaliyetlerin 

gerçekleĢtirileceği ve her faaliyetin baĢlama ve bitiĢ zamanları açık olarak 

belirtilecektir. 

2.Stratejik Plan Modeli 

 

ġekil 1:Stratejik Plan Modeli 

  

  

 

SP Seminerleri 

ve Ekip 

 

Üst Politika 

Belgeleri 

 

Analiz 

Raporu 

İl MEM ve 

İlçe MEM 

Stratejik  

Okul Zümre 

Önerileri 

 

Turgut Özal 

Anadolu Lisesi 

2015-2019 

Stratejik Planı 
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BÖLÜM 2 

 DURUM ANALĠZĠ 

BÖLÜM-II: DURUM ANALİZİ 

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluĢun 

“neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Bu bölümde kuruluĢun içsel olarak güçlü ve 

zayıf yönleri ile dıĢsal etkenlerden kaynaklanan fırsatlar ve tehditler belirlenmiĢtir. 

KuruluĢun kontrol edebildiği etkenler ile kontrolü dıĢında olan ve belirsizlik 

oluĢturan etkenlerin analizi yapılarak planlama sürecinin önemli bir parçasını 

oluĢturulmuĢtur.  Ayrıca kurumdan etkilenen ve etkileyen tarafların analizi yapılarak 

paydaĢ listesi çıkarılmıĢtır. Durum analizi stratejik planlama sürecinin diğer 

aĢamalarına temel teĢkil eder. 

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

etkileri açısından önemli rol oynadığı düĢüncesi stratejik planlama ekibini geniĢ 

kapsamlı analiz yapmaya sevk etmiĢtir. 

2.1. TARĠHĠ GELĠġĠM 

Okulumuz, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 16 Haziran 1998 tarih ve 7236 
sayılı Bakan oluruyla 1998-1999 öğretim yılından itibaren eğitim öğretime 
baĢlamıĢtır. Kurucu Müdür olarak Ejder DĠLCĠ atanmıĢtır. Okula 8. CumhurbaĢkanı 
Merhum Turgut Özal‟ın adı verilmiĢtir. Okulun açılıĢı, dönemin valisi Oğuz Kağan 
KÖKSAL tarafından yapılmıĢtır. 

Okul genel bütçeden yapılmıĢ olup mülkiyeti özel idareye aittir. Okulumuzda müdür 
olarak 1998 - 1999 yılında Cumali MECNUN, 1999 Kasım - 2005 Nisan Mustafa 
AKSOY, Nisan 2005 – Ağustos 2005 Abdil ERDAL, Ağustos 2005 - Ocak 2012 
tarihleri arasında  Halil TOPALHAN görev yapmıĢtır. Ocak 2012´den Haziran 
2012´ye kadar Ahmet AYYILDIZ okul müdürü olarak görev yapmıĢtır. Haziran 
2012´den Ekim 2013´e kadar Müdür BaĢ Yardımcımız Nevzat SARAÇ, okul 
müdürlüğüne vekalet etmiĢtir. 10 Ekim 2013 tarihinde ise asaleten okulumuza 
atanan Hilal KEÇE, müdürlük görevine devam etmektedir. 
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Okulumuz, 22 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Anadolu Lisesi statüsüne 
dönüĢtürülmüĢtür. 2014-2015 eğitim-öğretim yılına kadar faaliyetlerini ikili öğretim 
olarak sürdürmüĢ, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında tam gün eğitime geçmiĢtir. 
 

Okul binası 10000 metrekarelik bir alan üzerine yerleĢmiĢtir. Çok amaçlı 
salon, iki psikolojik danıĢma ve rehberlik odası, öğretmenler odası, , ziyaretçi 
bekleme noktaları, beden eğitimi odası, Atatürk KöĢesi, BT sınıfı, kütüphane 
voleybol-basketbol sahası ve futbol sahası, kantin  yer almaktadır.  

Okulumuzun bahçe alanı 6000 metrekaredir. Okul bahçesi öğrencilerin 
teneffüs ve boĢ zamanlarında kullandıkları ve spor alanı olarak iki bölüme 
ayrılmıĢtır. Teneffüste kullandıkları alanda satranç alanı ve okuma alanları 
oluĢturulmuĢtur. Oturma banklarımızın olduğu alanlar yağmur ve güneĢe karĢı 
korumalı bir Ģekildedir. Ağaçlandırma, yeĢillendirme ve çiçeklendirme faaliyetlerimiz 
en önemli aktivitelerimizdendir.            

            Okulumuzda çöp kutuları öğrencilerimizin kolayca ulaĢabileceği düzen ve 
sayıdadır. Okulumuzun temizliği düzenli bir Ģekilde yapılmakta ve takip edilmektedir. 
Okulumuz 2014-2015 öğretim yıllarında beyaz bayrak almaya hak kazanmıĢtır. 
Tüm lavabolarımızda sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı kullanılmaktadır.  
Okulumuzun güvenliği için kameralı denetim sistemi bulunmaktadır. 

   

2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim Bakanlığının devlet 

adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 

genelge ve emirler doğrultusunda Millî eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine 

bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliĢtirme yönüyle sorumlulukları kanun 

ve Yönetmeliklerde açıkça tanımlanmıĢtır. Millî Eğitim Bakanlığının taĢra 

teĢkilatında okul müdürlükleri ile ilgili tüm görevlerin yürütülmesi müdürlüğümüzün 

sorumlulukları arasındadır. Müdürlüğümüz, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Makamlarına karĢı birinci dereceden sorumludur.  

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü‟nün yasal yetki, görev ve 

sorumlulukları baĢta T.C. Anayasası olmak 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanunu ve 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 

TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

dayanılarak 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 

Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmiĢtir. 

 

                                                         ġekil 2:Mevzuat Analiz Modeli 

▪ T.C. Anayasası 

▪ 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 
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▪ 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanun Hükmünde Kararname 

▪ 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 

12.01.1961 / 10705 ‐ Son Ek ve DeğiĢiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 

5002, RG:21.11.2003 / 25296) 

▪ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

▪ 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu 

▪ 439 Sayılı Ek Ders Kanunu 

▪ Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği 

 

2.3. FAALĠYET ALANLARI VE HĠZMETLER 

Okul öncesi ve ilköğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, 

sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliĢtiren bilgi ve becerilerle donatarak 

geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarının uygulanması; öğretmen ve 

öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerinin bu çerçevede yürütmesi ve denetlemesi. 

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğünün faaliyet alanları ve sunmuĢ olduğu 

hizmetler aĢağıdaki baĢlıklarda toplanmıĢtır. 

      Tablo 1: Turgut Özal Anadolu Lisesi Faaliyet Alanları ve Hizmetler 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM ĠġLERĠ 

Hizmet-1: Eğitim Hizmetleri 
 
✓ Okulda eğitimin düzenli olarak iĢleyiĢini sağlama 
✓ Ders dıĢı eğitim çalıĢmalarının iĢleyiĢini sağlama  
✓ Ġl MEM koordinesinde yürütülen farklı 

konulardaki eğitim programlarının uygulanmasını 
sağlamak  

✓ Öğrencilerin kiĢisel ve sosyal açıdan değerler 
açısından donanması için değerler eğitimi 
almalarını sağlamak  

✓ Ders programı ile zaman çizelgesini hazırlamak  
✓ Öğrencilerin zararlı alıĢkanlıklardan uzak ve 

güven içinde eğitim almalarını sağlamak 
✓ Yaygın eğitim kurslarının açılması ve yürütülmesi 

Hizmet-7: Öğrenci iĢleri hizmeti 
 
✓ Öğrencilerin kayıt, nakil ve mezuniyet iĢlemlerini 

yürütmek  
✓ Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak  
✓ Öğrenci Sağlık Taramaları Ġle AĢı 

Uygulamalarını Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile 
Hekimliği Vasıtasıyla Yapılmasını Sağlamak  

✓ Disiplin ĠĢlemlerini Yürütmek 

 

Hizmet-2: Kültürel ÇalıĢmalar  
 
✓ Bilimsel, sosyal ve kültürel çalıĢmaları yürütmek  
✓ Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek  
✓ Ġnceleme, tanıma ve araĢtırma amaçlı gezilerin 

düzenlenmesini sağlamak  
✓ Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını 

sağlamak 
✓ Okulda okuma alıĢkanlığının artırıcı çalıĢmalar 

yapmak.  
✓ Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin 

Hizmet-8: Personel iĢleri hizmeti 
 
✓ Hizmet içi eğitim      
✓ Özlük hakları 
✓ Sendikal Hizmetler 
✓ Öğretmenlerin Öğretmenevlerinden 

faydalanması için baĢvuru iĢlemlerini yürütmek 
✓ Okulda öğretmenler için uygun dinlenme 

ortamları hazırlamak  
✓ Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak  
✓ Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst 
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YerleĢmesini Sağlayıcı ÇalıĢmalar Yapmak 
✓ Sergi, Panel, Konferans, Seminer gibi etkinlikler 

düzenlemek  

 

birimleri bilgilendirmek 
✓ Personelin kiĢisel geliĢimlerini hizmet içi eğitim 

yoluyla tamamlamalarını sağlamak  
✓ Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden 

personelin faydalanmasını sağlamak 
✓ Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında 

bilgilendirmek  

 
Hizmet-3:Spor Etkinlikleri  
 
✓ ÇeĢitli spor dallarında öğrencilerin yetiĢmesi için 

gerekli egzersizlerin ve çalıĢmaların yapılmasını 
sağlamak ve bu öğrencilerin ilgili yarıĢmalara 
katılmak için gerekli iĢlemleri yerine getirmek  

✓ Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere 
katılmak  

 

Hizmet-9: Mali ĠĢlemler 
 
✓ Personelin her türlü özlük iĢlemlerinden okuldan 

yapılabilecek olanları Ġl MEM koordinesi ile 
yürütmek  

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

✓ Kurum Bütçesini Hazırlama ve Yürütme  
✓ Personelin maaĢ, ücret, emeklilik vs. iĢ ve 

iĢlemlerinin KBS Sisteminde sağlıklı bir Ģekilde 
yürütülmesi için tedbirler almak  

✓ Alım-Satım ĠĢlerini Yapmak  
✓ TaĢınırlarla ilgili iĢ ve iĢlerin KBS Sisteminde 

TaĢınır EĢya Modülü üzerinden sağlıklı bir 
Ģekilde yürütülmesi için tedbirler almak  

✓ Okul aile birliği gelir ve giderlerinin TEFBĠS 
modülüne iĢlenmesini sağlama  

FAALĠYET ALANI: ÖĞRETĠM 
FAALĠYET ALANI: YETĠġKĠN EĞĠTĠMĠ VE VELĠLERLE 

ĠLĠġKĠLER 
Hizmet-4:Öğretim Hizmetleri 
 
✓ Program geliĢtirme çalıĢmalarına katkıda 

bulunma 
✓ Öğrenci baĢarısını geliĢtirmek için çalıĢmalar 

yapmak  
✓ Öğretim programları, yöntem ve teknikler, ölçme 

ve değerlendirme çalıĢmalarında öğretmen, 
öğrenci ve velileri bilgilendirmek  

Hizmet-10: Velilerle Ġlgili Hizmetler 
 
✓ Veli toplantıları 
✓ Veli iletiĢim hizmetleri 
✓ Okul-Aile Birliği faaliyetleri 

 

Hizmet-5: Rehberlik Hizmetleri 
 
✓ Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlama  
✓ Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili 

gerekli kurul ve komisyonları kurma ve çalıĢtırma  
✓ RAM ile ilgili iĢ birliği yapma 
✓ KaynaĢtırma eğitimi alan bireylerle ilgili iĢ ve 

iĢlemleri yapma  
✓ ġiddet eylem planını hazırlama ve uygulama 

Hizmet-10:Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesi 
 
✓ Okul içindeki Ģikâyetlerin değerlendirilmesini 

sağlama  
✓ Ön Ġnceleme iĢlemlerinin yürütülmesini takip 

etme  
✓ Denetim çalıĢmalarının sonuçlarını inceleme ve 

değerlendirme 
✓ Okuldaki iĢ ve iĢlemlerin denetime hazır halde 

olmasını sağlama 
✓ Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düĢülen 

hususlarda üst birimlerden görüĢ alma ve bunu 
paylaĢma 

Hizmet-6: Kurtarma ve Koruma Hizmetleri 
 
✓ Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri 

için il mem ve afad hizmetleri birimi 
koordinesinde hazırlanması gereken planları 
hazırlama  

✓ Okuldaki arama, kurtarma ve koruma hizmetleri 
için il mem ve afad hizmetleri birimi 
koordinesinde kurulması gerekli ekipleri kurma, 
bunlara eğitim verme ve görevlerini tebliğ etme  

✓ Her hangi bir felaket ve tehlike anında okulun 
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boĢaltılması ve toplanma yerlerinde toplanması 
için gerekli planlamaları, yer tespitlerini ve 
tatbikatları yapma, sonuçları paylaĢma ve ilgili 
üst birimlere rapor etme  

✓ Okulun nöbet görevlerini planlama ve ilgililere 
tebliğ etme  

✓ Yangın söndürme donanımlarını tedarik etme ve 
kontrollerini yaptırma  

Tablo 1: Turgut Özal Anadolu Lisesi Faaliyet Alanları ve Hizmetler 

 

 

  Okulumuzda öğrencilerimizin kayıt, nakil, devam-devamsızlık, not, iĢlemleri e-okul 

yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

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

iĢlemleri Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mebbis ve KBS sistemleri üzerinden 

yapılmaktadır. Okulumuzun mali iĢlemleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. 

   Okulumuzun bir rehber öğretmeni olması sebebiyle rehberlik hizmetleri sınıf rehber 

öğretmenleri ve Okul Rehber Öğretmeni tarafından yapılmaktadır. 

    Okulumuz Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve 

sportif yarıĢmalara katılmaktadır.  

OKUL HĠZMET LĠSTESĠ 

Öğrenci kayıt, kabul ve devam iĢleri Eğitim hizmetleri 

 Öğrenci baĢarısının değerlendirilmesi Öğretim hizmetleri 

Sınav iĢleri Toplum hizmetleri 

Sınıf geçme iĢleri Kulüp çalıĢmaları 

Öğrenim ve Öğrenci belgesi düzenleme iĢleri Diploma Mezunlar  

Personel iĢleri Sosyal, kültürel ve sportif 

etkinlikler 

Öğrenci davranıĢlarının değerlendirilmesi Okul çevre iliĢkileri 

Öğrenci sağlığı ve güvenliği Rehberlik 

  

  Tablo 2:Okul hizmet listesi 

2.4. PAYDAġ ANALĠZĠ 
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Turgut Özal Anadolu Lisesi, stratejik planlamasını oluĢtururken katılımı sağlamak 

amacıyla paydaĢları ile paydaĢ toplantıları düzenlenerek stratejik planlama hakkında bilgi 

verilmiĢtir. Ayrıca iç ve dıĢ paydaĢlarımıza yönelik anketler düzenlenerek iç ve dıĢ 

paydaĢlarımızın görüĢleri stratejik planlamaya dâhil edilmiĢtir. 

PaydaĢ analizinde aĢamalar; 

1. PaydaĢları tespiti 

2. PaydaĢların önceliklendirilmesi 

3. PaydaĢların değerlendirilmesi 

4. GörüĢ ve önerilerin alınması 

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

Memnuniyeti Anketi, Öğrenci Memnuniyeti Anketi, Veli Anketi Formu 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda öğretmenler kurulu toplantıları, Zümre toplantıları 

gibi toplantılarla görüĢ ve beklentiler tutanakla tespit edilmekte Okulumuz 

bünyesinde değerlendirilmektedir. 

2.4.1. PAYDAġLARIN TESPĠTĠ  

PaydaĢ analizinin ilk aĢamasında kurumumuzun paydaĢlarının kimler 

olduğunun tespit edilebilmesi için; kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi 

olanlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? 

Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? Kurumumuzun 

faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler 

kimlerdir? Sorularına cevap aranmıĢtır.  

PaydaĢların kurumla iliĢkileri belirlenerek iç paydaĢ / dıĢ paydaĢ / yararlanıcı 

olarak sınıflandırılması yapılmıĢtır. 

2.4.2. PAYDAġLARIN ÖNCELĠKLENDĠRĠLMESĠ 

PaydaĢların önceliklendirilmesinde,  paydaĢın kurumun faaliyetlerini etkileme 

gücü ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuĢ 

ve öncelik vereceğimiz paydaĢlar belirlenerek paydaĢ listesi indirgenmiĢtir. Bu 

çalıĢmada paydaĢ önceliklendirme matrisinden yararlanılmıĢtır. 

Matris 1: Turgut Özal Anadolu Lisesi Paydaş Önceliklendirme Matrisi 
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PAYDAġLAR 

ĠÇ 

P

A

Y

D

A

ġ 

DI

ġ 

P

A

Y

D

A

ġ 

YAR

ARL

ANIC

I 

 

 

PaydaĢın Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme Derecesi 

PaydaĢın 

Taleplerine verilen 

Önem 
Sonu

ç 

NEDEN PAYDAġ 

‘’Tam 5,  Çok 4,  Orta 3,  Az 2,  Hiç 1’’ 

1,2,3 Ġzle 

4,5 Bilgilendir 

1,2,3 Gözet 

4,5 Birlikte ÇalıĢ 

 

 

TURGUT ÖZALANADOLU LĠSESĠ MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġ LĠSTESĠ 

PAYDAġLAR 

Ġ

ç

 

P

a

y

d

a

Ģ 

 

DıĢ 

PaydaĢ 

Neden PaydaĢ? 

Ön

e

m 

De

re

ce

si 

T

e

m

e

l 

O

. 

S

t

r

. 

O

. 

Okul Yöneticileri *   
Ġç.P. Kurum çalıĢanı olduğu için. 

Ve Hizmetlerimizden yararlandıkları için. 
1 

Öğretmenler *   
Ġç.P. Kurum çalıĢanı olduğu için. 

Ve Hizmetlerimizden yararlandıkları için. 
1 

Öğrenciler *   Ġç P. Hizmetlerimizden yararlandıkları için.  1 

Veliler *   Ġç P.Hizmetlerimizden yararlandıkları için. 1 

Rehberlik Servisi *   Ġç.P. Kurum çalıĢanı olduğu için. 1 

Okul Aile Birliği *  * 
Ġç.P. Kurum çalıĢanı olduğu için 

 
1 

Kantin ĠĢletmesi *   Ġç.P. Kurum da hizmet sunduğu için  1 

Ġl Milli Eğitim Müd. Personeli * * * 

Ġç.P. Kuruma hizmet sunduğu için 

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

 

1 

Halk Eğitim Merkezi * *  
Ġç.P. Kurum hizmetlerinde iĢbirliği sağlandığı için  

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

2 
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Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğü   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Ġl Sağlık Müdürlüğü * * * 

Ġç.P. Kurum hizmetlerinde iĢbirliği sağlandığı için  

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

 

1 

Kamu Hastaneleri Birliği * * * 

Ġç.P. Kurum hizmetlerinde iĢbirliği sağlandığı için  

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

 

1 

Rehberlik AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğü 
 * 

* 

* 

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

1 

Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğü  *  Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

2 

Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

SGK Ġl Müdürlüğü   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Tarım Ġl Müdürlüğü   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Tabipler Odası BaĢkanlığı   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

DiĢ Hekimleri Odası BaĢkanlığı   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

34.Bölge Eczacılar Odası 

BaĢkanlığı 
  * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 

için. 
2 

Adana BT Üniversitesi Rektörlüğü   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Kızılay Derneği ġb. BaĢkanlığı   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

YeĢilay Derneği ġb. BaĢkanlığı   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Sağlık Kurum ve KuruluĢları  * 
* 

* 

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

1 

Ortaöğretim Kurumları  *  Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

2 

Adana Valiliği   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Seyhan Kaymakamlığı  * * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

      

Seyhan Belediyesi   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 
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Sendikalar   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Özel Öğretim Kurumları   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Medya   * Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

Sivil Toplum KuruluĢları  * 
* 

* 

Temel O. Mevzuatla belirlendiği ve iĢbirliği yapıldığı 
için 

Stratejik O. Amaçlara ulaĢmada iĢbirliği yapıldığı 
için. 

2 

 

PaydaĢ Analizi Matrisi 

Matris 2: Turgut Özal  Anadolu Lisesi Paydaş Değerlendirmesi Matrisi 

 

PAYDAġLAR ĠÇ 

PA

YD

Aġ 

DI

ġ 

PA

YD

Aġ 

HĠ

ZM

ET 

AL

AN 

   
NEDEN PAYDAġ 

PaydaĢın 

Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

PaydaĢın 

Taleplerine 

Verilen Önem 

Sonuç 

Tam  5" "Çok  4", "Orta  3", 

"Az  2", "Hiç  1" 
1,2,3 Ġzle 

4,5 Bilgilendir 
1,2,3 Gözet 
4,5 Birlikte 

ÇalıĢ  
Adana Valiliği  X  Kurumumuzun üstü 

konumunda olup, 
hesap verilecek 
mercidir. 

5 5 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ  

Seyhan 
Kaymakamlığı 

 X   5 5 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ 

Ġl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

 X  Kurumumuzun üstü 
konumunda olup, 
hesap verilecek 
mercidir. 

5 5 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ 

        

Ġlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

 X  Amaçlarımıza 
UlaĢmada Destek Ġçin 
ĠĢ birliği Ġçinde 
Olmamız Gereken 
Kurum  

5 5 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ  

Emniyet 
Müdürlüğü  

   Amaçlarımıza 
UlaĢmada Destek Ġçin 
ĠĢ birliği Ġçinde 
Olmamız Gereken 
Kurum 

4 4 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ 

Yönetici ve 
Öğretmenler 

X  X Hizmet veren 
personeldir 

5 5 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ 

Veliler  X X Doğrudan ve Dolaylı 
Hizmet Alan  

5 5 Bilgilendir, 
Birlikte çalıĢ  
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Okul Aile Birliği  X  X Amaçlarımıza 
UlaĢmada Destek Ġçin 
ĠĢ birliği Ġçinde 
Olmamız Gereken 
Kurum 

5 5 Bilgilendir, 
Birlikte 
ÇalıĢ  

Öğrenciler  X  X VaroluĢ sebebimiz  1 2 Ġzle, Gözet  

Özel Öğretim 
Kurumları 

 X X Eğitim öğretim 
hizmetlerinde 
tamamlayıcı unsurdur 

2 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ  

 
Okullar 

 X  Ġlk ve Ortaokullar iç 
paydaĢ konumundadır. 
Ortaöğretimler stratejik 
ortağımızdır. 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

Seyhan 
Belediyesi 
 

 X  Çevre düzenlemesi 
altyapıyı hazırlar. 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

Ġl Toplum Sağlığı 
Merkezi 

 X  Sağlık taramaları yapar 
ve koruyucu sağlık 
önlemleri alır. 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

Sendikalar  X  Personel örgütlenmesi 
yapar. 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

Muhtarlıklar  X  Halk ile iletiĢimi 
gerçekleĢtirir. 
 
 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

Sivil Savunma Ġl 
Müdürlüğü 

 X  Sivil savunma 
hizmetleri yürütür. 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

Türk Telekom Ġl 
Müdürlüğü 

 X  HaberleĢme ve iletiĢim 
eksikliklerini giderir. 

1 4 Ġzle, Birlikte 
ÇalıĢ 

 

 

2.4.3. PAYDAġLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

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

olduğunu ve kurumumuz ile paydaĢların birbiri için taĢıdıkları önem ve etkileme 

gücünü gösteren bir Etki/Önem matrisi ile Hizmet matrisi hazırlanmasına karar 

verilmiĢtir. Bu matris sayesinde öncelikli paydaĢlarla gerçekleĢtirilebilecek 

çalıĢmaları ve izlenecek politikaların niteliği gösterilmiĢtir. Bu matrisle etki (zayıf ve 

güçlü), paydaĢın kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya 

olumsuz etkileme gücünü; önem ise kurumumuzun paydaĢın beklenti ve taleplerinin 

karĢılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde kullanılmıĢtır. 

PaydaĢların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek politikalar 

“Ġzle”, “Bilgilendir”, “ĠĢbirliği yap” ve “Birlikte çalıĢ” olarak belirlenmiĢtir. 

 



26 

 

 

 

Matris 2: Turgut Özal Anadolu Lisesi Faaliyet Alanı / Hizmet Matrisi 

 

PaydaĢlar 
Faaliyet Alanı 1 Faaliyet Alanı 2 

Ü/H 1 Ü/H 2 Ü/H 3 Ü/H 1 Ü/H 2 Ü/H 3 

PaydaĢ 1       

PaydaĢ 2       

Matris 3: Turgut Özal Anadolu Lisesi Etki Önem Matrisi 

                        Etki 

Önem 
Zayıf Güçlü 

Önemsiz Ġzle Bilgilendir 

Önemli 
Çıkarlarını gözet, ÇalıĢmalara 

dâhil et 
Birlikte çalıĢ 

 

2.4.4. PAYDAġ GÖRÜġLERĠN ALINMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Stratejik Planlama ekibi öncelikle iç ve dıĢ paydaĢlardan görüĢ ve önerilerin 

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

gözlem yöntemleri belirgin olarak ortaya çıkmıĢtır. Ekipte görev dağılımı yapılarak 

hangi paydaĢla kimin nasıl ve ne zaman görüĢ alınacağı belirlenmiĢ,  paydaĢ görüĢ 

ve önerilerin alınmasında sistematiklik sağlanmıĢtır. Gerek iç gerekse dıĢ 

paydaĢlarımızın görüĢ ve önerileri sonucunda ortaya çıkan hususlar, stratejik 

amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde büyük 

ölçüde bizim için belirleyici olmuĢtur. 

 

i. Ġç PaydaĢlardan Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası 

faaliyetlerin planlanmasını içeren stratejik planlama çalıĢmalarında iç 

paydaĢlarımızın Turgut Özal Anadolu Lisesi faaliyetlerini nasıl gördüklerine iliĢkin 
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görüĢlerini içeren iç paydaĢ çalıĢmasına Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

TeĢkilat ġemasında belirtilen iç paydaĢlarımızla yapılmıĢtır.  

 

ii. DıĢ PaydaĢlardan Verilerin Toplanması Ve Değerlendirilmesi 

Turgut Özal Anadolu Lisesi görev faaliyetlerini sürdürürken paylaĢımda 

bulunduğu 21 kurum ve kuruluĢ dıĢ paydaĢ olarak belirlemiĢtir. Bu paydaĢlara 

hazırlanmıĢ olan anketler uygulanarak iç ve dıĢ paydaĢların görüĢleri alınmıĢtır.  

Anketlerin veri tabanında toplanmasından sonra veriler bilgisayar ortamına 

aktarılmıĢ ve aktarılan veriler Okulumuz Rehberlik Servisi tarafından analiz 

edilmiĢtir.  

Ġç ve dıĢ paydaĢ analiz sonuçlarına göre paydaĢlarımızın Turgut Özal Anadolu 

Lisesinin nasıl gördüğü ortaya konmuĢ, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde 

oldukça faydalı olmuĢtur. PaydaĢ analizinden elde edilen veriler önem dereceleri de 

dikkate alınarak GZFT, geliĢim/sorun alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine 

yansıtılmıĢtır.   

 

 

2.5. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ VE ÇEVRE ANALĠZĠ 

2.5.1. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ  

Kurum içi analiz çalıĢmasında; müdürlüğümüzün organizasyon yapısı, insan 

kaynakları, kurum kültürü, teknolojik düzey ve mali kaynaklar yönünden ayrıntılı 

olarak ele alınmıĢtır  

 

2.5.1.1 Örgütsel Yapı 

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü TeĢkilat ġeması  

 

Tablo 3:Kurum örgütsel yapısı 

2.5.1.2.BeĢeri Kaynaklar 
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Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü 64 personeliyle hizmet vermektedir. Yönetici 

ve personelin dağılımı Tablo-4 ve d Tablo-5‟de gösterilmiĢtir. 1 müdür, 3 müdür yardımcısı, 

56 branĢ öğretmeni, 2 Rehber Öğretmen,  1 memur,1 hizmetli görev yapmaktadır. 

Okul yönetimimiz,  insan kaynaklarına iliĢkin politika,  strateji ve planların 

oluĢturulması ve bu sürece çalıĢanların katılımlarını onlar da içindeyken oluĢturulan misyon 

ve vizyonun birer yaratıcısı olduklarını hissettirerek,  olayların içerisinde yer almalarını 

sağlayarak,  bilgi ve düĢüncelerine saygı göstererek,  dinleyerek,  önemseyerek,  bize ait 

olma kavramını sürekli empoze ederek sağlarlar.  Okulumuzun insan kaynakları yönetime 

iliĢkin temel politika ve stratejileri Milli Eğitim Bakanlığının politika ve stratejisine uyumlu 

olarak “çalıĢanların yönetimi süreci” kapsamında yürütülmektedir. Ġnsan kaynaklarına iliĢkin 

politika ve stratejiler okulumuzun kilit süreçleri ile uyum içerisindedir. Kanun ve 

yönetmeliklerde belirtilen ders saati sayısına ve norm kadro esasına göre insan kaynakları 

planlaması yapılmaktadır.  

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

demokratik, insan haklarına saygılı, yeniliklere açık, katılımcı ve çağdaĢ bireyler 

yetiĢtirmektir. Okulumuz insan kaynaklarına ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı: 

Sıra 
No 

Görevi Erkek Kadın Toplam 

1 Müdür  1 1 

2 Müdür Yrd. 2 1 3 

     

          Tablo 4:Yönetici sayısı  

                      2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Öğretmen Sayısı: 

Sıra 

No 

BranĢı Erkek Kadın Toplam 

2 BranĢ Öğretmeni 32 22 54 

3 Rehber Öğretmen 2  2 

TOPLAM 34 23 57 
        Tablo 5:Öğretmen  sayısı  

               Öğretmenlerin YaĢ Ġtibari ile Dağılımı: 

YaĢ Düzeyleri KiĢi Sayısı 

20-30 0 
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30-40 20 

40-50 26 

50+... 11 

       Tablo 6:Öğretmen yaĢ dağılımı  

 

Öğretmenlerin Hizmet Süreleri: 

Hizmet Süreleri KiĢi Sayısı 

1-3 Yıl 0 

4-6 Yıl 1 

7-10 Yıl 0 

11-15 Yıl 6 

16-20 Yıl 12 

21+... üzeri 20 

            Tablo 7:Öğretmen hizmet süreleri  

                2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Hizmetli/ Memur Sayısı: 

Sıra No Görevi Erkek Kadın Eğitim Durumu Hizmet Yılı Toplam 

1 Memur 1  LĠSE 16 1 

2 Hizmetli 1  Ġlköğretim 18 1 

           Tablo 8:Memur-Hizmetli dağılımı     

 

                       KarĢılaĢtırmalı Öğretmen/Öğrenci Durumu (2014) 

ÖĞRETMEN ÖĞRENCĠ OKUL 

Toplam öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Toplam öğrenci 
sayısı 

Öğretmen baĢına 
düĢen öğrenci sayısı Kız Erkek 

56 517 511 1028 18,35 
         Tablo 9:KarĢılaĢtırmalı öğretmen-öğrenci dağılımı  
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Turgut ÖzalAnadolu Lisesi Öğrenci Sayısı Dağılımı 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

SINIFLAR E K T E K T E K T 

9.SINIFLAR 138 147 285 159 125 284 93 84 177 

10.SINIFLAR 156 170 326 122 133 255 146 141 287 

11.SINIFLAR 137 156 293 144 166 310 124 139 263 

12.SINIFLAR 168 197 365 125 145 270 148 153 301 

TOPLAM 599 670 1269 550 569 1119 511 517 1028 

 Tablo 10:Öğrenci mevcut listesi 

 

Yıllara Göre Ortalama Sınıf Mevcutları 

2011 2012 2013 2014 

30 30 24 34 

  Tablo 11:Yıllara göre Ortalama sınıf mevcutları 

 

Sosyal alanlar ve kapasiteleri 

Tesisin adı Kapasitesi (KiĢi Sayısı) Alanı 

Kantin 20 80 (m2) 

Çok Amaçlı Salon 170 150 (m2) 

Kütüphane 25 48(m2) 

  Tablo 12:Sosyal alanlar ve kapasite listesi 

 

Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 
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Öğretim 

Yılı 

Toplam Öğrenci Sayısı Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı 

2012 1269 52 

2013 1119 36 

2014 1028 31 

  Tablo 13:Sınıf tekrarı yapan öğrenci listesi 

 

ÇalıĢanların Görev Dağılımı: 

S.NO UNVAN GÖREVLERİ 

1 OKUL 
MÜDÜRÜ 

1. Eğitim ve öğretim ile yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, 
emir, çalışma, plan ve programlarına uygun olarak yürütür. 
2. Öğretim yılı başlamadan önce personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak kendilerine 
bildirir. 
3. Okulun fiziki ortamını öğretime hazır bulundurur.  
4. Eğitim ve öğretim çalışmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliştirmek, sorunlara 
çözüm üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Toplantılar yapar 
5. Personelin yetiştirilmesi sicil ve disiplin işleriyle öğrenci ödül ve disiplin işlerini yürütür. 
6. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. 
7. Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi gerekli 
çalışmalar yapar 
8. Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere 
duyurulmasını sağlar. 
9. Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar 
10.Okul-aile birliği ile ilgili iş ve işlemlerin, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 
hükümlerine göre yürütülmesini sağlar. 

2 MÜDÜR 
YARDIMCILARI 

1. Tören, yarışma, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklerde müdürün vereceği görevleri yapar. 
2. Kayıt ve kabul, nakil ve geçiş işlemlerinin yapılmasını, öğrenci kütük defteri ve öğrenci 
dosyalarının tutulmasını, bunlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini takip eder. 
3. Müdür yardımcılarının öğrenci devam ve devamsızlıkları ile ilgili çalışmalarını izler.  
4.Öğrencilerin muayene, tedavi, kontrol, bakım ve sağlık raporlarıyla ilgili işlemlerinin 
yürütülmesini sağlar. 
5.Kurs ve sınavlarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlar. 
6.Derslerin öğretmenlere dağıtımı ile ilgili programları hazırlar ve müdürün onayına sunar. 
7. Müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrencilerin nöbet çizelgelerini hazırlayarak müdürün 
onayına sunar ve nöbet görevlerini kontrol eder. 
8.Aylık, ücret ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar. 
9.Müdürün harcama yetkilisi olduğu durumlarda, görevlendirildiğinde gerçekleştirme 
görevlisi görevini yürütür. 
10.Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin, hastalık ve diğer devam-devamsızlık 
durumlarını takip eder. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve müdürü bilgilendirir. 
11.Görevlendirildiğinde, muayene-kabul komisyonu ile sayım kuruluna başkanlık eder, bu 
konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür. 
12.Güvenlikle ilgi iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre  
yürütür. 
13. Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder ve 
işlemlerin kurallara uygun yürütülmesini sağlar 
14.Okul veya kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir 
durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar. 
15.Görevlendirildiğinde, burs ve yatılılıkla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar. 
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Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar. 
3 ÖĞRETMENLER 1.Eğitim ve öğretim standartlarının geliştirilmesi, okul veya kurum ve çevre ilişkisinin 

kurulması ve gelişmesine katkı sağlar,  
2. Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar; kendilerine verilen dersleri okuturlar. 
Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin 
yapılmasını sağlar. 
3. Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı kazanmalarına önem verir. 
4.Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalışmaları ile ilgili görevleri 
yapar. 
5.Sınıf rehber öğretmenliği görevlerini, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf 
Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür. 
6. Öğrencilere rehberlik ederek ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile proje ve ödevlerle 
ilgili iş ve işlemleri yürütür. 
7. Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri usulüne uygun olarak yürütür. 
8. Konu, etkinlik, deney, ödev, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları yürütür.. 
9. İnceleme ve araştırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin gezi ile ilgili görüş ve 
izlenimlerini tartışıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul veya kurum 
müdürüne sunar. 
10.Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti 
çalışmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere 
katılır. 
11.Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve 
kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 
12. Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim-öğretime yansıtır. 
13. Elektronik ortamda yürütülen işlemlerden kendisi ve görev alanı ile ilgili kayıtları takip 
eder, yeni bilgi girişi ve güncelleme işlemlerini yapar 
14.Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat düzenleme ve değişikliklerini takip eder. 
15.Öğrencinin davranış ve başarı durumları konusunda veliler ile işbirliği yapar. 
Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar. 

4 REHBER 
ÖĞRETMEN 

1.İl çerçeve programını temel alarak okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri 
programını 
sınıf düzeylerine, okulun türüne ve öğrencilerin İhtiyaçlarına göre hazırlar. 
2.Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında sınıf öğretmenlerine rehberlik eder. 
3. Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi 
tanıma etkinliklerini yürütür. 
4.Okul içinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili konularda araştırmalar 
yapar, bunların sonuçlarından yararlanılmasını sağlar. 
5.Gerektiğinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, 
doküman ve kaynakları hazırlar, geliştirir ve uygular. 
6.Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda kulüplere yöneltilmesi 
konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenine bilgi verir ve iş birliği yapar. 
7.Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline 
yönelik hizmet alanına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler. 
8.Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara 
katılır, gerekli bilgileri verir, görüşlerini belirtir. 
9.Orta öğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin 
Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevi yapar. 
10.Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçlarını ve gerekli 
bilgileri içeren bir rapor hazırlar. 
Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar 

5 Yönetim işleri 
ve büro 
memuru 

 

1. Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendilerine verilen yazı ve büro işlerini 
yaparlar.  

2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl veya örneklerini 
dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar. 

3. Memurlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli 
tutulmasından sorumludurlar.  

4. Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri 
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günü gününe işlerler.  
5. Arşiv işlerini düzenlerler.  
Müdür tarafından verilen diğer görevleri de yapar. 

6 Yardımcı 
hizmetler 
personeli 

1. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, okul yönetimince yapılacak plânlama ve iş 
bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve toplamak,  

2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,  
3. Hizmet yerlerini temizlemek,  
4. Aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,  
5. Nöbet tutmak,  
6. Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı taşıma ve 

yerleştirme işlerini yapmakla yükümlüdürler. 
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine ve nöbetçi öğretmene karşı sorumludurlar. 

7 Kaloriferci 7. Kaloriferci, kalorifer dairesi ve tesisleri ile ilgili hizmetleri yapar. 
8. Kaloriferin kullanılmadığı zamanlarda okul yönetimince verilecek işleri yapar. 
9. Kaloriferci, okul müdürüne, müdür yardımcısına ve nöbetçi öğretmene karşı 

sorumludur. 
10. Müdürün vereceği hizmete yönelik diğer görevleri de yapar 

 
Tablo 14:ÇalıĢanların görev dağılımı  
 

2.5.1.3.Teknolojik Düzey 

    Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının kullanıma açtığı MEBBĠS, E-Okul, EBA, 

TEFBĠS gibi modüller, okul idaresi ve personeli tarafından etkin ve verimli 

kullanılmaktadır. 

     Okulumuzda Eğitim alanında yeni teknolojiler kullanılmaktadır 22 sınıfımızda akıllı 

tahta bulunmaktadır. Fotokopi Makinesi, yazıcılar ve internet bağlantımız bulunmaktadır. Z 

kütüphanemiz 2015-2016 eğitim öğretim yılı ilk döneminde açılacaktır. Teknolojinin önemi 

ve çağdaĢ eğitim anlayıĢımızdan hareketle öğretmenlerimiz, bilgisayar, projeksiyon, 

internet vb. araç-gereçleri ihtiyaç duyduklarında kullanmaktadırlar. Ayrıca okulumuzun 

mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/01/01/974798/ internet sitesi ile güncel faaliyetler 

yayınlanmakta, gerekli duyurular yapılmaktadır.  

Öğrenci ve velinin bilgiye ulaĢımı; duyuru panoları, anons, birebir görüĢmeler, web 

sayfası, e-okul veli bilgilendirme sistemi ve toplantılar ile sağlanmaktadır. ÇalıĢanların 

bilgiye eriĢimi ise birebir görüĢmeler, internet, anons, duyurular,  panolar ve dosyalar ile 

gerçekleĢtirilmektedir. 

  
2.5.1.4 Mali Kaynaklar 

Giderlerle ilgili düzenlemeler Okul Aile Birliği tarafından yapılmaktadır. Okulumuz kâr 

amacı gütmeyen bir kuruluĢtur. Okulumuz bütçesi oluĢturulurken çalıĢanlar 

bilgilendirilmektedir. Toplantılarda belirlenen ihtiyaçlar, okulumuz finansal kaynaklarından 

sağlanmaktadır.  

Okul Aile Birliği çalıĢanları, Okul GeliĢim Yönetim Ekibi ve toplantılarda birlikte 

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

iĢlenmektedir. 

- Bütçenin stratejik plana dayalı olarak hazırlanması,  
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- Hizmet etkinliğinin ölçülmesine, performans göstergelerinin oluĢturulmasına ve 

kontrol-izleme süreçlerinin etkin ve hızlı Ģekilde yapılması sağlanacaktır.  

Söz konusu amaçların gerçekleĢtirilmesi bir yandan kaynakların etkinlik, verimlilik ve 

tutumluluk ilkelerinin hayata geçirilmesine diğer yandan hesap verilebilirlik ile mali 

saydamlığın sağlanmasına hizmet edecektir. 

 

 

 

 Okul Kaynak Tablosu:  

Kaynaklar 2012 2013 2014 2018 2019 

Okul aile Birliği Gelirleri - 43.686,27 46.937,58   

Kantin Kira Gelirleri   13.686,40 13.987,00   

TOPLAM   57.372,67 60.917,58   

       Tablo 15:Gelir tablosu 

             Okul Gelir-Gider Tablosu:  

YILLAR 2012 2013 2014 

HARCAMA KALEMLERĠ GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER GELĠR GĠDER 

HĠZMET ALIMLARI  -  24.262  31.452 

MAL VE MALZEME ALIMI - 4.500 3.750 

BAKIM ONARIM - 13.500 14.250 

ENERJĠ ALIMI - 0 0 

ÖĞRENCĠ HANE HALKI 
VE DĠĞER YARDIMLAR 

- 365 530 

GENEL GĠDERLER - 2773 6.886 

KIRTASĠYE BÜRO ALIMI - 2.200 2.900 

DAYANIKLI TÜKETĠM 
MALZEMELERĠ VE 
DEMĠRBAġ ALIMI  

- 1.270 2.500 

 -   

 -   

   57.372,67 48.800 60.917,58 59.368 

    Tablo 16:Gelir-Gider tablosu 

2.5.1.5. KURUM KÜLTÜRÜ 

Kurumlar içinde bulundukları çevreyle sürekli etkileĢim içindedirler ve kendilerinin de 

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

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

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

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

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

farklılık gösterir. Bu farklılaĢma, kurumda geçirilen zaman içerisinde kiĢiler arası iletiĢime, 
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iĢlerin yapılıĢ biçimine, üst yönetimin algılamalarına etki eder ve kurum kültürünün 

oluĢmasına katkı sağlar.  

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

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

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

yararını en yükseğe çıkarmak günümüzde zorunluluk halini almıĢtır. Bu zorunluluğu 

gerçekleĢtirmenin yolu çalıĢanları kurum hedeflerine doğru motive etmek, onlarda kuruma 

bağlılık ve aidiyet duygusu oluĢturarak kurum amaçlarıyla bireyin amaçlarını örtüĢtürmekten 

geçer. Çünkü kurum bağlılığı yüksek olan çalıĢanların, kurum amaçlarını daha çok 

benimseyeceği ve bu amaçlar doğrultusunda çabalarını daha da yoğunlaĢtıracağı beklenir. 

Bu bakımdan, kurum kültürüyle kuruma bağlılık arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak, ya da 

hangi kültürel özelliklerin kuruma bağlılıkla iliĢkisi olduğunu belirlemek yöneticilere etkin 

kurum yönetimi konusunda yol gösterici olacaktır. 

 Köklü bir kurum kültürüne sahip olan Müdürlüğümüzde internet, panolar, iç 

yazıĢmalar (Müdürlük tarafından gönderilen resmi yazılar ve iç iletiĢim formları), telefon 

görüĢmeleri ve toplantılar yoluyla iç iletiĢim sağlanmaktadır.   

Turgut Özal Anadolu Lisesi‟nde karar alma süreci;  Yönetmelikler ve diğer ilgili 

mevzuat doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Turgut Özal Anadolu Lisesi‟nde tüm Müdür 

Yardımcıları yetkilendirilmiĢtir ve görev tanımları doğrultusunda karar verebilme yetkisine 

sahiptirler. Turgut Özal Anadolu Lisesi kurumla ilgili olarak alınacak kararlarda ilgili 

tarafların görüĢlerini alarak, çalıĢanlar ile birlikte karar vermektedir. Müdürlüğümüzde karar 

alma sürecinde katılımcılık, temel bir ilke olarak belirlenmiĢtir. 

2.5.2.KURUM DIġI  ANALĠZ 

Turgut Özal Anadolu Lisesi‟nin çevre analizinde; kuruluĢu etkileyebilecek dıĢsal 

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

incelenmiĢ ve belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Okulun dıĢ çevresinin iyi analiz edilmesiyle 

fırsatlar avantaja çevirebilir, tehditler en aza indirilebilir. Kurumu bir Ģekilde etkileyen dıĢ 

çevre faktörleri, organizasyonun kontrolü ve etkisi dıĢındadır; ancak ürün geliĢtirme, iĢ 

planları, stratejik planlar ortaya koyma aĢamasında bilinmesi ya da tahmin edilmesi çok 

önemlidir. Bu inceleme ve tahmin iĢlemleri için de PEST analizi, çok önemli bir analiz 

aracı olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

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

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

kısaltması ve stratejik yönetim süreci için yapılan dıĢ çevre analizinde çevresel 

faktörlerin analizidir. Kurumun dikkate alması gereken çevresel faktörler hakkında bir 

resim ortaya koyar. PEST analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi 

noktada olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra 

etkileyecek dıĢ çevredeki geliĢmeler çerçevesinde tespit etmek için kullanılan bir araçtır. 

PEST analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede 

organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine 

yardımcı olan çok kullanıĢlı bir analiz aracıdır.  

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

faktörler analiz edilmiĢtir. 
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i.Politik Faktörler 

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

stratejik planlama gibi yeni yönetim ve değerlendirme anlayıĢlarının 

uygulanması. 

2. Kurumdaki projelerin tüm paydaĢlarla gerçekleĢtirilmesi, 
3. Yapılandırmacı anlayıĢa uygun eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi. 
4. Yerel yönetimlerin eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda sürece daha aktif katılmaları 

hususunda çalıĢmalar gerçekleĢtirilmektedir.  
5. Okulumuz öğrencilerinin sosyal ve kültürel anlamda geliĢmesini sağlamak 

amacıyla okulumuz bünyesinde sosyal faaliyetler gerçekleĢtirilmektedir 

6. Kurumda kamu yönetimi reform çabaları strateji yönetimi, performans 

değerlendirmesi gibi yeni yönetim ve değerlendirme araçlarının uygulanması ve 

takibi, 

ii. Ekonomik Faktörler 
1. Hükümet politikalarıyla ülke ekonomisindeki önceliklerin değiĢmesi sonucunda 

okulun önceliklerinin de değiĢmesi, 

2. Personeldeki nitelik ve becerilerdeki artıĢın kurumun kalitesindeki artıĢı 

sağlaması, 

3. Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, ĠĢ kapasitesi, 

 

 
 

iii. Sosyal Faktörler 

1. Üniversite ile iĢbirliği yapılması, sosyal geliĢim noktasında etkinlikler 
oluĢturmaktadır.  

2. Bireylerin kendilerini çok yönlü geliĢtirebilmeleri için uygun ortamları bulması, 

KiĢisel geliĢime önem verilmesi. 

3. Okulumuzun sağlık kuruluĢlarına yakın olması. 

4. Yaygın eğitim kapsamında kurs düzenleme konusunda uygun ortamın ve 

yetiĢmiĢ personelin bulunması. 

iiii. Teknolojik Faktörler 

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

uygulamalarının yaygınlaĢması, 

2. Kurum içinde bilginin hızlı üretimi, eriĢilebilirlik ve kullanılabilirliğinin 

geliĢmesi, 

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

olanaklarının artması, 

4. Bilgi ağının en iyi Ģekilde kullanılmasına yönelik eğitimlerin sürekliliğinin 

sağlanması sonucu kurumda biliĢim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaĢması 

5. Teknolojideki hızlı geliĢim sonucunda bilgisayar ve internet kullanım oranı 

artmaktadır.  

6. Teknolojinin geliĢmesiyle yeni öğrenme ve etkileĢim imkanları artmaktadır.  

 

2.5.4. ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ  
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● Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Seyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Plan taslakları 

 

2.5.5. GZFT (SWOT)ANALĠZĠ 

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

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

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

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

yöntem kullanılmıĢtır. Her birim için ayrı ayrı yapılan çalıĢtaylar çalıĢanların kendi 

birimlerine yönelik güçlü ve zayıf yanları fırsat ve tehditleri sıralamaları ve 

önceliklendirmeleri sağlanmıĢtır.  Birim bazında oluĢturulan GZFT listeleri Stratejik Plan 

Ekibi tarafından gözden geçirilerek kurumsal GZFT analizi yapılmıĢtır. 2015-2019 Turgut 

Özal Anadolu Lisesi‟nin Stratejik Planının dayanaklarından birisi Müdürlüğümüzün güçlü ve 

zayıf yanlarını ile karĢı karĢıya kaldığı fırsat ve tehdit   (GZFT) analizidir.  

GZFT analizi sonuçları okulumuz yönetici ve öğretmenleriyle yapılan çalıĢmalar 

sonucunda değerlendirilmiĢ ve önceliklendirilerek son Ģekli verilmiĢtir. Ayrıca GZFT Analizi 

bir önceki stratejik plan GZFT Analizi ile karĢılaĢtırılarak gözden geçirilmiĢtir. 

 

GÜÇLÜ YÖNLER: 

 Öğretmen idare ve personel arasındaki uyum 

 Personelin güler yüzlü ve hoşgörülü olması 

 Genç ve dinamik bir kadro olması 

 Öğrenci disiplin olaylarının düşük seviyede olması 

 Okulumuz merkezi yerleşim yerinde olması 

 Okul çevresinin daha nezih hale gelmesi 

 Yapılan şikayetlerin idareciler tarafından önemsenmesi 

 Md. Baş Yardımcısı Nevzat Saraç öğretmenlere ile iyi uyumu 

 Okulumuza ulaşımın kolay olması 

 Teknolojik yapının ihtiyacı karşılar nitelikte olması, 

 Eğitim ve öğretim aşamasında teknolojiden yararlanılması 

 Sınıflardaki teknolojik imkanların yeterliliği 

 İnternet sayfamızın güncel olması 

 Kadromuzun nitelik olarak iyi olması 

 Öğretmenlerimizin Branşlarında gerekli donanıma sahip olması 

 Öğretmenlerin teknolojiyi kullanabilmesi 

 Çalışmayı seven arkadaşların bir arada olması 

 Personelin duyarlı ve yardımsever oluşu 

 Oturmuş bir kadroya sahip olması 

 Karar alma süreci hızlıdır 

 Öğretmen öğrenci ve veli iletişiminin seviyeli ve sıcak olması 

 Okulun çevre düzeni için çaba gösterilmesi 

 Anadolu lisesine dönüştükten sonra öğrenci profilinin olumlu yönde gelişmesi 

 Öğrencilerin kötü alışkanlıklarının düşük seviyede olması 

 Öğrencilere ödül ve ceza uygulamalarının arkasında durulması 

 bahçe düzenlemesinin öğrencilerin hizmetine uygun biçimde yapılandırılmış  olması 
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 Bahçedeki sportif alanların düzenlenmiş olması 

 Paydaşlar ile gerekli iletişimin kuruluyor olması 

 Düzenli aralıklarla kültürel faaliyetlerin yapılması 

ZAYIF YÖNLER 

 Öğrencilerimizin eğitim noktasında motivasyondan uzak bulunmaları 

 Verimli çalışan personelin ödüllendirilmemesi 

 Öğrencilerin ekonomik durumlarının zayıf olması 

 Öğrencilerin kendilerine hedef belirleyememesi 

 Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere ilgilerinin az olması 

 Okulun mali kaynaklarının yeterli olmaması 

 Başarılı ve işini disiplinli bir şekilde uygulayan öğretmenleri ile çalışmayan 

öğretmenler arasında objektif bir değerlendirmenin, herkesin aynı kefeye konulması 

 Bazı branşlarda öğretmen eksiğinin olması 

 Bazı öğretmenlerin teknolojiyi yeterince kullanamaması 

 Ortak sosyal projelerde öğretmenlerin katılımının çok az olması 

 Öğretmenler olarak birlik içinde ortak hedefe yönelmemiz 

 Zümreler arası işbirliğinin az olması 

 Öğrencilerde okul kültürü oluşturulamaması 

 Üniversiteye yerleşen öğrencilerin tanıtımının yeterince yapılamaması 

 Bazı kişilerin çalışmaları düşük performans göstermesi, işlerin sürekli aynı kişilere 

yüklenilmesi, 

 Liyakate önem verilmemesi, 

 Öğrencilerin eğitim öğretime ilgisinin az olması 

 Öğrencilerin sosyo-kültürel ve akademik anlamda seviyelerinin düşük olması 

 Öğrencilerin ekonomik sebeplerle zamanlarını okuldan çok ek işlerde çalışarak 

geçirmeleri 

 Öğrencilerin bölüm ve meslek seçiminde yeteri kadar yönlendirilmemesi 

 Engelli kişiler için uygun fiziki şartların yetersiz olması 

 Öğrenci kılık kıyafet yönetmeliğinin yeterince uygulanamaması 

 Sosyal ve kültürel etkinliklerin yetersiz olması 

 Öğrenci, öğretmen ve velilerin yeterince kitap okumaması, 

 Resim, müzik vb. atölyelerin olmaması 

 Öğretmen, öğrenci ve idarecilerin beslenme ihtiyaçlarının yeterince karşılayamaması 

 Kantinin yeterince hijyenik olmaması, uygun besinlerin bulunmaması, fiyatların 

pahalı olması 

 Yemekhanenin olmaması, çocuklarda beslenme bozukluğuna ve obezite ye neden 

olmaktadır 

 Okulun kapalı spor salonunun olmaması 

 Öğrencilerin genel kültürünü artıran okul gezilerinin yapılamaması 

 Öğrencilerin teknolojik araçları ders esnasında olumsuz şekilde kullanmaları, 

 Kaynak yaratma ve bütçe ayarlama sıkıntısı 

 Velilerin eğitim öğretime karşı sorumlulukların yeterince yerine getirmemesi 

 Çevre ile okulun iletişiminin yetersiz olması 
 
FIRSATLAR 

 İlimizde sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yeterince ve ulaşabilir olması 

 İlimizde üniversitelerin bulunması 
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 Okulun merkezi yerde olması 

 Okul çevresinin kentsel dönüşümden dolayı maddi imkanlarının iyileşmesi 

 Okulumuzun Anadolu lisesine dönüşmesi 

 okula ulaşımın kolay olması 

 Öğretmen sirkülasyonunun az olması, 

 İlimizin toplumsal kültür yapısının zengin olması 

 Coğrafi ve iklim koşullarının iyi olması 

 İlimizin pek çok değerli sanatçı ve spor adamını yetiştirmiş olması, 

 İlimizde fuar alanının bulunması ve çeşitli fuarların düzenleniyor olması 

 Çeşitli sendikaların faaliyet gösteriyor olması 

 Okulun bulunduğu mahallede spor kompleksi ve yüzme havuzlarının bulunması 

 Kentsel dönüşüm bölgesi olarak gelişmeye açık olması 

 
TEHDĠTLER 

 Velilerin eğitim ve ekonomik düzeylerinin düşük olması, 

 İlimizin göç alması ve okulumuzun bu bölgelere yakın olması 

 Parçalanmış aile sayısının fazla olması 

 İnternet ve teknolojinin öğrenciler tarafından denetimsiz kullanılması 

 Medyadaki olumsuz rol modellerin fazla olması 

 Okullar Hayat Olsun Projesi sebebiyle okul güvenliğinin risk altında olması 

 Okul çevresinde bulunan bazı işletmelerin öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine 

sebep olması 

 Dezavantajlı çevreden gelen öğrenci sayısının fazla olması 

 MEB Eğitim öğretim sistemlerinde sık sık değişiklik yapması 

 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin okullarla olan iletişimindeki yetersizler 
 

2.5.6. GELĠġĠM VE SORUN ALANLARI 

Okul Müdürlüğümüz yürütmekte olduğu faaliyet alanları ve hizmetler ile stratejik 

planda ön görülecek yeni faaliyet alanları ve hizmetlere iliĢkin stratejik alanları, sorun odaklı 

yaklaĢımla; eğitim ve öğretime eriĢim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite 

olmak üzere 3 temel baĢlık altında boyutlandırmıĢtır. GeliĢim/Sorun Alanları belirlenmiĢ bu 

alanlara odaklanarak yapılan çalıĢmalar sonucunda amaç ve hedefler oluĢturulmuĢtur.  

GeliĢim/Sorun Alanları; 

1. Eğitim ve Öğretime EriĢim  
2. Eğitim ve öğretimde Kalite  
3. Kurumsal Kapasitede  olmak üzere toplam 3(Üç) geliĢim/sorun alanı tespit 

edilmiĢtir. 
GeliĢim/Sorun Alanları Listesi; 

Eğitim ve Öğretime EriĢim GeliĢim/Sorun Alanları 

1. Derslik sayısındaki yetersizlik 
2. Devamsızlık 
3. Dezavantajlı çevrelerden gelen çocuklar 

             Eğitim ve Öğretimde Kalite GeliĢim/Sorun Alanları 

1. Okul yönetiminin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ayırdığı zaman 
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2. Öğrencinin ilgi ve yetenekleri konusunda geliĢiminin sağlanması(Sosyal Kulüpler) 
3. Uygun eğitim ortamlarının oluĢturulması 
4. Okul rehber öğretmenleri ile Sınıf Rehber Öğretmenleri iĢbirliği, Rehberlik 

Servisinin ÇalıĢmaları 
5. Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları 
6. Müfredat değiĢikliklerindeki sıklık 
7. Öğretmen ve öğrencinin yeniliklere yaklaĢımı 
8. Materyal geliĢtirme 
9. Yaygın eğitim kapsamında vatandaĢlara açılan kurslar 
10. Okul sağlığı ve hijyen 

11. Rehberlik Servisinden yararlanan birey sayısı 

12. Okul güvenliği 

13. Yerel, ulusal ve uluslararası sportif müsabakalara katılım  

14. Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri 

15. Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

16. ParçalanmıĢ aileler 

Kurumsal Kapasite GeliĢim/Sorun Alanları 

1. Ġnsan kaynaklarının planlanması ve istihdamı 
2. Öğretmenlerde mesleki geliĢim 
3. Ġyi yönetim ve iyi organizasyon anlayıĢı 
4. Okulların kendi harcama bütçeleri 
5. Okul-veli-öğrenci iliĢkilerinde iletiĢim 
6. Özel sektör, STK ve yerel yönetimler ile olan iĢbirliği ve koordinasyon 
7. Ġzleme ve değerlendirme 
8. ÇalıĢma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iĢ motivasyonunu 

sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

9. ÇalıĢanların ödüllendirilmesi 

10. Hizmet içi eğitim kalitesi 

11. Okulun fiziki kapasitesi 

12. Okul-Aile Birlikleri 

13. Stratejik planların uygulanması 

14. Basın ve yayın faaliyetleri.  

15. Ġstatistik ve bilgi temini 

16. Teknolojik altyapı  

17. Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği  

18. Eğitimde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı 
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2.5.7. Turgut Özal Anadolu Lisesi SP Plan Mimarisi 

 

1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

1.23. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.23.1. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

1.23.2. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 

2. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

2.23. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.23.1. Öğrenci 

Hazır oluĢ 

Sağlık 

Kazanımlar 

2.23.2. Öğretmen  

2.23.3. Öğretim Programları ve Materyalleri 

2.23.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi 

2.23.5. Rehberlik 

2.23.6. Ölçme ve Değerlendirme 

2.24. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.24.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

2.24.2. Uluslararası hareketlilik 

 

3. KURUMSAL KAPASĠTE 

3.23. BeĢeri Alt Yapı  

3.23.1. Ġnsan kaynakları yönetimi 

3.23.2. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 

3.24. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.24.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.24.2. Donatım  

3.25. Yönetim ve Organizasyon 

3.25.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.25.2. İzleme ve Değerlendirme 
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BÖLÜM III 

3.GELECEĞE YÖNELĠM 
 

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

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

performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer 

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

dayalı olarak hazırlanması öngörülmüĢtür. 

 Turgut Özal Anadolu Lisesi, Geleceğe Yönelim bölümünde Misyon, Vizyon 

ve Temel Değerleri ile Temaları belirledikten sonra, çeĢitli çalıĢmalar yaparak 

Stratejik Amaçlar, Stratejik Hedefler, Performans göstergeleri ve Tedbirleri 

oluĢturmuĢtur. 

Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi Performans hedefleri, idarenin ulaĢmak 

istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler ise bunları nasıl gerçekleĢtireceğini ifade 

eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaĢıldığını 

ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır. 

 

3.1. VĠZYON 

 

 

 

 

 

 

3.2.  MĠSYON 

 

 

 

 

 

 

Milli ve evrensel değerler ışığı altında, kendisine ve ülkesine karşı 

sorumlu, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, dürüst, özgüven sahibi ve 

bir üst öğrenim kurumuna yeterli donanım ile gidecek, mutlu, barışçı 

gençler yetiştirmektir.  

“Türk Eğitim Sistemine değer katan; akılcı, çağdaş ve dinamik yapısıyla 

hedeflerini gerçekleştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim 

kurumu.” 
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3.2. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ 

● Öğrenci ve Öğretmenlerimiz Ġnsan hak ve hürriyetlerine saygılıdır .Ġnsan 

 haklarını ve hürriyetlerini eğitimin odağına koyarız. 

● Tüm çalıĢanlarımız için bilimsellik öncelikli kavramdır. 

● Biz birbirimizi öğrencilerin, velilerin ve toplumun sürekli geliĢen beklentilerine 

ayak uyduracak Ģekilde geliĢtirmek için yüreklendiririz. Velilerimiz en büyük 

destekçimiz ve güç kaynağımızdır. Öğrenci baĢarısında veli eğitiminin de 

büyük payı olduğuna inanır ve buna göre çalıĢırız. 

● Biz sürekli olarak yeni öğrenme biçimlerine kendimizi adapte edecek 

becerileri geliĢtiririz. Aynı zamanda değiĢim ihtiyacı ile geçmiĢ değerlerimiz 

arasındaki dengeyi de koruruz. DeğiĢim, mükemmeliyete ulaĢmada bize 

cesaret kazandırır, deneyimlerimiz ise değiĢimi göze almamıza yardım eder. 

● BiliĢim teknolojisinden en hızlı Ģekilde faydalanırız. 

● Eğitim bilimindeki geliĢmelerin izlenmesi bizim için önemlidir. 

● Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar onları koruyup gözetiriz. 

● Ortak akıl  ve oto kontrol bizim için olmazsa olmazımızdır. 

● Kurum kültürü oluĢturmak ve sürekliliğini sağlamak temel       

 amaçlarımızdandır. 
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3.3. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU 
 

      

Stratejik Amaç-1: Okulumuzun tanıtım faaliyetlerleri 

Stratejik Hedef-1.1: Okulumuzun Ġl genelinde ilköğretim öğrenci ve velilerine 

okulumuz öğrenci ve velilerine tanıtımını yapmak. 

Hedefin Mevcut Durumu  

Okulumuz çevre okullarda tanınırlığı zayıftır. Velilerimizin ve öğrencilerimizin kayıt 

olmadan önce okul hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. 

Velilerimizin, veli toplantıları dahil okul ziyaretleri istenilen düzeyde değildir. 

3.5. TEMA 1: EĞĠTĠM ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

 

Stratejik Amaç-1: Okulumuzun tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin 

devamsızlıklarını azaltmak. 

 

Stratejik Hedef-1.1: Okulumuzun Ġl genelinde ortaokul öğrenci ve velilerine tanıtım 

faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin devamsızlıklarını ve okul terklerini azaltmada 

yönelik çalıĢmalarla eğitime eriĢimleri ve öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu  

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle 

eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil 

Ģartlarda sunulması hedeflenmektedir. Ülkemizin kalkınmasında bireylerin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda yetiĢtirilmesi önem arz etmektedir.  Bu bağlamda 

yükseköğretime katılım için akademik çalıĢmalara ve farkındalık yaratacak 

faaliyetlere yer verilmelidir.  

Ayrıca öğrencilerimiz devamsızlıklarının daha yakından takip edilmesi ve 

yasal dayanakları olsa dahi devamsızlık yapma eğilimlerinin azaltılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılması gerktiği ortaya çıkmıĢtır. 

Okulumuzu ziyaret eden öğrencilerin okul hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları, tespit edilmiĢtir. Ortaokullarda oluĢturulan kurul ve komisyonların da 

okulumuz hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları sebebiyle öğrencileri sağlıklı 

bilgilendiremedikleri görülmüĢtür. Bu nedenle okul tanıtım faaliyetlerine daha fazla 

önem verilmesi gerektiği ortaya çıkmıĢtır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Okulumuza Ziyarete Gelen ve Tanıtım Yapılan 

Ortaokul Sayısı 
  0 10 

Okul tanıtım amacıyla ziyarete gidilen Ortaokul 

Sayısı 
  0 5 

Toplantılara katılan veli oranı   67 90 

Hayat boyu öğrenme kapsamında okulda açılan kurs 

sayısı 
  2 5 

Sosyal medya takipçi sayımız   0 1000 

 

 

STRATEJĠLER 
S.No1 Stratejiler Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 Okul Tanıtım amacıyla ortaokul ziyaretleri 

gerçekleĢtirilecek ve ziyarete gelen ortaokullar teĢvik 

edilecektir. 

Tüm 

Öğretmenler 

Okul Ġdaresi 

2 Okul tanıtımına yönelik sosyal medya içerikleri 

hazırlanacaktır. 

Rehberlik 

Servisi 

Okul Ġdaresi 

3 Ortaokul öğrencilerine ve velilerine yönelik Bilgilendirme 

toplantılarının düzenlenecektir. 

Tüm 

Öğretmenler 

Okul Ġdaresi 

5 Öğrencilerimizin okul iklimini daha olumlu algılamasını 

sağlayacak okul merkezli uygulama ve etkinlikler yapılacaktır. 

Rehberlik 

Servisi, 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Okul 

Yönetimi 

 

6 Hayat boyu öğrenme kapsamında okulda dıĢ çevre velileri de 

kapsayacak kursların açılmasını teĢvik edecek faaliyetler 

yürütülecektir. 

Rehberlik 

Servisi, 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Okul 

Yönetimi 
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Stratejik Amaç-2: Öğrencilerin akademik baĢarılarını arttırarak, üniversite 
sınavlarındaki puan ve yüzdelik dilimlerini daha baĢarılı hale getirmek.  

Hedefin Mevcut Durumu  

Okulumuzda alınan notlar ve okul baĢarı puanlarıyla üniversite sınavları baĢarı durumu 

paralellik göstermemektedir. Üniversite sınavlarında elde edilen sonuçlar istenilen düzeyde 

gerçekleĢmemektedir. 

Stratejik Hedef-2.1: Öğrencilerimizin yükseköğretim programlarını kazanma 
oranlarını artırarak, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal geliĢimlerini artırmaya yönelik 
etkinlik ve faaliyetler yaparak, Öğrencilerin baĢarı ve öğrenme kazanımlarını 
artırmayı sağlayıcı tedbirler almak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Öğrencilerin yılsonu baĢarı 

puanı ortalamaları 

9.Sınıf 
 55.2 56.57 70 

10.Sınıf 
 60.3 57.42 75 

11.Sınıf 
 67.4 58.20 75 

12.Sınıf 
 72.6 71.12 80 

Taktir belgesi alan öğrenci oranı (%)  4.87 5.5 6.5 

TeĢekkür belgesi alan öğrenci oranı (%)  19 36 45 

 

Stratejik Hedef-2.2: Öğrencilerimizin okula bağlılıklarını güçlendirecek, okul yaĢam 
kalitesini arttıracak, içlerinde var olan dayanıĢma, paylaĢma duygularını geliĢtirecek, 
sosyal ve bilimsel beceri arttıran, akademik ve yaĢamsal baĢarı sağlayan çalıĢmalar 
yapmak. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.2 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Sportif faaliyetlere katılan öğrenci oranı (%) 
2 5 10 20 

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan öğrenci 

oranı (%) 
5 5 7 15 
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ġiir, müzik, resim, edebiyat, yarıĢmalarına 

katılan öğrenci sayısı 
5 7 5 30 

Bilim yarıĢmaları ve sergisine katılan öğrenci 

sayısı 
0 4 52 100 

 

          STRATEJĠLER 

S.No1-2 Stratejiler Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1 Hazır bulunuşluk düzeyini ve motivasyonu arttırıcı çalışmalar 
yapılacak 

Eğitim 
Öğretim 
Birimleri 

Okul 
Müdürlüğü 

2 Başarı gösteren öğrencileri motive edecek çalışmalar 
yapılacaktır. 

Eğitim 
Öğretim 
Birimleri 

Okul 
Müdürlüğü 

3 Akran Dayanışması temelli uygulamalar yapılması Eğitim 
Öğretim 
Birimleri 

Okul 
Müdürlüğü 

4 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik 
hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacak ve ihtiyaç duyulduğunda 
işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 

Sınıf Rehber 
Öğretmenleri 

Okul 
Müdürlüğü 

Stratejik Hedef-2.3:  Öğrencilerin uluslararası yabancı dil yeterliliği olan 
bireyler olarak yetiĢtirilmesini ve hareketliliğini sağlamak. 

 

Stratejik Amaç-3: Eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli 

iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için yetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve 

mali alt yapısını tamamlamıĢ, kurumsallaĢmasını sağlamıĢ, biliĢim teknolojilerini iyi 

kullanan bir kurum oluĢturmak. 

Stratejik Hedef-3.1: Ġnsan kaynaklarının eğitimi, geliĢtirilmesi ve yönetimi 
için gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef-3.2: Plan dönemi sonuna kadar kaynakları doğru, verimli 
kullanarak Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekanları, kaynak ve 
ekipmanları ile çağın koĢullarına ve coğrafi risklere uygun eğitim öğretim 
ortamı ihtiyaçlarını karĢılamak. 

Stratejik Hedef-3.3: Kurumsal yapının geliĢimini destekleyen, mevzuatı 
akılcı yorumlayan, çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir, performans 
yönetim sistemini benimsemiĢ, yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturarak 
plan dönemi sonuna kadar okulumuzda stratejik yönetim anlayıĢını 
yerleĢtirmek 
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3.6. TEMA 2: EĞĠTĠM ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

 

Stratejik Amaç-1: Öğrencilerin devamsızlıklarını azaltmak. 

 

Stratejik Hedef-1.1: Öğrencilerin devamsızlıklarını ve okul terklerini azaltmaya 

yönelik çalıĢmalarla eğitime eriĢimleri ve öğrenimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu  

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Milli eğitim 

bakanlığı bu konuya önem vermektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın 

artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil Ģartlarda sunulması 

hedeflenmektedir. Ülkemizin kalkınmasında bireylerin ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda yetiĢtirilmesi önem arz etmektedir.  Bu bağlamda yükseköğretime 

katılım için akademik çalıĢmalara ve farkındalık yaratacak faaliyetlere yer 

verilmelidir.  

Ayrıca öğrencilerimiz devamsızlıklarının daha yakından takip edilmesi ve 

yasal dayanakları olsa dahi devamsızlık yapma eğilimlerinin azaltılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılması gerektiği ortaya çıkmıĢtır. 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Toplamda (Mazeretli+Mazeretsiz) 0-4,5 gün  

devamsızlığı olan öğrenci oranı 
55 60 65 75 

Toplamda (Mazeretli+Mazeretsiz) 5-9,5 gün 

devamsızlığı olan öğrenci oranı 
20 20 20 14 

Toplamda (Mazeretli+Mazeretsiz) 10-19,5 gün 

devamsızlığı olan öğrenci oranı 
15 12 10 8 

Toplamda (Mazeretli+Mazeretsiz) 20-29,5 gün 

devamsızlığı olan öğrenci oranı 
10 8 5 3 

Örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci sayısı (Ölüm ve 

YurtdıĢına çıkıĢ hariç) 
38 27 12 0 

Örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci oranı (%) (Ölüm 

ve YurtdıĢına çıkıĢ hariç) 
3.1 2 1.1 0 

Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı (%) 1.1 0.1 4.2 1 
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Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci sayısı 14 2 47 10 

             

 

Stratejik Hedef-2.2: Öğrencilerimizin okula bağlılıklarını güçlendirecek, okul yaĢam 

kalitesini arttıracak, içlerinde var olan dayanıĢma, paylaĢma duygularını geliĢtirecek, 

sosyal beceri arttıran, akademik ve yaĢamsal baĢarı sağlayan çalıĢmalar yapmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu  

Sportif faaliyetler etkin bir Ģekilde yürütülmektedir. Sportif, sanatsal faaliyetlere ilgi 

gösteren öğrenci topluluğuna sahibiz. Okulumuzun tüm öğrencileri okulumuzdaki 

sportif, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmaktadır. Okulumuz 

içerisinde açık mekan okuma ve satranç alanı bulunmaktadır. Kapalı spor 

salonumuz olmamasına rağmen spor alanları düzenli ve ayrılmıĢtır. Çok amaçlı 

salonumuzda müzik ve tiyatro Ģiir dinletisi gibi etkinlikler yapılmaktadır. Z 

kütüphanenin faaliyete geçmesiyle okuma etkinlikleri ve araĢtırma yapan 

öğrencilerin artacağını düĢünmekteyiz. 

Öğrencilerimizin çağın gereklerinde hak ettikleri kalitede eğitim Ģartlarını 

sağlayarak akademik olarak baĢarılı, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerle kendini 

ifade eden özellikle de zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmalarını 

hedefliyoruz 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.2 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Okulda düzenlenen sanatsal, bilimsel, 

kültürel ve Sportif faaliyet sayısı 
5 8 10 20 

İl genelinde düzenlenen kültürel, sosyal, 
bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılım 
sayısı 

35 45 85 100 

Spor lisansı olan öğrenci sayısı 20 25 30 50 

İl düzeyinde yapılan sportif müsabakalarda 

ödül alan öğrenci sayısı 
10 0 15 30 
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Öğrenci başına okunan kitap sayısı 3 5 8 15 

Öğrenci ve Velilere yönelik düzenlenen 

şenlik ve Etkinlik sayısı 
5 8 15 20 

 

STRATEJĠLER 

S.No Stratejiler Sorumlu 
Birimler 

Koordinatö
r Birim 

1 
Okul Kütüphanesinin haftada bir saat tüm sınıflara ayrılarak; 

Okuma saati düzenlenmesi, okul kütüphanelerinde öğretmen, 

veli ve öğrencilere yönelik süreli yayınlar bulundurulması. 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

2 Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlerin sayısını ve çeşidini 

artırmak için çalışmalar yapılması 

 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

3 Her öğretim yılı sonunda tüm Öğrenci, Veli ve Personelimizin 

katılacağı yılsonu şenliği düzenlemek. 

 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

4 Okul aile birliğinin desteği ile kitap alımı gerçekleştirmek. İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

5 Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılması için Okul 

Çok Amaçlı Salonu ;Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Aile Birliği 

bütçe imkânları ve hayırsever desteği ile Eğitim Ve Öğretime  

kazandırılacaktır 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürü 

 

Stratejik Hedef-2.3:  Öğrencilerin uluslararası yabancı dil yeterliliği olan bireyler 
olarak yetiĢtirilmesini ve hareketliliğini sağlamak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların baĢında ise bireylerin yabancı dil becerisine 

sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri baĢta olmak üzere Bütün dünyada 

bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul 

edilmektedir. 

Bu kapsamda yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.  
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Eğitim hayatları boyunca en az bir yabancı dili konuĢabilir hale getirebilmek önceliklerimiz 

arasında yer almalıdır. Bu kapsamda dil yeterliliğinin önündeki engeller tespit edilecek ve 

bu konuda duyarlılık artırılacaktır.  

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

planlamaktayız. Bu projelerle En az bir yabancı dili kendini ifade edebilecek düzeyde 

öğrenmiĢ bireyler yetiĢtirmek ve Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü 

ve kültürüne katkı sağlamıĢ öğretmenlere sahip olmak amacı güdülmektedir. 

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

eğiticiler için hibe imkânları arttırılmıĢtır. Önümüzdeki beĢ yılda uluslararası hareketlilik 

programlarına okulumuzun da öğretmen ve öğrencileri ile katılması kararı alınmıĢtır. 

Uluslararası hareketlilik programları ile bireylere yeni deneyimler, yaklaĢım ve metotlar 

kazandırarak kiĢisel ve mesleki geliĢimlerine katkı sağlamaktadır. Katılımcılarımızın kültürel 

farkındalıklarını, yabancı dil geliĢimlerini, giriĢimcilik ve etkili iletiĢim becerilerini geliĢtirmesi 

hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Yabancı dil dersi 

yılsonu puanı 

ortalaması 

9.Sınıf 
52 55 62 68 

10.Sınıf 
65 68 72 75 

11.Sınıf 
70 72 74 80 

12.Sınıf 
71 72 76 82 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan 

yönetici sayısı 

0 0 0 2 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan 

öğretmen sayısı 

0 0 0 10 

Uluslararası hareketlik 

programlarına/projelerine katılan 

öğrenci sayısı 

0 0 0 30 

Öğrencilerin Dyned sistemini 

kullanma oranı 
0 0 85 100 
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STRATEJĠLER 

S.NO STRATEJĠLER SORUMLU 

BĠRĠMLER 

KOORDĠNATÖR 

BĠRĠM 

1 Ulusal ve uluslararası yabancı dil eğitimini destekleyen tüm 

proje ve hareketlilikler yakından takip edilerek öğretmen ve 

öğrencilere bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına hız 

verilecektir 

İngilizce 
Öğretmenleri ve 
Strateji 
Geliştirmeden 
sorumlu idareciler 

Okul Müdürü 

2 DYNED sisteminin okulumuz öğrencileri tarafından etkin verimli 

kullanılması için İngilizce Öğretmenlerimiz  tarafından takibi 

yapılarak internet sayfamızda kullanma oranlarının 

yayınlanması sağlanacaktır 

İngilizce 
Öğretmenleri ve 
Strateji 
Geliştirmeden 
sorumlu idareciler 

Okul Müdürü 

3 Yabancı dil öğretiminde, yenilikçi yaklaşımların tanıtılıp 

yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

İngilizce 
Öğretmenleri ve 
Strateji 
Geliştirmeden 
sorumlu idareciler 

Okul Müdürü 

 

3.7. TEMA 3: KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Stratejik Amaç-3: Eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli 

iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için yetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve 

mali alt yapısını tamamlamıĢ, kurumsallaĢmasını sağlamıĢ, biliĢim teknolojilerini iyi 

kullanan bir kurum oluĢturmak. 

Stratejik Hedef-3.1: Ġnsan kaynaklarının eğitimi, geliĢtirilmesi ve yönetimi için 
gerekli planlamanın yapılmasını sağlamak. 

   

Hedefin Mevcut Durumu 

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik planının temel 

yapısını oluĢturan eğitime eriĢim ve eğitimde kalitenin artırılması konularında 

istenen verimin alınabilmesi için insan kaynağının iyi bir Ģekilde planlanması 

gerekmektedir. Önümüzdeki plan döneminde ihtiyaç-fazlalık iliĢkisini gözeterek 

beĢeri altyapının dengeli bir Ģekilde dağıtılması ve yetkinliklerinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

MEB mahalli ve merkezi hizmet içi 

eğitim programlarında, çalıĢan baĢına 
30 30 30 60 
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düĢen yıllık hizmet içi eğitim süresi 

(Saat)  

Norm doluluk oranı 98 98 98 100 

 

STRATEJİLER 

S.NO STRATEJİLER SORUMLU 

BİRİMLER 

KOORDİNATÖR 

BİRİM 

1 
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nitelik açısından geliştirilmesi, 

daha fazla HİE faaliyeti teklifinin yapılması, eğitim kalitesinin 

arttırılması, hizmet sunan personelin yeterliliği sağlanacaktır. 

Bu alanda ilgili paydaşlarla işbirliği yapılacaktır. 

Öğretmenler, Okul Müdürlüğü 

2 
Öğretmenler, mesleki gelişmeleri için sadece, öğrencileri daha 

iyi tanımaya, anlamaya çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda 

kendini değerlendirme yeteneklerini de geliştirecek doğrultuda 

sürekli kendilerine ve kullandıkları öğretme yaklaşımına ilişkin 

eğitimlere yönlendirmeleri ve katılımlarının artırılması 

sağlanacaktır 

Müdür Yardımcısı Okul Müdürlüğü 

3 
Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya 

yönelik tedbirler alınacaktır. 

Okul Müdürü Okul Müdürlüğü 

4 
Periyodik uygulamalarla çalışan memnuniyeti ölçümleri 

yaparak, değerlendirmesi için gerekli çalışmalarda 

bulunulacaktır                                                                                                                                         

Okul Rehber 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

5 
insan kaynakları gündelik çalışmaları birer sisteme bağlayarak 

kendi alanlarında daha ileri çalışmalar için güvenilir veri 

temelleri oluşturmaları, bu sayede Toplam Kalite Yönetimi 

uygulamaları için de kolaylaştırıcı bir zemin sağlamak için  

güncel ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yürütülecektir. 

Rehberlik Servisi Okul Müdürlüğü 

 

Stratejik Hedef-3.2: Plan dönemi sonuna kadar kaynakları doğru, verimli kullanarak 
Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekanları, kaynak ve ekipmanları ile çağın 
koĢullarına ve coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karĢılamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzun fiziki ortamlarının çağın koĢulları ve coğrafi risklere uygun bir 

biçimde iyileĢtirilmesi, finansal kaynakların dengeli ve verimli bir Ģekilde eğitimde 

baĢarıyı sürekli hale getirmesi amaçlanmaktadır. 

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Okulumuzun dersliklerinin boya ve 

tamirat iĢleri, lavabolarının değiĢimi, Öğretmenler odasının düzenlenmesi, sınıf 
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perdelerinin yenilenmesi Okul Aile Birliği Yönetimi ve Hayırseverler desteğiyle 

yapılmıĢtır. Okulumuzun fiziki ortamlarının öğrencilerin kendilerini geliĢtirebileceği, 

sosyal, kültürel ve sportif alanlara sahip olması gerekmektedir. Okulların toplumu 

yönlendirdikleri düĢünüldüğünde, Bakanlığımızca uygulamaya konulan “Okullar 

Hayat Olsun” projesi ile hem tüm bireylere daha konforlu bir ortam sunması 

hedeflenmektedir. Okulumuzun kapasitelerini geliĢtirmeleri için belediyeler, STK‟lar 

ve hayırseverlerle iĢbirliğini sistemli bir Ģekilde koordine edilerek tüm paydaĢların 

memnun olması beklenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.2 

PERFORMANS GÖSTERGESĠ 
MEVCUT DURUM 

PERFORMANS 

HEDEFLERĠ 

2012 2013 2014 2019 

Kütüphanedeki kitap sayısı 970 750 525 3000 

Bir eğitim-öğretim yılında 

Kütüphaneden faydalanan öğrenci 

oranı (%) 
10 12 17 65 

Bir eğitim-öğretim yılında 

Kütüphaneden faydalanan öğrenci 

sayısı 
130 134 174 455 

Okul kantini ile ilgili öğrenci/velilerden 

gelen yazılı Ģikayet sayısı 
0 0 0 0 

Bilgisayar sayısı (BT sınıfı hariç) 17 17 17 30 

Öğretmenler tarafından EBA’ya 

yüklenen e-içerik sayısı 
0 0 0 2 

 

STRATEJİLER 

S.No Stratejiler Sorumlu Birimler 
Koordinatör 

Birim 

1 

Okulda daha temiz (hijyenik) bir kantin ortamın oluĢturulması 

için Okul Bahçesi içerisinde bağımsız bir alanda Okul 

kantininin yeniden düzenlenmesi için Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Hayırseverler ile görüĢülmesi 

sağlanacak.  

Okul Aile Birliği 

Yönetim Kurulu, 

Hayırseverler 
Okul Müdürlüğü  

2 
Sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda 

oluĢacak fiziki mekân ihtiyacının karĢılanması ile ilgili 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Aile Birliği 

Yönetim Kurulu 
Okul Müdürlüğü 
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3 

Okulumuzun ders araç-gereçleri, makine-teçhizat dahil 

her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim 

programlarına ve teknolojik geliĢmelere uygun olarak 

zamanında karĢılanması için tedbirler alınacaktır. 

Okul Aile Birliği 

Ve Ġlgili Müdür 

Yardımcısı 

Okul Müdürlüğü 

 

Stratejik Hedef-3.3: Kurumsal yapının geliĢimini destekleyen, mevzuatı akılcı 
yorumlayan, çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim 
sistemini benimsemiĢ, yönetim ve organizasyon yapısını  oluĢturarak plan dönemi 
sonuna kadar okulumuzda stratejik yönetim anlayıĢını yerleĢtirmek 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Türkiye‟de Devlet Planlama TeĢkilatı öncülüğünde yapılan çalıĢmalar 

doğrultusunda,  2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla 

stratejik planlama yasal bir temele kavuĢmuĢ ve kamu kurumları için zorunlu hale 

getirilmiĢtir.  

Stratejik Yönetim kavramı okul ve kurumlarımızın literatürüne girmiĢ, her yıl 

gerekli görülen değiĢim ve geliĢimlere göre Bakanlığımızın Eğitimde Kalite Yönetim 

Sistemi modeli gözden geçirilmiĢtir. Okulumuzun ilk plan dönemi olan 2010-2014 

stratejik planlama sürecinden öğrendiklerimiz 2015-2019 stratejik planı oluĢturmada 

yol gösterici olmuĢtur.  

Stratejik yönetim anlayıĢına sahip kurumlar paydaĢlarının ve hizmet verdiği 

kesimlerin fikirlerine önem verirler. Turgut Özal Anadolu Lisesi olarak daha kaliteli 

bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için çalıĢanlarımıza ve hizmet verdiğimiz kesime 

memnuniyet anketleri uygulama ve bunların sonuçlarını politikalarımıza yansıtmaya 

yönelik çalıĢmalar planlanmıĢtır. 

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

stratejik plan yapma zorunluluğu kurumumuz için bir fırsata dönüĢtürülerek, 

misyonumuz gereği etkili ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak 

hedeflenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.3 

PERFORMANS GÖSTERGESİ MEVCUT DURUM PERFORMANS HEDEFLERİ 

2012 2013 2014 2019 

Okul memnuniyet anketlerindeki öğrenci 

memnuniyet oranı (%) 
75 75 80 90 

Okul memnuniyet anketlerindeki veli 

memnuniyet oranı (%) 
78 80 82 92 

Paydaşlarla yapılan toplantı vb. faaliyet sayısı 15 20 35 40 
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Paydaşlarla işbirliği içinde uygulamaya 

konulan proje sayısı 
2 5 8 15 

Kurumsal yapının iyileştirmesine yönelik 

yapılan uygulama sayısı (anket, görüşme vb.) 
4 5 11 20 

 

STRATEJİLER 

S.No Stratejiler Sorumlu Birimler Koordinatör Birim 

1 
Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmelerin 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili birimlerle paylaşılması 

sağlanacaktır. 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

2 
Müdürlüğümüzün her alanda gerçekleştirdiği tüm çalışmalar 

paydaşlarımızla paylaşılacak, memnuniyet derecelerini ölçmek 

için çalışmalar yapılacaktır 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

3 
Karar alma ve hesap verme süreçlerine iç ve dış paydaşlar 

dâhil edilecektir. 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

6 
Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği 

başta olmak üzere proje yönetim süreçlerinin tamamı etkin 

bir şekilde yürütülecektir. 

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 

8 
Sosyal sorumluluk bilinci içinde topluma hizmet etme amacını 

göz ardı etmeden toplum içerisinde toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük faaliyetlerde bulunulacaktır. Kurum 

toplam kalite anlayışı içerisinde ekolojik dengeye duyarlı, 

çevreye saygılı, sosyal ve kültürel faaliyet çalışmalarına 

paydaşlarıyla beraber yürütecektir  

İlgili Müdür 

Yrd.Rehberlik 

Servisi,Sınıf 

Öğretmenleri 

Okul Müdürlüğü 
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     BÖLÜM IV 

    MALĠYETLENDĠRME 
Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan iliĢkilendirilebilen maliyetler 

dikkate alınmıĢtır. Faaliyet maliyetinin tespitinde bütçe içi kaynaklar ile bütçe dıĢı 

kaynaklara da yer verilmiĢtir. Maliyetlendirmeler de girdi fiyatları ve diğer ekonomik değerler 

gerçeği ortaya koyularak, tahmini belirlemeler gerçekçi öngörülere dayandırılmıĢtır. 

Kaynaklarla faaliyetler arasındaki iliĢki iyi kurulmuĢ, kullanılacak olası oransal yöntemler 

tutarlı ve açıklanabilir olmasına dikkat edilmiĢtir. Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

Maliyetlendirme çalıĢmalarını aĢağıdaki Hedefler ve Kaynak iliĢkisi tablosuna göre 

yürütmüĢtür. 

STRATEJĠK PLAN TAHMĠNĠ MALĠYET TABLOSU 

TEMALAR STRTAEJĠK AMAÇLAR – 
HEDEFLER 

TAHMĠNĠ MALĠYET 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Toplam 

 
 STRATEJĠK AMAÇ 1      20000 

    Stratejik Hedef 1.1      20000 

 
 STRATEJĠK AMAÇ 2      30000 

   Stratejik Hedef 2.1      3500 

   Stratejik Hedef 2.2      26500 

   Stratejik Hedef 2.3 0 0 0 0 0 - 

 
 STRATEJĠK AMAÇ 3      40000 

   Stratejik Hedef 3.1      10000 

   Stratejik Hedef 3.2      20000 

   Stratejik Hedef 3.3      10000 

Genel Yönetim Gideri      3000 

TOPLAM MALĠYET 93000 

            Tablo 17:Tahmini Maliyet Tablosu 
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5.1.  ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla 

ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Ġzleme, 

yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. 

Ġzleme raporları objektif olmalıdır. Ġlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme 

sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. 

Turgut Özal Anadolu Lisesi Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp 

uygulamaya geçilmesi ile beraber izleme ve değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır. 

Amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin geliĢmelerin yapılan faaliyetin gerçekleĢme 

zamanına bağlı olarak belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum 

dıĢı mercilerin değerlendirmesine sunulması sağlanacaktır. Raporlama genel anlamda Altı 

aylık ve Yıllık olmak üzere senede iki defa gerçekleĢtirilecektir. Her yılın Ocak-ġubat ve 

Haziran-Temmuz aylarında raporlama yapılacaktır. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik 

planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler 

kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçlar 

karĢılaĢtırılacaktır.  

 Bu doğrultuda yapılan çalıĢmalarla uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi 

sağlanarak hedeflere ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım sergilenmiĢ olacaktır. 

 

ĠZLEME 

DEĞERLENDĠRME 

DÖNEMĠ 
SÜREÇ AÇIKLAMASI 

ZAMAN 

KAPSAMI 

Performans 

Programı 3’er Aylık 

Ġzleme Raporları 

OGYE Ekipleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 
gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesi. 
Göstergelerin gerçekleĢme durumları hakkında hazırlanan 
raporun üst yöneticiye sunulması ve gerekli değerlendirmelerin 
yapılması. 

 

Ocak-Nisan-

Temmuz- 

Ekim Dönemi 

Yıllık Ġzleme Ve 

Değerlendirme 

OGYE Ekipleri tarafından sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 
yılsonu gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesi. 
Üst yönetici baĢkanlığında diğer birim yöneticileriyle yılsonu 
gerçekleĢmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma 
nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

 

Ocak Ayında 

Tablo 18: Ġzleme ve Değerlendirme Tablosu 
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EKLER: 

STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU 

Sıra  No Adı Soyadı Unvanı 

1 Hilal KEÇE OKUL MÜDÜRÜ 

2 Nevzat SARAÇ OKUL MÜDÜR YARDIMCISI 

3 Gülay KÖSE OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ BAġKANI 

4 Nazan YILDIR OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ 

BġK.YARDIMCISI 

5 Özlem YULA BT FORMATÖR ÖĞRETMEN 

                 Ek 1:Stratejik Plan Üst Kurulu 

 

 

  
Unvanı Adı-Soyadı Ġmza 

Müdür  Hilal KEÇE  

Müdür Yardımcısı Nevzat SARAÇ  

Rehber Öğretmen Ali KAYGUSUZ  

Öğretmen Salih ÖZTAR  

Öğretmen Mustafa TOPAL  

Öğretmen   

Öğretmen   

Öğrenci   

                Ek 2:Okul Stratejik Plan Ekibi 

 

 

 

 

 


