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               Gelecek için yetiştirilen vatan çocuklarına, hiçbir güçlük 

karşısında baş eğmeyerek tam sabır ve dayanıklılık ile çalışmalarını ve 

öğrenimdeki çocuklarımızın anne ve babalarına da yavrularının 

öğrenimlerini tamamlaması için her fedakârlığı  göze almaktan 

çekinmemelerini tavsiye ederim. Büyük tehlikeler önünde, uyanan 

milletlerin kararlarında ne kadar ısrarlı olduklarını tarih 

doğrulamaktadır. Silahı ile olduğu gibi kafasıyla da mücadele 

mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti 

ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. 

                                                    Mustafa Kemal ATATÜRK 
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 İSTİKLAL MARŞI 
 
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak! 
O benimdir, o benim milletimindir ancak! 
 
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. 
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın, 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 
 
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. 
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. 
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 
 
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: 
Değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım. 
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım; 
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 
   
Mehmet Akif Ersoy 
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Gençliğe Hitabe 

 
Ey Türk Gençliği! 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve 

müdafaa etmektir.Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel 

senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve 

hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 

orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu 

şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 

sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu 

iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 

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

Ey Türk istikbalinin evladı!  

 İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni 

kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

(1927) 

 

Mustafa Kemal ATATÜRK 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNUŞ 

       

 

        SUNUŞ 

M.E.B. Eğitimde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Milli Eğitim Bakanlığı 
Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi doğrultusunda okulumuzun geleceğine yön vermesi, 
eğitim ve öğretimimizde yer alan  önceliklerimizin belirlenmesi, kurumsallaştığımız ve kurumsallaşmak zorunda 
olduğumuzun  göstergesi olan 2015-2019 stratejik planlama çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. 

         Başarı; azim, kararlılık özellikle de planlı çalışmayla mümkün olur. Bu nedenle okulumuz 
içerisinde oluşturduğumuz stratejik plan ekibimizle her alanda yaratılacak başarının kalıcı ve sürekli  
olabilmesi için uzun çalışmalar ve titiz  analizlerle bu stratejik planı oluşturduk. 

                Günümüzün bilgi çağı olduğunu kabul ederek, sürekli değişen dünyaya ayak uyduran bireyler 
yetiştirmeyi hedefleyen okulumuzda, bu hedefleri gerçekleştirmek için yapacağımız her şeyi,  önceden 
planlamak ve hedeflerimize daha sağlam adımlarla ulaşmak öncelikli amacımızdır. 

               “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar  yardım edemez” sözünde de olduğu gibi başarı rotamızı bu 
planlamayla ortaya koyduk. Güçlü ve zayıf yönlerimizi belirleyerek geliştirilecek alanlarımızı tespit etme,  
vizyon ve misyonumuzu ortaya koyarak da okulumuzun tarihine yakışır bir ekip ruhuyla “biz“ kavramını 
benimseyen bir okul kültürü geliştirmeyi hedefledik. 

                 Ankara Lisesi (Anadolu) olarak tüm çalışanlarımıza ve planlamanın uygulanmasında etkin görev 
alan tüm paydaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. 

 Planımızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama ekibimize, öğretmenlerimize, öğrenci 
velilerimize, çalışanlarımıza ve bize yardımcı olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. 

 

                    Eşref SAĞLIK 
  Okul Müdürü 
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 Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın hatta önüne geçmenin yolunun eğitimden geçtiğinin farkında 
olarak  eğitime verilen önemin göstergesi olarak algılayabileceğimiz stratejik  plan, geleceğimizi garanti 
etmenin  anahtarlarındandır. 

  Devletimizin eğitime ayırdığı kaynakların yerinde kullanılması ve heba edilmesi, geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın modern anlamda gerekli olan eğitimi almalarını sağlayacaktır. Bu nedenle kamu 
kaynaklarını daha verimli ve isabetli kullanarak  okulumuz ihtiyaçlarına cevap verebilmek, kaynakların  israf 
edilmemesi için planlama çalışması yapmak  ve çalışmalar yapılırken kurumumuza bütçe disiplini,  katılımcılık, 
izleme, değerlendirme alışkanlığı ve hesap verme sorumluluğu kazandırmayı hedeflemek önem arz etmektedir. 

  Uzun süren çalışmaların ürünü olan 2015 - 2019 stratejik planımızı; analitik sistematik, bütüncül ve çok 
taraflı, bir yaklaşımı esas alarak hazırladık.  Çalışmalardaki temel anlayışımız; görev ve sorumluluk alanlarımız 
kapsamında, Ankara Lisesi eğitiminin geleceğini geniş bir bakış açısı ile bağlı kurumlarımızla beraber çalışarak, 
paydaşlarımızın görüşünü alarak, mevcut veri ve durum analizlerini göz önünde bulundurup, ulaşmak 
istediğimiz noktaya bizi götürecek strateji, hedef ve faaliyetleri belirlemekti. 

  Anayasamızın ve eğitim sistemimizin öngördüğü şekilde; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk 
milletinin milli, ahlaki, manevi, insani ve kültürel  değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, vatanını, 
milletini, bayrağını seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren vatandaşları yetiştirme konusunda tüm okul personeli 
olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmalarımızı sürdüreceğimize ve bunu başaracağımıza gönülden 
inanıyorum. 

 Okulumuzun yol haritası diyebileceğimiz  (2015-2019)  Ankara Lisesi (Anadolu) stratejik planının 
hazırlanmasında emeği geçen bütün personelimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

      
 Emine ÇAPKAN  
         Ankara Lisesi [Anadolu] Müdür Yardımcısı 
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SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

KHK Kanun Hükmünde Kararname 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 
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DYS Doküman Yönetim Sistemi   

ALA Ankara Lisesi (Anadolu) 
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PEST Politik-Ekonomik-Sosyo,kültürel-Teknolojik  yasal, çevre analizi 

SAM Stratejik Amaç 
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GİRİŞ 

Kamu idarelerine 2003 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunun 9. maddesinde, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 

ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve hedefler 

saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve 

uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlama görevi verilmiştir. 

“Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve 

hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin 

stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede 

yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.” 

Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş 

programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir şekilde izleme ve 

değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak 

benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer 

yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olacaktır. 

Kurumlar stratejik planlamalarını yaparken şu dört soruya yanıt ararlar:  

 Neredeyiz? 

 Nereye gitmek istiyoruz? 

 Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 

 Başarımızı nasıl izler ve değerlendiririz? 

Bu sorulara yanıtlar arayarak bugünü değerlendirip geleceği planlarlar. 

ALTINDAĞ ANKARA LİSESİ (ANADOLU) NİN stratejik planlama çalışmasında önce 

Kalite Kurulu/OGYE belirlenmiş, gerekli toplantılar yapılmış, memnuniyet anketleri (öğrenci, veli, 

öğretmen, çalışan) düzenlenmiş, anket sonuçları tespit edilmiştir.  

GZFT (SWOT) analizi öğretmenler ve paydaşlarımızın katılımıyla uzun süren bir çalışma 

sonucu ilk şeklini almış, ulaşılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi 

ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından yapılmış, sonuçlar öğretmenler kurulunda tartışılıp gerekli 

açıklamalar yapılmıştır.  Durum  analizinden sonra geleceğe yönelim aşamasında misyon, vizyon, 

temel değerler revize edilmiştir. Okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli 

Stratejileri, eylem planı ve performans göstergeleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmalar doğrultusunda 

okulumuz stratejik planı hazırlanmıştır. 
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Stratejik Plan'da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, yani izleme ve 

değerlendirme altı aylık periyotlar halinde yapılacak ve ikinci yılın sonunda eğer gerekli görülüyorsa 

hedeflerde revizeye gidilecektir. 

Okulumuzun 2015–2019 yıllarını kapsayan stratejik planı 3 tema 3 stratejik amaç ve toplam 

12 stratejik hedeften oluşmuştur. 

        ANKARA  LİSESİ (ANADOLU) 

                             Stratejik Planlama Ekibi 
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2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

5018 sayılı Kanun’da öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik 

planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik planların, kalkınma programları ve programlarla 

ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî 

Gazete) yayımlanmasını müteakip Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 nolu 

Genelgesi ile ikinci dönem stratejik planlama süreci oluşturulmuştur. .Okulumuzda ikinci stratejik planlama 

çalışmaları, 2015-2019 tarihli programın Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm ilçe milli eğitim 

müdürlükleri ile okul/kurumlara 04.12.2013 tarihli ve 2849925 sayılı yazısının duyurulmasıyla başlatılmıştır. 

 

 

Şekil 1: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) Stratejik Planlama Modeli 

 

Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 
Stratejik Planlama İş Takvimi 

 
Tarihi  

Gelişim  

 
Mevzuat 
Analizi 

Faaliyet 
Alanları ile 

Sunulan 
Hizmetler 

 
Paydaş 
Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz 
 PEST Analizi 
 GZFT Analizi 
 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

 Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyet Raporu 
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 Ar-Ge birimlerinde görevli öğretmenlerden eğitimler alınmıştır. İç ve dış paydaşların 

katkılarının alınması amacıyla paydaş anketi uygulanmış ve iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler 

değerlendirilmiştir. Stratejik plan hazırlık sürecinde geniş katılımlı çalışmalar düzenlenmiş, bu 

çalışmalarda GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin 

belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır.  

 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 

Sayılı Genelge ile 2015-2019 stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Genelge ekinde yer alan hazırlık 

programında okulumuzda stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler, kurulan ekip ve kurullar 

ile sürece ilişkin iş takvimi belirlenmiştir. Öz değerlendirme anketleri, ‘misyon’, ‘vizyon’, ‘temel 

değerler’i belirleme formları okulumuz çalışanlarına ve diğer paydaşlarımıza verilerek 

değerlendirmeleri alınmıştır. 

 Paydaş analizi yapılarak  iç ve dış paydaşlarımız değerlendirilmiştir. Paydaş beklentileri, 

uyguladığımız anket, grup çalışmaları sonuçlarına göre analiz edilerek kurumdan beklentiler tespit 

edilmiştir.  Kurum çalışanlarının ve okul/kurum yöneticilerinin görüşleri alınarak GZFT analizi 

yapılmış, çıkan sonuçlar önem derecesine göre önceliklendirilmiştir. Kurum liderlerinin katıldığı 

toplantılarda kurumun varoluş nedeni de göz önünde bulundurularak görüşleri alınmış Vizyon, 

Misyon İlke ve Değerler güncellenmiştir. Bu çalışma bize okulumuzun mevcut durumunu 

göstermiştir.  

Durum analizi sonuçlarına göre vizyon, misyon ve değerler oluşturulduktan sonra, belirlenen temalar 

doğrultusunda amaç ve hedefler belirlenmiştir.  

 2015-2019 yıllarını kapsayan okulumuzun Stratejik Planı 3 Tema, 3 Stratejik Amaç ve 12 

Hedeften oluşmaktadır. 29/05/2015 tarihinde yapılan OGYE/KALİTE KURULU toplantısında alınan 

kararlar doğrultusunda stratejik plana nihai hali verilmiştir. 
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                 Şekil 2: Stratejik Plan Oluşum Şeması 

   

 

ANKARA LİSESİ 
(ANADOLU)  

2015-2016  

STRATEJİK PLANI 

STRATEJİK PLAN 
GRUP ÇALIŞMASI 

ALTINDAĞ MEB 
DURUM ANALİZİ 

ALTINDAĞ MEM 
ÖNERİLERİ 

ÜST POLİTİKA 
BELGELERİ 

İÇ VE DIŞ PAYDAŞ 
ÖNERİLERİ 

ALAN YAZIN 
TARAMASI 



 

18 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 
 
 
 

 

DURUM ANALİZİ 
 

 

 

 

 



 

19 

 

A.  TARİHSEL GELİŞİM 

 ALTINDAĞ ilçesinde eğitim kurumlarının varlığı 19. yy’ın sonlarında görülmeye başlanır. 

ALTINDAĞ, uzun yıllar kırsal nitelikli küçük bir yerleşme yeri olarak kaldıktan sonra 1950' lerdeki bu 

gelişmeler ve yoğun göç hareketinin etkisiyle Ankara'dan ayrı olarak gelişmeye başlar. Zamanla 

Ankara kent alanının yayılması sonucunda kentle bütünleşir ve genellikle orta gelir grubunun yerleştiği 

bir semt durumuna gelir.  

                                                                                                 

1923-1930: ( İnkılabın Güneşi Parlıyor)  

           Ankara Lisesi: Türk Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi taşıyarak,  Mehmetçiğin çorabından 

silahına kadar tüm ihtiyaçlarını elleriyle üreterek,  yeri geldiğinde silahıyla, kazmasıyla, küreğiyle 

omuz omuza savaşarak zaferi gören Türk Kadınının, bu zaferi sosyal hayata taşıması gereken bir 

zamanda Ulu Önderimiz Atatürk’ün talimatıyla, Türk kızlarının çağdaş eğitim alması için Kız Lisesi 

olarak , 11 Ekim 1923 tarihinde  Hacı Bayram Semtinde 79 öğrencisiyle eğitim-öğretime başlamıştır. 

            1924 yılında öğrenci sayısı 115’e ulaşınca mevcut okul binası yeterli olamamış ve okulumuz şu 

an Anafartalar Lisesi’nin bulunduğu yerde, yeni bir binaya taşınmıştır. Bu okulda  öğrencilerin 

mevcudu 400’e ulaşmıştır. 

           Bu dönem aynı zamanda  okulumuzun bir  okul marşına kavuştuğu yıllardır : Güftesini ünlü şair 

Faruk Nafiz Çamlıbel’in yazdığı, bestesini İstiklal Marşımızın da bestekarı Osman Zeki Üngör’ün 

yaptığı marş ; Ankara Kız Lisesi’nin  Cumhuriyet tarihimizdeki misyonunu , Türk Kızlarının sağlam 

ve güçlü adımlarla sosyal hayata katılışını tüm dünyaya haykırmaktadır. 

      “İnkîlabın güneşi parlıyor alnımızda      /     Biz yarının fecrini bildiren yıldızlarız. 

        Karanlık asırları aşarak biz bu hızla,     /    Bir ufuktan bir ufka nur taşıyan kızlarız. 

        Bize iman veriyor hür vatanın hür sesi, /    Yaşasın genç Türkiye, yaşasın Kız Lisesi!” 

1930 -1976 :( Yuvaya Kavuşma) 

          1930 yılında Türkocağı yakınındaki eski Namazgah mevkiinde, şimdiki Ankara Lisesi binası 

yapılmıştır. Okulumuzun projesini çizen Alman mimar Ernst Egli akustiğe önem vermiş, doğudan 

kuzeye hafif kavisli bir eğim vererek  ana kucağı teması kurmuş  aynı zamanda tüm sınıfların güneş 

görmesini sağlamıştır. O yıllarda aramızda olan Ulu Önderimizin ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’in 

de günümüzde her sınıftan görünmesi  ayrı bir onuru Ankara Lisesine  bahşetmiştir.       

1935 yılında bina tamamlana kadar  Kız Enstitüsünde eğitim gören orta kısım öğrencilerinin de okula 

dönmesiyle okul mevcudu 862’ye ulaşmıştır. 

Bu dönem; Ulu önderimiz Atatürk’ün okulumuzu sık sık  şereflendirdiği onur yıllarımızdır. 24 Haziran 

1933 yılında okulumuzu ziyaret eden Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk , kız öğrencilere: 

”Siz de günün birinde mebus olmak ve ülkeyi yönetmek sorumluluğunu almak ister misiniz? “ diye 
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sormuş ve kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildiğini ilk kez okulumuzda açıklamıştır. Her 

devirde yetiştirdiği öğrencilerle cumhuriyet tarihine ışık tutan okulumuz Atatürk’ün Türk Kadınına 

duyduğu güvenin sorumluluğunu 1923’ten beri aynı önem ve ciddiyetle taşımaktadır. 

1976 - 2005 : ( Karma Liseye Geçiş) 

            Kız lisesi olarak eğitim-öğretime başlayan Ankara Lisesi, 1976 yılında erkek öğrencilere de 

kapılarını açarak karma liseye dönüşmüştür. O yıldan itibaren okulumuz hem kız hem de erkek 

öğrencilerimizin ülke kalkınmasında ve gelişiminde etkin roller üstlenmesi için tam donanımlı olarak 

bir yüksek öğrenime hazırlama görevini sürdürmektedir. 

2005 - ∞ : ( Anadolu Lisesine Geçiş) 

         Kurulduğu günden itibaren eğitim kalitesinden ödün vermeyen okulumuz 2005 yılında Anadolu 

Lisesi  statüsü kazanarak seçkin öğrencilerine, seçkin öğretim kadrosuyla her geçen gün başarı çıtasını 

yükselterek, eğitim vermeye devam etmektedir. Cumhuriyet tarihimizle yaşıt olan okulumuz,  Atatürk 

ilke ve inkılaplarının sembolü bir anıt olarak dün olduğu gibi bugün de dimdik ve zirvedeki duruşunu 

sürdürmektedir.Yarın da sürdürecektir. 

Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan ,önem verilerek inşa edilmiş tarihi ve mimari değeri olan  

okul binamız, Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 5 Mayıs 1992 Tarih 

ve 210/2359 Sayılı Kararı ile “ tarihi bina olarak tescil edilmiş” ve koruma altına alınmıştır.   

 

ANKARA LİSESİNİN BUGÜNKÜ DURUMU 

Okulumuz Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel  Müzesi, Numune Hastanesi, Zübeyde Hanım 

Kız Meslek Lisesi ve Dil Tarih Kurumu Ankara Radyosu binalarıyla çevrelenmiştir.Yakın çevresinde 

ikametgah alanı yoktur. İş yerlerinin yoğun olduğu bir çevredir. Ayrıca tiyatrolar ve opera 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasının yakınındadır. Kızılay ve Ulus yürüme mesafesindedir. 

Okulumuz Ankara merkezde 3799 metrekare kapalı alan ve 5000 metrekare bahçeye sahip A 

tipi bir okuldur.                                                                                                                                                                      

Okulumuz bünyesinde 20 adet  derslik, birer adet fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar 

laboratuarı, 2 adet konferans salonu, 1 kapalı spor salonu, eski ve yeni eserler olmak üzere 2 adet 

kütüphane, müze,  1 müzik odası ve  1 resim atölyesi, 1 çok amaçlı salonu, dinlenme salonu ve 

yemekhanesi mevcuttur.                                                                                                                                                                             

Okulumuz yapısı itibariyle tarihi bir eser olup; Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, 

Dil Tarih Kurumu binasıyla bütünlük içerisinde bir kültür kampüsü oluşturmaktadır. 

Okulumuz 259’ erkek, 375’i kız olmak üzere 634 öğrenci 0 büro memuru, 2 hizmetli, 42 

öğretmen , 2 rehberlik uzmanı  ve 4 idareci ile eğitim-öğretim hayatına devam etmektedir.  
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  B.  YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Bu bölümde okulumuza yüklenen görev ve sorumluluklar ile okulumuzun faaliyet alanlarını 

düzenleyen mevzuat incelenerek, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi listesi oluşturulmuştur. Yasal 

yükümlülükler ve mevzuat analizi sonuçları okulumuzun faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonumuzun 

oluşturulmasına katkı sağlamıştır.  

ANKARA LİSESİ (ANADOLU) yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. Anayasası olmak 

üzere 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak 28471 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. 

Yasal Dayanaklarımız:  

 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu 

 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik 

 Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat 

 Kamu Kuruluşları için Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu 

 2015-2019 Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

 2015-2019 Ankara Altındağ Stratejik Planı 

 Milli Eğitim Strateji Belgesi 

 MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

 

 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

1. Yönetim Hizmetleri 
 

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve amirlerce kendilerine verilen görevleri yapmak. 
2. Bulunduğu görev alanındaki eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve kurumların ihtiyaçlarını 

tespit ederek kendi yetkisi dahilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek. 
 

2.  İnsan Kaynakları Hizmetleri 

 
1. Okul Müdürlüğüne bağlı görevli personel için öğretmen bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda İlçe ve İl ile 

koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel 
ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek. 

2. İlçe ve İl içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev yeri taleplerini İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne sunmak 
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3. İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İlçe Makamına teklif etmek ve alınacak onay 
doğrultusunda işlem yapmak. 

4. Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi 
dahilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak. 

5. Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak. 
6. Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek. 
7. Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak. 
8. Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek. 
9. Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli işlemleri yaparak ilgili makama iletmek. 

 

3. Eğitim-Öğretim Hizmetleri 
 

1. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve amirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul ve 
kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak. 

2. Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda 
yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden 
korunmasını sağlayıcı tedbirler almak. 

3. Öğrenciler ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan korumak için gerekli 
tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek. 

4. Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plan ve programların hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak, 
ilgililerle devamlı işbirliği yapmak. 

5. Okullarda Rehberlik Servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımdan 
geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak. 

6. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak. 
7. ALTINDAĞ RAM ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 
8. İlkokuldan itibaren öğrencilerin mesleki ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve verimli çalışma 

alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak. 
9. Kurumun ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait 

ihtiyaçları tespit etmek, planlamak ve ilgili yerlere iletmek. 
10. Yurt dışında öğrenim görürken yurda dönen, ilkokul öğrencilerinin nakil işlemlerinin mevzuata göre 

yürütülmesini sağlamak. 
11. Okul komisyon ve kurullarının mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak. 
12. Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak. 
13. Okul da toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs ve seminer düzenlemek. 
14. Öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin zamanında yapılmasını, sporcu öğrencilere gerekli sağlık 

hizmetlerinin verilmesi için koordinasyonu sağlamak. 
15. Okul da eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili 

makamlara rapor sunmak. 
16. Okulun verdiği diploma ve belgeleri hazırlamak, onaylamak ve bunlara ait evrakları arşivlemek. 
17. Öğrencilerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları vb. amatör faaliyet alanlarında 

değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek. 
18. Okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek. 
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19. 1Milli ve mahalli bayramların programlarının yapılması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin 
işlerle ilgili verilen görevleri yapmak. 

20. Okul Aile Birliğinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak. 
21. Okul da yapılan eğitici çalışmaları ilgili yönetmeliğe göre denetlemek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve 

teşvik edici yarışmalar düzenlemek. 
22. Okul da sağlık, beslenme, trafik vb. hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim programlarının uygulanması için tedbirler 

almak. 

4. Bütçe-Yatırım Hizmetleri 
 

1. İlçe sınırları içindeki İl ve Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile İl ve Bakanlığın diğer 
imkânlarından, okulun faydalanmasını sağlamak. 

2. Okulun eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım işlerini yürütmek. 
3. Bakanlık, İl, İlçe ve Kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin 

sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak 
4. Genel Bütçeden Okulumuza ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak alınmasını sağlamak. 
5. Okulun eğitime ilişkin tahmini bütçesini hazırlayarak TEFBİS sistemine girmek, İlçe ve İl MEM’e sunmak. 
6. Ayniyat talimatnamesi gereği olan iş ve işlemleri yapmak. 
7. Diğer her türlü parasal iş ve işlemleri yapmak. 

 

6. Sivil Savunma Hizmetleri 
     
     1. Okul için sivil savunma ile ilgili plan ve programları düzenlemek, gerekli tespitleri yapmak ve tedbirleri almak. 

   2. Sivil Savunma Teşkilatı ile koordinasyonu sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin etmek. 
 

7. Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri 
 

1. Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit etmek, bu 
tespitlere göre öğrenci dağılımını planlamak. 

2. Her türlü istatistiki bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları hazırlamak ve 
geliştirmek. 

3. Okulun bina, araç ve gereç durumlarını gösteren istatistik ve kartların tutulmasını sağlamak. 
4. Okul genelinde başarı, disiplin vb. durumlarını takip etmek ve değerlendirmek. 
5. Öğrenci ve öğretmenlerin okulda dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için gerekli çalışmayı yapmak. 
6. Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama yapmak. 
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C.  FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER 

FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER 
EĞİTİM ÖĞRETİM 

 
1) Okulda eğitimin düzenli olarak işleyişini sağlama 
2) Ders dışı eğitim çalışmalarının işleyişini sağlama 
3) İl MEM koordinesinde yürütülen farklı konulardaki eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak 
4) Öğrencilerin kişisel ve sosyal açıdan değerler açısından donanması için değerler eğitimi almalarını 

sağlamak 
5) Ders programı ile zaman çizelgesini hazırlamak 
6) Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak ve güven içinde eğitim almalarını sağlamak 
7) Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler almak 
8) Program geliştirme çalışmalarına katkıda bulunma 
9) Öğrenci başarısını geliştirmek için çalışmalar yapmak 
10) Öğretim programları, yöntem ve teknikler, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında öğretmen, 

öğrenci ve velileri bilgilendirmek 
11) Öğrenci Kayıt alanlarını ve eğitim bölgelerini İl MEM, Belediye ve Muhtarlıklar Aracılığı İle 

Oluşturmak 
12) Öğrencilerin kayıt, nakil ve mezuniyet işlemlerini yürütmek 
13) Okul Demokrasi Meclisleri Projesini Uygulamak 
14) Öğrenci Sağlık Taramaları İle Aşı Uygulamalarını Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği 

Vasıtasıyla Yapılmasını Sağlamak 
15) Disiplin İşlemlerini Yürütmek 
16) Bursluluk, Denklik ve Başka Ülke Vatandaşı Olup, Beldemizde Okul Kayıt Alanı İçerisinde İkamet 

eden Vatandaşların Çocuklarının Kayıt İşlemleri İle İlgili işleri Yürütmek 
17) Okuldaki rehberlik hizmetlerini planlamak 
18) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili gerekli kurul ve komisyonları kurmak ve çalıştırmak 
19) RAM ile ilgili iş birliği yapmak 
20) Kaynaştırma eğitimi alan bireylerle ilgili iş ve işlemleri yapmak 
21) Şiddet eylem planını hazırlama ve uygulamak 

 

Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

 
1) Bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmaları yürütmek 
2) Belirli gün ve haftalarla ilgili etkinlikleri yürütmek 
3) İnceleme, tanıma ve araştırma amaçlı gezilerin düzenlenmesini sağlamak 
4) Öğrencilerin değerler eğitimlerini almalarını sağlamak 
5) Okulda okuma alışkanlığının artırıcı çalışmalar yapmak. 
6) Atatürk Sevgisi, Milli Tarih, Kültür ve Dil Bilincinin Yerleşmesini Sağlayıcı Çalışmalar Yapmak 
7) Sergi, Panel, Konferans, Seminer gibi etkinlikler düzenlemek 
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8) Çeşitli spor dallarında öğrencilerin yetişmesi için gerekli egzersizlerin ve çalışmaların yapılmasını 
sağlamak ve bu öğrencilerin ilgili yarışmalara katılmak için gerekli işlemleri yerine getirmek 

9) Milli ve mahalli bayram günleri ile ilgili törenlere katılmak 
10) Satranç, Dama, Mangala gibi zekâ oyunlarının öğrencilere tanınıp oynanmasını sağlamak 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

1) Okul içindeki şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlama 
2) Ön İnceleme işlemlerinin yürütülmesini takip etme 
3) Geçirilen teftiş ve rehberlik denetim çalışmalarının sonuçlarını inceleme ve değerlendirme  
4) Okuldaki iş ve işlemlerin denetime hazır halde olmasını sağlama 
5) İdare aleyhine açılan davlarla ilgili işlemleri yürütme 
6) Yargı kararlarını mevzuat uygun olarak uygulama 
7) Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düşülen hususlarda üst birimlerden görüş alma ve bunu 

paylaşma 
 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE PROJELER 
 

1) Okul Stratejik Planının Hazırlanmasını Sağlama 
2) Stratejik Planın Uygulanmasını İzlemek 
3) OGYE çalışmalarını takip etmek. 
4) Okulda Yürütülen Bu Benim Eserim Projesi, yaşayan değerler projeler, değerler eğitimi projelerini 

takip etmek 
5) Okul Sütü Projesi, Sodes Projeleri, Diğer Kamu Kurumları İle Ortaklaşa Yürütülen Projeleri Takip 

Etme 
6) EKYS Sürecini Takip Etme 
7) Zümre Öğretmenler, Şube Öğretmenler ve Okul Öğretmenler Kurulu Toplantı Süreçlerini Takip 

Etmek 
8) İstatistik Verilerini Toplama ve Analiz Etme Süreçlerini Yürütme 
9) Brifing Silgilerini Toplama ve Paylaşılmasını Sağlama 

 

YÖNETİM VE DENETİM 
 

1. Yönetimsel İş ve İşlemleri Mevcut Mevzuata Uygun Olarak Yerine Getirmek 
2. Personelin kişisel gelişimlerini sağlayıcı çalışmalar yapmak 
3. Personelin mevcut mevzuata uygun şekilde göreve gelmesini ve işlerini yerine getirmesi için 

düzenlemeler yapmak 
4. Yürütülen yönetimsel işlerle ilgili üst birimlere bilgilendirme yapmak 

Okul İle İlgili Bilgileri Sürekli Güncelleyerek Ulaşılmaya Hazır halde bulundurmak 
5. Üst Birimlerce ve Kurumca Düzenlenen Tören, Toplantı, Kurul ve Komisyonlara İştirak Etmek 
6. Protokol Kurallarını Uygulamak 
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7. Personele rehberlik etmek 
8. Personele uygun çalışma ortamları sağlamak 
9. Personelin katılımcılığının artırmak 
10. Personelin moral gelişimine katkıda bulunmak 
11. EKYS ve Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama Anlayışını Benimsetmek 
12. Basın ve Halkla ile ilgili işleri yerine getirmek 
13. İldeki ve beldedeki eğitim çalışmaların yakından izlemek 
14. Okul web sitesini oluşturma ve güncellemesini yapmak. 
15. Okulda yapılan faaliyetleri üst birimlerle ve eğitim çevresi ile paylaşma Getirmek 
16. Kurum Net Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
17. MEBBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
18. TEFBİS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
19. MMS Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
20. ÖSYM Sistemi İle İlgili İşlemlerin Yürütülmesini Kontrol Etme 
21. Evrak İşlemlerini Yürütme 
22. Arşiv İşlemlerini Yürütme 
23. Çalışma Saatlerini ve Görev Dağılımını Hazırlama ve Uygulama 
24. Okul Fiziki Mekânların da Bulunması Zorunlu Dokümanları Bulundurma ve Güncelleme 
25. Süreli İş ve İşlemleri takip etme 
26. Akıllı Tahta ve BTS Sınıfı uygulamasının geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
 

1. Personelin her türlü özlük işlemlerinden okuldan yapılabilecek olanları İl MEM koordinesi ile 
yürütmek 

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

3. Engelli ve hamile olan personel ile ilgili düzenlemeler yapmak 
4. Atama İşlerini Yürütme 
5. Norm Kadro Bilgilerini Oluşturma ilgili modül üzerinden bu bilgileri güncelleme 
6. Öğretmen ve personel dağılımını yapmak 
7. Personelin başlama ve ayrılma işlerini yapmak 
8. Hizmet iç eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve üst birimleri bilgilendirmek 
9. Personelin kişisel gelişimlerini hizmet içi eğitim yoluyla tamamlamalarını sağlamak 
10. Yenilikçi ve uzaktan eğitim faaliyetlerinden personelin faydalanmasını sağlamak 
11. Personeli hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmek 
12. Öğretmenlerin Öğretmenevlerinden faydalanması için başvuru işlemlerini yürütmek 
13. Okulda öğretmenler için uygun dinlenme ortamları hazırlamak 
14. Öğretmenler günü ile ilgili programlar hazırlamak 
15. Öğretmen kimlik kartları edinme başvurularını yapmak 
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                                          FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 
 

1) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 
2) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesi kapsamında ders kitaplarını öğrencilere ulaştırmak, 
3) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
4) Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 
5) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 
6) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 
7) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 
8) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek., 
9) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

10) Okul Binasının doğal afet ve tehlike halinde saldırılara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, her 
türlü tesisatın bakımını yaptırmak ve uyarıcı levhaları yerleştirmek 

11) Okul binasında eğitim ortamlarının iyileştirilmesini sağlamak 
12) Okul binasında ihtiyaç duyulan onarım işlerini MEBBİS Sistemine işlemek, üst birimlere bildirmek ve 

gerekli tedbirleri almak 
13) Okulun su, elektrik, kanalizasyon, telefon, internet ve kalorifer tesisatının kontrol ve bakım işlerin 

yaptırmak 

 

 
Kaynakça: MEM Mevzuatı 



     

D.  PAYDAŞ ANALİZİ 
           PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU) nin  ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumu doğrudan ya 

da dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Kurum içi 

paydaş kimliğini öğrenci, veli ve çalışanlardan oluşturmuştur.  

ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    olarak faaliyetlerimizi ölçmek üzere, müdür, müdür 

yardımcıları, öğretmenler,  çalışanlara ve velilere, yönelik iç paydaş anketi uygulanmıştır. 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamak 

amacıyla paydaşlarımızın görüşleri özdeğerlendirme memnuniyet anketleri alınarak analiz edilmiştir. 

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde; 

Veli anketi sonuçlarına göre güçlü yönlerimiz; 

Öğrenci 
İşleri 93 Ulaşılabilirlik 90 İletişim 87 Ders 

programları 87 Güvenilirlik 85 Ders 
Arası 85 Sınıf 

Ortamı 84 Olumlu Davranış 
Kazanma 83 

  

 

Öğrenci anketi sonuçlarına göre güçlü yönlerimiz; 

Güvenirlik 90 Ders Araç ve 
Gereçleri 90 

Olumlu 
Davranış 
Kazanma 

90 Öğrenme/Öğretme 
Yöntemleri 89 Kararlara 

Katılım 88 Ders Programları 88 

 

 

Çalışan anketi sonuçlarına göre güçlü yönlerimiz; 

İletişim 85 
Çalışana okul 
tarafından sağlanması 
gereken hizmetler 

85 

Okulda 
bulunan 
araç, 
gereç 

83 Kararlara 
katılım 80 

Okulun misyon, 
vizyon ve 
değerlerine 
ilişkin 
algılamalar 

77 Yönetimden 
Memnuniyet 76 Okul/Kurum 

ortamı 76 

 

 

Veli anketi sonuçlarına göre zayıf yönlerimiz; 

Kantin, Yemekhane, Yatakhaneler 
(varsa) 67 Ders Araç ve Gereçleri 66 Okulun Fiziki Ortamı 64 

 

 

Tablo 1:  2014 Özdeğerlendirme Anketi         Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 

Tablo 2: 2014 Özdeğerlendirme Anketi        Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 

Tablo 3: 2014 Özdeğerlendirme Anketi       Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 

Tablo 4: 2014 Özdeğerlendirme Anketi           Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 
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Öğrenci anketi sonuçlarına göre zayıf yönlerimiz; 

Okulun Fiziki 
Ortamı 65 

Şikayetler (Dinleme, 
Dikkate Alınma ve 
Yanıtlama) 

64 Okul/Kurum 
Hizmetlerine Ulaşma 61 

Okul/Kurum 
Hizmetlerine 
Ulaşma 

61 Kantin, Yemekhane, 
Yatakhaneler (varsa) 60 

 

 

Çalışan anketi sonuçlarına göre zayıf yönlerimiz; 

Destek (moral, 
motivasyon, kariyer, 
ekipman vb.) 

69 Kariyer 
geliştirme 66 Performans 

değerlendirme sistemi 65 Takdir-tanıma sistemi 62 

 

 

 

Genel Memnuiyet oranlarımız ise: 

Veli anketi sonuçlarına göre; %78,   

Öğrenci anketi sonuçlarına göre %80,  

Çalışan anketi sonuçlarına göre ise %75 olduğu görülmektedir. 

Hangi faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizin memnuniyet düzeyi, olumlu ve olumsuz yönlerimiz, 

geliştirmemiz gereken yönlerimiz, ANKARA LİSESİ (ANADOLU) nden  beklentiler, diğer 

hizmetleri veya faaliyetlerine ilişkin bilgi düzeyi, son 5 yıl içerisinde okulumuzun yaptığı başarılı 

çalışmalar ve başaramadığımız çalışmalar ile ilgili sorular sorulmuş, alınan görüşler GZFT analizi 

içerisinde yer almış, ayrıca misyonumuz, vizyonumuz ve temel değerlerimizin belirlenmesinde 

kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5: 2014 Özdeğerlendirme Anketi   Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 

Tablo 6: 2014 Özdeğerlendirme Anketi         Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 
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E.  KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

KURUM İÇİ ANALİZ 

 

 

A. ORGANİZASYON YAPISI 

        Kurum içi analiz bölümünde; okulumuzun teşkilat yapısı, insan kaynakları, eğitim-öğretim 

istatistikleri, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik altyapı ve 

donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri, eğitimin finansmanı (mali 

kaynaklar), fiziksel kapasitesi, kurumsal yapısı ve kurum kültürü analiz edilmiştir.  

 

 ANKARA LİSESİ (ANADOLU) Müdürlüğü; Okul Müdürü’nün başkanlığında ve 3 müdür 

yardımcısının yönettiği  2 Kurul ve 17 komisyondan oluşmaktadır. ANKARA LİSESİ (ANADOLU) 

Müdürlüğü çalışanları dört hizmet sınıfına ayrılır. Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, 

Teknik Hizmetler ve Eğitim-Öğretim sınıfıdır. İnsan kaynakları yönetimi çalışanların kişisel ve 

mesleki gelişimlerinin arttırılması kurumsal hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırıldığı için hizmet içi 

eğitim faaliyetleri sayılarını ve çeşitliliğini artırmayı çok önemsemektedir.                

 

 

 

 

 

 



     

ÖRGÜTSEL YAPI                                          TEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2- Teşkilat Şeması 

EŞREF SAĞLIK 

Okul Müdürü 
 

Zümreler Okul Aile Birliği 

 

Başkan ve Üyeleri 

 

Özlem DÖNMEZ 

Müdür Yardımcısı 

EMİNE ÇAPKAN 

Müdür Yardımcısı 

 Sorumlu sınıflarıyla ilgili 
iş ve işlemler 

 İlgili sınıfların şube ve 
zümre toplantıları 

 OGYE, TKY, ve Stratejik 
Planlama 

 Kutlama komitesi 
 Bayram ve kutlamalar ile 

ilgili iş ve işlemler 
 TİF ile ilgili iş ve işlemler 
 Okul Aile Birliği ile ilgili iş 

ve işlemleri 
 Personel işleri 

 

 

 Sorumlu sınıflarıyla ilgili 
iş ve işlemler 

 İlgili sınıfların şube ve 
zümre toplantıları ile 
ilgili işlemler 

 Özel eğitim sınıfları iş ve 
işlemler 

 Rehberlik hizmetleri 
yürütme kurulu ile ilgili  
iş ve işlemler 

 Büro hizmetleri 
 Okul kantini ile ilgili iş 

işlemleri 
 Okul Arşivi ile ilgili iş ve 

hizmetler 

 

Rehberlik 
Servisi 

ERCAN 
COŞGUNARSLAN 

Müdür Yardımcısı 
 

 Sorumlu sınıflarıyla ilgili 
iş ve işlemler 

 İlgili sınıfların şube ve 
zümre toplantıları 

 Kutlama komitesi 
 Okul arşivi ile ilgili 

işlemler 
 Anma ve kutlamalar ile 

ilgili iş ve işlemler 
 Büro hizmetleri 
 Rehberlilkhizmetleri 

Yürütme Kurulu  ile ilgili 
iş ve hizmetler 



     

C. İnsan Kaynakları 

2014 yılı itibari ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    Müdürlüğü bünyesinde 51 personeliyle hizmet 

vermektedir. Mevcut personelinin eğitim durumları incelendiğinde  6 yüksek lisans mezunu, 40 

Lisans mezunu, 5 lise mezunu kişi olduğu görülmektedir   

 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU) Müdürlüğü  
Mevcut Yönetici ve Personel Sayısı (2014) 

Mevcut Yönetici ve 
PersonelSayısı 

NORM 
KADRO MEVCUT DURUM ÖĞRENİM BİLGİSİ 

 

    Erkek Kadın Toplam Lise Lisans Yüksek 
lisans Doktora 

OKUL MÜDÜRÜ 1 1 - 1   1  

MÜDÜR YARDIMCISI 2 2 1 3  3   

ÖĞRETMEN 40 11 30 41  36 5  

MEMUR 1 1 2 3 2 1   

HİZMETLİ 1 2 1 3 3    
MEVCUT YÖNETİCİ VE 

PERSONEL SAYISI    51     

 
Tablo 7- Mevcut personel sayısı ve eğitim tablosu 

     (Kaynakça: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri) 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMEN KADROSU( 2014 Yılı İtibariyle) 

RESMİ 

KADROLU ÖĞRETMEN SAYISI 40 

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI 1 

NORM FAZLASI ÖĞRETMEN SAYISI  

TOPLAM 41 

     Tablo 6: 2014 Yılı Öğretmen Kadrosu Dağılım Tablosu    Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 
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ÖĞRETMEN GÖREV SÜRELERİ   (2014) 

0-5 - 

5-10 yıl - 

10-15 yıl 9 

15-20 yıl 15 

20-25 yıl 14 

25-30 yıl 3 

30-35 yıl 2 

35 ve üstü - 

 
Tablo …. 2014 Yılı Öğretmen Kıdem Kılı Dağılım Tablosu    Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 
 
 

BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN DAĞILIMI 
 BRANŞ NORM MEVCUT 

1 Türk Dili ve Edebiyatı 6 7 
2 Matematik 6 6 
3 İngilizce 5 5 
4 İkinci Yabancı Dil 4 4 
5 Fizik 2 2 
6 Kimya 2 3 
7 Biyoloji 3 3 
8 Tarih 2 2 
9 Coğrafya 2 2 
10 Felsefe 2 2 
11 Din Kültürü 2 2 
12 Görsel Sanatlar 1 1 
13 Müzik 1 1 
14 Beden Eğitimi 1 2 
15 Rehberlik 2 2 
16 Bilişim Teknolojileri 1 1 (GÖREVLENDİRME) 

 
Tablo 10 2014 Yılı Branşlara Göre Öğretmen Sayısı Tablosu     Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 
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C. TEKNOLOJİK ALT YAPI 

 ANKARA LİSESİ (ANADOLU) Müdürlüğü her türlü iş ve işlemlerinde bilişim teknolojilerini en üst 

düzeyde kullanmaktadır. 

Okulumuzda bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir bilgi 

teknolojisi sınıfı oluşturulmuştur ; sınıflarımızda projeksiyon cihazı ve diğer teknolojik araç ve gereçler 

(etkileşimli tahta) bulunmaktadır. 

 Müdürlüğümüze ait teknolojik alt yapı tablo 11 de belirtilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Araç - Gereçler 2013 2014 İhtiyaç 

Bilgisayar 21 23 -- 

Yazıcı 7 9  

Tarayıcı -- 1  

Tepegöz -- --  

Projeksiyon 15 3  

Televizyon 5 5  

İnternet bağlantısı 2 2  

Fen Laboratuarı 3 3  

Bilgisayar Lab. 1 1  

Fax 1 1  

Video -- --  

DVD Player -- --  

Fotoğraf makinesi 1 1  

Kamera  -- -- 1 

Okul/kurumun İnternet 
sitesi 

Var Var  

Personel/e-mail adresi 
oranı 

Var Var  

İnteraktif etkileşimli 
tahta  (akıllı tahta) 

25 25  

Tablo 11 ANKARA LİSESİ (ANADOLU) Müdürlüğü teknolojik altyapı sayısal verileri (2011-2014) 
Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri 
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D. MALİ KAYNAKLAR 
 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU) Müdürlüğünün mali kaynakları aşağıda belirtildiği 

şekildedir. Genel bütçe (Temel maaşlar, ek dersler, yolluklar, mahkeme masrafları, emekli kesenekleri, 

tüketim malzemeleri, telefon, kırtasiye), kantin gelirleri, bağışlardan oluşmaktadır. (Tablo 12)  

 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU)  MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILLARA GÖRE BÜTÇE UYGULAMA 
SONUÇLARI  

Giderler 

YILLAR 2012 2013 2014 

Personel gideri(Maaş+Ücret) 2.713.570 2.755.200 2.150.400 

Okul-Aile birliği giderleri 108.621 79.927 50.764 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri  71.206 45.465,00 39.965 

GENEL TOPLAM 182.540 128.147 112.233 

 

Tablo 12: Mali Kaynaklar Giderler Tablosu    Kaynak: Ankara Lisesi 

 

Fevzi MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILLARA GÖRE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

Gelirler 

YILLAR 2012 2013 2014 

Kantin Kira 17.435 18.490 6.084 

Okul Aile Birliği 91.573 57.657 64.995 

Genel Bütçe  - - 71.079 

Hayırsever katkıları ile ayni- nakti yardımlar 91.573 57.657 64.995 

 
Tablo 13: Mali Kaynaklar Gelirler Tablosu    Kaynak: Ankara Lisesi 
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E. KURUM KÜLTÜRÜ 
Kurumumuz güçlü bir misyona, bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı ortak değerlere, 

bu değerleri temsil eden kişilere, kurum kültürünü yaşatan ve pekiştiren yöneticilere sahiptir. Hizmet içi eğitim 

faaliyetleri, çalışanların ve yöneticilerin gelişimini sağlayan önemli bir araç olduğu için, yerel hizmet içi 

faaliyet çeşitliliği her geçen yıl artmaktadır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımcı sayısı ile açılan seminer 

ve kurs sayıları ise yıllara göre değişiklik göstermektedir. Hizmet içi eğitimlerde işlenecek konular, tüm 

okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler ve yöneticilere sorularak tespit edilmektedir. Hizmet içi eğitimler 

sayesinde çalışanların becerileri gelişmekte ve yeni fikirler paylaşılmaktadır. 

 

KURS VE SEMİNER FAALİYETLERİ (2014) 

KURS VE SEMİNER 
SAYISI 

ÖĞRETMEN 
(KADIN) 

ÖĞRETMEN 
(ERKEK) 

SEMİNERE KATILAN 
ÖĞRETMEN SAYISI 

(TOPLAM) 

3 30 14 44 
       

 
 

Motivasyonu artırıcı toplantılar, her eğitim-öğretim yılı ve ikinci dönem başında, değerlendirme 

toplantıları ise birinci dönem ve yıl sonunda okul/kurum müdürleri, şube müdürleri ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünde görev yapan müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımı ile yapılmaktadır. 

 

 

 

 

KURUM KÜLTÜRÜ TOPLANTILARI 

SEMİNER VE TOPLANTININ ADI TOPLANTININ ADI 
YILLARA GÖRE                          

KATILIMCI SAYISI 
2012 2013 2014 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞI TOPLANTISI 71 72 64  

STRATEJİK PLANLAMA SEMİNERİ - - 2 2 
“MEB 2015-2019 STRATEJİK PLANI" KONULU 2013/26 
SAYILI GENELGE VE EKİ HAZIRLIK PROGRAMI.” 

TANITIM TOPLANTISI. 
- - 1  

KURUM KÜLTÜRÜ TOPLANTILARI 

KATILIMCILAR TOPLANTI SIKLIĞI YILLAR 
2012 2013 2014 

Okul Yöneticileri Toplantı Sayısı Ayda bir 6 7 6 
Zümre Başkanları Toplantı Sayısı Gerektiğinde  2 4 4 
Kurul/Komisyon toplantı sayıları Gerektiğinde 13 15 25 

Tablo 15: Kurum Kültürü Toplantıları    Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri İstatistikleri 

Tablo 16: Kurum Kültürü Toplantı Sayıları     Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri İstatistikleri 

Tablo 14: Çalışanların Eğitim Faaliyetleri Tablosu            Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU) İstatistikleri İstatistikleri 
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2. KURUM DIŞI ANALİZ 
  Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alandaki küresel eğilimler eğitim ve öğretim 

sistemlerinden beklentileri etkilemekte ve değiştirmektedir.  

 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bilgiye ulaşım imkânlarını geliştirerek geleneksel 

eğitim anlayışını değiştirmiştir. Eğitim ve öğretimde kullanılan yeni teknolojiler eğitim sisteminin 

unsurlarını güçlü bir şekilde etkilemektedir.  Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin artırılması ve 

hizmet sunumunun iyileştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin eğitim ve öğretim ortamlarına transferi 

hayati önem taşımaktadır. 

  Ankara; üniversitelerin, teknoparkların, sanayi bölgelerinin, güçlü sektör kümelerinin, üst 

düzey bürokrasinin, uluslararası kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun olduğu bir ildir. 111 

yabancı ülke büyükelçiliğine, 20 uluslararası kuruluş temsilciliğine ve 30’un üzerinde düşünce 

kuruluşuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu kuruluşlar Ankara’yı, bir siyaset ve yönetim merkezi 

yapmasının yanı sıra uluslararası tanınırlık, küresel pazara entegrasyon ve uluslararası lobicilik gibi 

alanlarda da avantajlı duruma getirmektedir.    

  Ankara 4.965.542 kişilik nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ikinci ilidir. 20-35 yaş arası 

dinamik nüfus oranına bakıldığında ise Ankara’nın %36 ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 

İlimizin yoğun göç alan illerden biri olması okullarda sınıf başına düşen öğrenci sayısını belli 

bölgelerde artırmaktadır. Ankara’da genel olarak karasal iklim hâkimdir ve yaygın bitki örtüsü 

bozkırdır. Geniş yüzölçümünün aksine nüfusun büyük çoğunluğu merkezde toplanmıştır.  

  Yerel yönetimler, vakıflar ve STK’lar Ankara’da eğitim kurumlarının çevre düzenlemelerini 

desteklemekte ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitimde malzeme, giyim, kırtasiye ve beslenme 

konusunda yardımcı olmaktadır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

38 

 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

Başta 10. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri, MEB, Ankara İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü, ALTINDAĞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planları'ndaki 

stratejik amaç ve hedefler birbiri ile karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. ANKARA LİSESİ 

(ANADOLU) stratejik plan hedefleri, üst politika belgelerindeki hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunacak şekilde oluşturulmuştur.  

SIRA 
NO 

ÜST POLİTİÜST POLİTİKA BELGELERİ 

1 MEB 2015-2019 Stratejik Planı 
2 Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 
3 ALTINDAĞ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik plan 
4 19. Milli Eğitim Şurası Kararları 

5    ALTINDAĞ Belediyesi Stratejik Planı 

6     Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 

 

Tablo 17- Üst politika belgeleri tablosu 

 

 

GZFT ANALİZİ 

Okulumuz, Ankara’nın merkez ilçelerinden ALTINDAĞ’dadır. ALTINDAĞ Hacettepe 

Mahallesinde bulunan Okulumuz ALTINDAĞ’ın merkezi sayılan bir yerinde bulunmaktadır. Bugün 

Nüfusu Bir Milyona yaklaşan bir ilçe olan ALTINDAĞ merkezinde olan okulumuz çevre itibarıyla 

nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu bir bölgede eğitim öğretimine devam etmektedir. 

 ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    GZFT (SWOT) Analizi hazırlanırken ilk önce dış paydaş 

görüş ve önerileri alınmıştır. İç paydaşların görüş ve önerilerini almak için yapılan toplantı ve 

çalıştaylarda dış paydaş değerlendirme sonuçları da paylaşılmıştır. Paydaş görüş ve önerilerinin 

alınmasında çapraz fonksiyonel takım yaklaşımı, çevresel değişimlere karşılık sistem yeteneklerinin 

haritasının çıkarılması, anket, mülakat, fikir tepsisi ve beyin fırtınası yöntem ve teknikleri 

kullanılmıştır. 

 Güçlü yönlerimiz okulumuzun hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak nitelikleri, zayıf 

yönlerimiz ise okulumuzun dezavantaj oluşturacak nitelikleri göstermektedir.  Zayıf ve güçlü 

yönlerimiz okulumuzun iç faktörleridir. Okulumuza yönelik fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. Bu 

faktörlerin tespitinde PEST analizi kullanılmıştır.  

 ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    GZFT (SWOT) analizi, MEB 2015-2019 Stratejik Plan  

Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU)   
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Tablo 18: GTFZ Güçlü Yönler                                                                                         Kaynak Ankara Lisesi 

Güçlü Yönler (2015) 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
 

1. Okulun  merkezi yerde olması 
2. Okula ulaşımın çok kolay olması 
3. Okul web sitesinin güncel 

olması 
4. E-okul yazılımlarının 

kullanılması 
5. Okulda sosyal ağların 

kullanılması 
6. Rehber öğretmen sayısının 

yeterli  olması. 
7. Okul aile birliğinin etkin bir 

çalışma içerisinde olması 
 

1. Tarihi bir okul olmamız. 
2. Eğitimde Kalite Yönetim Sistemini 

benimsemiş olması 
3. Liderlik vasfı taşıyan 

yöneticilerimizin olması  
4. Yöneticilerin kurum kültürü 

oluşturma, iletişim ve sorunların 
çözüme ulaştırılması bilinciyle 
çalışması. 

5. Kurum kültürünün gelişmiş olması. 
6. Çalışanların gayretli, özverili olması 

ve kurumsal kimliği önemsemesi 
7. Mesleki yeterlikleri yüksek 

donanımlı öğretmenlere sahip 
olmamız. 

8. Yüksek nitelikli çalışanlar sayesinde 
yoğun iş potansiyelinin çözüme 
ulaştırılması 

9. Projelerin üretilmesi ve sürekliliği 
10. Projelerin uygulanması. 
11. Üretilen projeleri velilerin 

desteklemesi 
12. Hizmet içi eğitimlerle öğretmen 

niteliklerinin arttırılması. 
13. Sorunların çözümünde iletişim 

odaklı olunması 
14. Sosyo - kültürel faaliyetlerde 

başarılar sağlanması 
15. Toplumsal sorumluluk faaliyetlerine 

önem vermesi 
16. Ekip ruhunun olması 
17. Öğrenciler arasındaki eşitliğin 

sağlanması 
18. Bütçe gelirlerinin etkili ve verimli 

kullanılması 
19. İlgili veli profilimizin olması 
20. Yıllardır akıllı tahtaların etkin 

kullanılması 
21. Yıllardır hazırladığımız, akıllı tahta 

materyalarin çok olması 
22. Her yıl bilim ve sanat şenliği 

düzenliyor olmamız 
 
 

 
 

 

1. Öğretmen ihtiyacının karşılanmış 
olması. 

2. Yönetici sayısının yeterli olması. 
3. Kat yerleşim planı olması. 
4. Okulumuzda teknolojik alt 

yapının yüksek olması  
5. Teknolojik donanıma sahip 

olması. 
6. Okulumuzun  insan kaynaklarının 

yeterli olması 
7. Otopark gelirlerinin olması 
8. Kantin gelirlerin olması 
9. Sınıf mevcutlarının standartlara 

uygun olması 
10. Kültürel,sosyal, sportif 

faaliyetlerin sayılarında sürekli 
artış olması 

11. Okul binasının eğitim öğretim 
açısından çok iyi durumda olması    

12. Eski ve yeni eserler olmak üzere 
iki adet kütüphaneye sahip olması. 

13. Donanım olarak yeterli; fizik, 
kimya,biyoloji ve bilgisayar 
laboratuvarlarımızın olması. 

14. Resim ve müzik odalarının 
bulunması 

15. İkinci yabancı dile (Almanca-
Fransızca) destek,  sınıfımızın 
olması  

16. Okul bahçelerinin gezme, oturma 
ve sportif faaliyetler için uygun 
olması 

17. Bakanlık, İl, ilçe Milli Eğitim ile 
güçlü iletişim ve bu kurumların 
okulumuza desteğinin olması. 

18. Diğer eğitim-öğretim 
kurumlarıyla işbirliği içinde 
olunması 

19. Sosyal faaliyetlerin yapılabileceği 
mekanların olması 

20. Okulumuzun Mezunlar 
Derneğinin olması, sürekli iletişim 
içinde olunması ve  onların okula 
büyük desteği 

21. Yemekhanemizin olması 
22. Çok amaçlı salonumuzun olması 
23. Tarihi okul olmanın avantajı 

olarak bir okul müzemizin olması 
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Zayıf Yönler(2015) 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 

1. Okullar tarafından resmi 
yazıların E-evrak sistemi ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne 
ulaştırılamaması. 

2. Okulların sms sistemine 
geçememesi 

3. Veli iletişim bilgilerinin güncel 
olmaması  

4. DYS sisteminin okullar 
tarafından kullanılamaması. 

5. Okul/kurum değiştirme veya 
okuldan ayrılma oranının artması 

6. Çevre ve okul tanıtımlarımızın 
yetersiz olması 

 

 

 

1. Personelin hizmet içi eğitiminin 
yetersizliği 

2. Diğer kurumlardan geçişlerin 
personel performansını 
düşürüyor olması 

3. Çalışanların iş performansının 
ölçülememesi, taktir tanıma 
sisteminin olmaması 

4. Personele yönelik yeterince 
sosyal aktivite düzenlenmemesi 

5. Alınan kimi karar ve 
uygulamalarda personel 
görüşünün alınmaması 

6. Tasarruf bilinci ve 
uygulamalarının  yetersizliği. 

7. Gereksiz ve bilinçsiz teknoloji 
kullanımı 

8. Uluslararası proje ve 
olimpiyatlara yeterince öğrenci 
hazırlanamaması 

9. Ders saatlerinin fazla olması 
10. Çevre bilgisinin yetersizliği. 
11. Okulumuzda öğretmen ve 

öğrencilerin istenilen düzeyde 
sosyal etkinliklere katılmaması. 

12. Öğrencilerimizin istenilen 
sayıda kitap okumak için 
geliştirdikleri bir okuma 
alışkanlığı kazanmamış 
olmaları. 

 
 

1. Destek personelin 
(güvenlik,temizlik) yeterli 
olmaması 

2. Misafir ve bekleme salonunun 
olmaması 

3. Telefon santralinin yetersiz 
olması, internet hızının 
yavaşlığı 

4. Teknolojik araçlardaki 
(bilgisayar) kapasite 
düşüklüğü 

5. Seçmeli dersler için derslik  
sayısının yetersizliği. 

6. Okulumuzda geleneksel hale 
gelmiş sosyal etkinliklerin 
olmaması 

7. Ses sisteminin olmaması. 
8. Branşlar için zümre odalarının 

bulunmaması 
9. Bina tadilatı için yeterince 

ödenek ayrılamaması 
 

 

 

Tablo 19: GTFZ Zayıf Yönler         Kaynak Ankara Lisesi 
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Tablo 20: GTFZ Fırsatlar  Tablosu                          Kaynak Ankara Lisesi 

Fırsatlar(2015) 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. İlçe merkezine yakın olması 
nedeniyle istek ve ihtiyaçlara kolay 
ulaşılabilmesi 

2. Konumu nedeni ile ulaşım 
kolaylığının olması 

3. Altındağ Belediyesine yakın olması. 
4. Okula  ulaşımın kolay olması 
5. Milli Eğitim Bakanlığı'na yakın 

olması nedeni ile kolay ve çabuk 
erişim sağlanması. 

6. Atanma taleplerinde öncelikli tercih 
edilen okullar arasında olması 

7.   Teknolojik imkanların artmasıyla 
idare-veli-öğretmen ve öğrenci 
iletişiminin çok yönlü 
sağlanabilmesi 

8.   İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yakın 
olması 

9.   Kültür merkezlerine, müzelere yakın 
olması. 

10. Üniversitelerin akademik, bilimsel, 
sosyal birim ve kurumlarına kolay 
erişim sağlanması ve bunlardan 
yararlanılması.  

11.  Diğer bakanlıklarla aynı ilde olması 
böylece bakanlıklar ile kolay 
koordinasyon sağlanması. 

12. Kamu ve özel sektörde rehberlik 
hizmeti alınabilecek uzmanların 
olması ve onlara ulaşma kolaylığının 
olması. 

13. MEB desteğine çabuk ve kolay 
erişim sağlanması. 
 

 

 

1. Kaymakamın eğitime destek 
vermesi. 

2. Belediyenin eğitim 
çalışmalarına destek vermesi. 

3. Özel ve Resmi kurumlarla 
iletişiminin güçlü olması. 

4. Vakıf dernekler, STK ve 
hayırseverlerle iletişimin güçlü 
olması. 

5. Sektörlerin mesleki ve teknik 
eğitim konusunda iş birliğine 
açık olması 

6. Okulun çevrede saygın bir 
imajının olması 

7.  Teknolojik gelişmeleri takip 
ediyor olması. 

8.  Okula yönelik veli ve toplum 
desteğinin olması. 

9.  Geniş bir paydaş kitlesinin 
olması. 

10.  Türkiye’nin uluslararası 
platformda saygınlığı olan 
üniversitelerin ilimizde olması. 

11. Köklü geçmişe sahip bir okul 
olmamızdan kaynaklanan 
mezunlarımızın her konudaki 
desteği 
 

1. Hizmet içi eğitim hizmeti 
alınabilecek kurumların 
olması. 

2. Hayırsever ve kuruluşların 
sosyal ve ekonomik 
katkılarının sağlanması 

3. Hastane ve üniversiteve 
müzelerle çevrili olmamız 

4.  Kitle iletişim araçlarına 
ilimizde kolay ulaşılabilir 
olması. 

5. Bölgenin jeopolitik olarak 
diğer bölgelere kolay 
ulaşılabilir olması. 

6. Mezunlar derneğimizin 
olması  

7. Köklü bir okul olmamızdan 
kaynaklanan çeşitli meslek 
gruplarından mezunlarımızın 
çok olması 

8. Geniş bir okul bahçesinin 
olması 
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Tablo 21: GTFZ  Tehditler  Tablosu                                                                   Kaynak Ankara Lisesi 

Tehditler(2015) 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1) Sıklıkla değişen eğitim-öğretim 

sistemleri 
2) Toplumda zararlı maddelere erişimin 

kolaylaşması, Madde bağımlılığının 
artması 

3) Toplumda şiddet olaylarının 
oranlarında artış olması 

4)   Metropol olmasından dolayı toplumda 
kaynaşma-bütünleşmenin yeterince 
olmaması. 

5)  Bimer 
6) Nüfus hareketleri ve kentleşmede 

yaşanan hızlı değişim. 
7) Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş 

hayatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmaması. 

8) Dershane/temel liselerin ön plana 
çıkması 

9) Eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği 
10) Çok farklı semt ve ilçelerden 

öğrencimizin bulunması 
11) Toplumda, daha iyi eğitim alınabileceği 

düşünülen eğitim kurumlarının olduğu 
algısı 

 

 
 

1. Sıklıkla değişen eğitim-öğretim 
sistemleri 

2. Öğrenci nakillerinin çok olması  
3. Eğitim programlarının sürekli 

değişmesi. 
4. Toplumda uyuşturucuya erişimin 

kolaylaşması 
5. Öğretmen kariyer sisteminin 

yeniden yapılmaması. 
6. Öğretmen performans 

değerlendirmesinin belirli 
aralıklarla bakanlıkça 
yapılmaması. 

7. Parçalanmış aile profilinin fazla 
olması 

8. Öğretmenlere rotasyon 
uygulanması. 

9. Şiddet ve zorbalık olaylarında 
artış olması. 

10. Toplumda kaynaştırma-
bütünleştirme uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasına yönelik 
olumsuz algı olması. 

11. Dilimizin etkili ve güzel 
kullanılamaması. 

12. Görsel ve yazılı basının eğitim 
çağı çocuk ve gençler üzerindeki 
olumsuz etkisi. 

13. Toplumda okuma 
alışkanlıklarının yeterli olmaması 

14. Eğitime ayrılan bütçenin 
yetersizliği 

15. Kimi velilerin ilgisizliği 
16. Dersane/temel liselere ilginin 

fazla olması 
17. Sosyo-ekonomik ve kültürel 

anlamda veli profilimizdeki çok 
büyük farklılıklar 

18. Üniversite sınav sisteminin test 
olması 

19. Üniversite sınavında sadece belli 
branşlarda soru sorulması 

20. Ortak sınavlar 

1) Tarihi, sürekli bakıma 
ihtiyacı olan bir binaya 
sahip olmamız. 

2) Gelişen ve değişen 
teknolojiye uygun donatım 
maliyetlerinin yüksek 
olması. 

3) Bilişim ve bilgi 
sistemlerine yönelik 
tehditlerin olması (Siber 
zorbalık vb.) 

4) Kimi vakıf, dernekler, Sivil 
Toplum Kuruluşları (STK) 
ve hayırseverlerle 
iletişimin zayıf olması 

5) Derslik sayısının 
yetersizliği. 

6) Sanayileşmenin yeterince 
olmaması. 

7) Bulunduğu çevre itibarıyla 
güvenliğe ihtiyaç 
duyulması 
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F.  Eğitim ve Öğretimde Gelişim ve Sorun Alanları 

 
ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    sorun/gelişim alanlarını paydaş analizleri, GZFT analizi 

ve üst politika belgeleri incelenerek stratejik planlamada yer alacak hizmetlere ilişkin stratejik 

alanları 3 tema (Eğitime Erişimin Artırılması, Eğitimde Kalitenin Artırılması, Kurumsal Kapasitenin 

Geliştirilmesi) başlığında gruplandırılmıştır. Temalar altında yer alan stratejik amaç ve hedefler 

oluşturulurken "sorun odaklı" yaklaşım tercih edilmiştir Stratejik konular stratejik amaç ve hedefler 

belirlenmiştir. 

Gelişim ve Sorun Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
 Okulumuzda güncel kitapların 
bulunmaması  
 Öğrenci gelişimine yönelik veli 
eğitimleri 
 Devamsızlığın yüksek olması 
Okuldan ayrılma, okul/kurum 
değiştirmelerin olması 

 

 

 Öğrenci Başarısı  
 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetler 
 Yabancı Dil ve Hareketlilik 
 Okul güvenliği 
 Zararlı alışkanlıklar  
 Çalışanların geliştirilmesi 
 Dezavantajlı öğrencilere 

yönelik faaliyetler 
 Çalışanların ödüllendirilmesi 

ve motivasyon 
 Ulusal ve uluslararası 

projelerin artırılması 
 Sosyal sorumluluk 

çalışmalarının arttırılması 

 Beşeri Alt Yapı 
 Fiziki ve Mali Alt Yapı 
 Yönetim ve Organizasyon 
 Enformasyon Teknolojilerinin 
Kullanımının Artırılması 
 Okul ve kurumların sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyet alanlarının yetersizliği 
 Bürokrasinin azaltılması 
 Paydaş memnuniyetine yönelik 
eğitim-öğretim ortamlarının 
artırılması 

Tablo 22- Gelişim ve sorun alanları tablosu 

 
 

 

 

 

 

Kaynakça: ANKARA LİSESİ (ANADOLU)  
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G.  STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 
 

 Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi 

ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 

Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari 

çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okula devamlılığı sağlama 
1.1.2     Kurum değiştirme  

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 
2.1.2. Öğretmen  
2.1.3. Ders araç gereçleri 
2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 
2.1.5. Rehberlik 
2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

3. Kurumsal Kapasite 
3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 
3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 
3.2.3. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 
3.3.2. İzleme ve değerlendirme 
3.3.3. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.3.1. Çoğulculuk  
3.3.3.2. Katılımcılık  
3.3.3.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.4. Kurumsal iletişim 
3.3.5.  Bilgi Yönetimi 
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III. BÖLÜM 
 

 

 

 

            GELECEĞE YÖNELİM 
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GELECEĞE YÖNELİM 

A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 

2. Stratejik Plan Genel Tablosu 

3. Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler 

 

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

Okulumuz çalışanları, diğer paydaşlarımızla yapılan toplantılar ve anket yolu ile görüşler 

alınarak, stratejik plan ekibi ile yapılan toplantılar sonucu misyonumuz, vizyonumuz ve temel 

değerlerimiz belirlenmiştir. 

Paydaşlarımız tarafından “ne, neden, kimiz, nereye, neyiz, kim/kime, nasıl?” sorularına 

verdikleri cevaplar doğrultusunda misyonumuz oluşturulmuştur. 

MİSYONUMUZ 

 

      Evrensel insanlık değerlerini benimsemiş, ulusal ve kültürel değerleri 

özümsemiş, akademik başarısı yüksek, sosyal yönü gelişmiş, bilim, sanat 

veya sporda başarılı öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamak 

 

 

VİZYONUMUZ 

 

  Türkiye’de eş değer kurumlar içinde lider, tercih edilen, örnek 
alınan;  bireydeki bilgi, yetenek ve başarıyı geliştiren, kaliteli ve 

çağdaş bir kurum olmak. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 
 Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlıyız. 
 Türkçeyi doğru, etkili, güzel kullanmaya özen gösteririz. 
 Temel insani değerlere saygılıyız. 
 Bilime, gelişmeye inanırız. 
 “Biz” kavramına ve başarının birlikte çalışmayla yakalanacağına inanırız. 
 Doğa ve çevreye karşı duyarlıyız. 
 Yüksek öğretimde gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırırız. 
 Kurallara ve ahlaki değerlere bağlıyız. 
 İş birliği ve paylaşıma açığız. 
 En iyileri örnek alır, onları aşmaya çalışırız. 
 Araştırır, karşılaştırır, sorgularız. 
 Bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip edip kullanırız. 
 Görev ve sorumluluklarımızı biliriz. 
 İnsanlara ve tüm inançlara saygılıyız. 
 Yenilikleri ve gelişmeleri takip ederiz. 
 Sanatsal, sportif, bilimsel ve kültürel gelişmeleri takip eder ve başarılı olmak 

için çalışırız. 
 İletişimin gücüne inanırız. 
 Sorun değil, çözüm odaklıyız. 
 Kendimizle ve çevremizle barışığız. 
 Toplumsal görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 
 Proje geliştirmeye, uygulamaya ve sonlandırmaya odaklıyız. 
 Öğrenmeyi öğretiriz. 
 Değişime ve sürekli iyileştirmeye inanırız. 
 Fırsatları görür ve değerlendiririz. 
 Gücümüzü okulumuzun tarihi geçmişinden  alırız. 
 Çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlıyız 

 
Tablo 23- Temel Değerler Tablosu 

 
 
 
 
 
 
 

Kaynakça: ANKARA LİSESİ (ANADOLU)  



 

48 

 

İLKELERİMİZ 
 Çalışkanlık 

 Açıklık ve şeffaflık 

 Dürüstlük 

 Güvenirlik 

 Bilimsellik 

 Gerçekçilik 

 Katılımcılık 

 Paylaşımcılık 

 Eşitlikçi ve adil olma 

 Hoşgörülü olma 

 Vefakarlık 

 Yaratıcılık ve yenilikçilik 

 Planlı ve programlı olma 

 Tasarruflu olma 

 Sorumluluk sahibi olma 

 Çevreye duyarlı olma 

 

Tablo 24: İlkelerimiz Tablosu      Kaynak: Ankara Lisesi 
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B.  STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 
Stratejik Amaç 1: Okulumuza yerleşen öğrencilerin  eğitim ve öğretime adil şartlar altında ulaşmaları ve 

eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1: Devamsızlık oranının azaltılması 

Stratejik Hedef 1.2: Okuldan ayrılma oranının  azaltılması 

Stratejik Hedef 1.3: Okul tanıtımıyla tercih edilen bir okul olmayı sağlamak  

 
Stratejik Amaç 2:  Okulumuzda eğitim-öğretim gören öğrencilere okulumuzun mevcut imkânlarını en iyi 

şekilde kullanarak bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırılması ile yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, 

iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, evrensel insanlık değerlerini benimsemiş, 

ulusal ve kültürel değerlerini özümsemiş, akademik başarısı yüksek, sosyal yönü gelişmiş, çevreye ve 

sorunlara duyarlı, bilim, sanat veya sporda başarılı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1: Öğrencilerimizin akademik başarısını ve üniversiteye yerleşme oranını arttırmak 

Stratejik Hedef 2.2: Ulusal ve uluslararası projelere yarışmalara katılmalarını sağlamak 

Stratejik Hedef 2.3: Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak; öğrencilerin ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda bu alanlara yönelmelerini sağlamak 

Stratejik Hedef  2.4: Öğrencilerimizin bireysel, akademik, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak olan 

okuma kültürünü kazandırmak 

Stratejik Hedef 2.5:  Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmak da önemli unsur olan veli iş birliğini artırmak 

Stratejik Hedef 2.6: Bireyin eğitimini destekleyecek, duyarlığını arttıracak sosyal sorumluluk çalışmalarına ve 
projelerine katılımı arttırmak 

 
Stratejik Amaç 3: Okulumuzdaki hizmet, kalite ve verimliliği artırmak için; fiziki mekânları paydaşlarımızın 

ihtiyaçlarına göre düzenlemek, geliştirmek, iyileştirmek; eğitim-öğretimin nitelikli ortamlarda 

gerçekleştirilmesini sağlamak; fiziksel  kapasitenin, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve etkin kullanılmasını 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.1 : Çalışanların bilgi, beceri ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, motivasyonunu arttırmak. 

Stratejik Hedef 3.2: Okul fiziki yapısında ve çevresinde  düzenleme, iyileştirmeler yaparak fiziki kapasitenin 

etkin kullanılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.3: Okul kütüphanesini geliştirmek ve kütüphanenin etkin kullanımını sağlamak 

Tablo 25:    Stratejik Genel Amaç Tablosu 
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C.   TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 
 

TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
 

Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve 

dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi 

tamamlayabilmesine yönelik politikalar “EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM” teması altında 

değerlendirilmektedir. 

Stratejik Amaç 1: 
 

Okulumuza yerleşen öğrencilerin  eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişime   ulaşmaları 
ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

 
 

Stratejik Hedef 1.2: 
Devamsızlık oranının azaltılması 
 
Stratejik Hedef 1.2:  
Okuldan ayrılma oranının  azaltılması 
 
Stratejik Hedef 1.3:  
Okul tanıtımıyla tercih edilen bir okul olmayı sağlamak 

 

 Hedeflerin 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 şartlarda sunulması gerekmektedir. 

Okulumuzda yönetmeliklerle değişen devamsızlık sürelerine ve üniversiteye hazırlanan 

öğrencilerimizin sınav odaklı olmalarına bağlı olarak devamsızlıklar yapmakta; son yıllarda değişen 

sistemlerden dolayı öğrencilerin eğitimlerini başka kurum veya yaygın eğitimde tamamlamak 

istemekte; bütün okulların Anadolu lisesi yapılması ,okulumuzun konumu ve bağlı olduğu ilçe 

nedeniyle yüksek puanlı öğrencilerin tercih etme oranı ve yerleşen öğrenci dilimi eskiye oranla 

düşmektedir.   Bu hedeflerle okulumuzda devamsızlık oranını azaltma, okulumuzdan ayrılmayı  

azaltma ve tercih edilen bir okul olma hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Tablo 26: SAM 1 Performans Gostergeleri Tablosu        Kaynak Ankara Lisesi 

 

Sıra 
no PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2015 2019 

1.1.1 Bütün sınıf düzeylerinde devamsızlık ve geç kalma 
oranı   - - % 30 %20 

1.1.2 Tüm sınıf düzeylerinde okul değiştirme oranı     % 5 % 6 %20 %15 

1.1.3 Okulumuzun yerleştirme puanı yükselmesi   (başarı 
sırasını düşürmek)  Türkiye sırası     %8 %8 %  9 % 6 

Sıra 
no STRATEJİLER Ana Sorumlu 

Diğer Sorumlu 
Birimler 

1 Geç kalma ve devamsızlıklar velilere bildirilecek OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

2 Devamsızlığı az olan öğrenciler ödüllendirilecektir. OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU/OAB 

3 
Sınıf rehber öğretmenleri, devamsızlık nedenlerini 
öğrenip öğrenci ve velisiyle görüşmeler yapacaktır.  OKUL İDARESİ 

OKUL VE SINIF 
REHBER 

ÖĞRETMENLERİ 

4 

Öğrencilerin nakil istekleri altındaki nedenler 
araştırılacaktır. 

 

Okul rehber 
öğretmenleri ve 

sınıf rehber 
öğretmenleri 

OGYE/Kalite 
Kurulu 

5 
Ayrılma nedenleri altındaki sorunlar imkanlar ölçüsünde 
çözülecektir.  

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

6 
Köklü ve başarılı bir okul olmanın önemi öğrenci ve 
velilerimize vurgulanacaktır.  

OKUL 
İDARESİ/TÜM 

ÖĞRETMENLER 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

7 

Temel liseye gitmeyi düşünen öğrencilerimiz için 
üniversiteye hazırlık okul kursları daha aktif hale 
getirilecektir.  

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

8 

Okul internet sitemiz, dergimiz ve çeşitli araçlarla 
okulumuzla ilgili tanıtımlar yapılacak, videolar 
gösterilecektir.   

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 
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Tablo 27: SAM 1 Stratejiler Tablosu        Kaynak Ankara Lisesi 

 

TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

Eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki 
bireye çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik politikalar 
“EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE” teması altında değerlendirilmektedir. 

 

Stratejik Amaç 2: 
 

Okulumuzda eğitim-öğretim gören öğrencilere okulumuzun mevcut imkânlarını en iyi 
şekilde kullanarak bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırılması ile yenilikçi, yaratıcı,   

dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, evrensel 
insanlık değerlerini benimsemiş, ulusal ve kültürel değerlerini özümsemiş, akademik 

başarısı yüksek, sosyal yönü gelişmiş, çevreye ve sorunlara duyarlı, bilim, sanat ve sporda 
başarılı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak 

 
 

Stratejik Hedef 2.1: 
Öğrencilerimizin akademik başarısını ve üniversiteye yerleşme oranını arttırmak 
 
Stratejik Hedef 2.2:  
Ulusal ve uluslararası projelere yarışmalara katılmalarını sağlama 
 
Stratejik Hedef 2.3:  
Bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri artırmak; öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda bu alanlara yönelmelerini sağlamak 

 
Stratejik Hedef 2.4:  
Öğrencilerimizin bireysel, akademik, sosyal, kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak olan okuma 
kültürünü kazandırmak 
 
Stratejik Hedef 2.5: 

9 Okulumuzu tanıtan bir broşür bastırılacaktır.  OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

10 

Çeşitli nedenlerle okulumuzu ziyarete gelen 
misafirlerimize okulumuz imkanları ve başarıları 
hakkında bilgi verilecektir.  

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

11 
Devamsızlığı azaltmak icin etkin rehberlik ve 
yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. OKUL İDARESİ 

OKUL VE SINIF 
REHBER 

ÖĞRETMENLERİ  
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Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmak da önemli unsur olan veli iş birliğini artırmak 
 
Stratejik Hedef 2.6: 
Bireyin eğitimini destekleyecek, duyarlığını arttıracak sosyal sorumluluk çalışmalarına ve projelerine 
katılımı arttırmak  

Hedeflerin Mevcut Durumu 

Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin 

potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini 

desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır.  

Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal ve 

zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı 

düzeylerinin artırılması gerekmektedir. 

 Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel,  

bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla İlçemizde, sportif, sanatsal ve 

kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin günlük sportif, sanatsal ve kültürel 

faaliyetleri izlenmektedir. 

Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması, eğitim 

ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Onur Belgesi alan öğrenci oranı da 

bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki 

azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. 

 

Sıra 
no PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2015 2019 

2.2.1 Üniversiteye yerleşme oranı 73 72  88 90 

2.2.2 Ulusal ve uluslararası projelere  yarışmalara katılma sayısı 1 - 2 7 

2.2.3 İl, ilçe ve Türkiye’de uluslararası bilim, kültür, sanat ve 
spordaki başarı durumumuz   2 6 

2.2.4 Öğrencilerimizin yıllık okudukları kitap sayısı  5 5 5 9 

2.2.5 Velilerimizin yıllık okula gelme oranı ve iletişime geçme, 
iş birliği yapma oranı 
 

48  52 55  70 
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Tablo 28: SAM 2 Performans Gostergeleri Tablosu        Kaynak Ankara Lisesi 

 

Sıra 
no STRATEJİLER Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

Birimler 

1 
Okulumuzda üniversiteye hazırlık kursu 
açılacaktır 

 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

2 
Öğrencilerimizin üniversite hazırlığa temel 
derslerinde test çözümleri  yapılacaktır.  
 

BRANŞ 
ÖĞRETMENLERİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

3 
Okulumuzda tüm sınıf düzeylerinde deneme 
sınavı yapılacaktır. 
 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

4 
Erasmus Plus projelerine katılım için çalışmalar 
yapılacaktır. OKUL İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

5 
Okulda mayıs ayında bilim-sanat-proje şenliği 
düzenlenecektir.  OKUL İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

6 
Kurum ve kuruluş, il, ilçe ve Türkiye 
düzeyindeki yarışmalara katılım sağlanacaktır. 

OKUL İDARESİ TÜM 
ÖĞRETMENLER 

7 
Okulumuzda bir tiyatro kulubü kurulacak ve 
sene sonunda bir oyun sergilenecektir. 

OKUL İDARESİ EDEBİYAT 
ÖĞRETMENLERİ 

8 

Okulumuzda Voleybol, futbol, basketbol 
takımları kurulacak ve yarışmalara 
katılınacaktır.  
 

OKUL İDARESİ BEDEN EĞİTİMİ 
ÖĞRETMENLERİ 

9 
Müzik alanında okul korosu kurulacak, okul 
müzik toplulukları kurulacak solo çalışmalar 
desteklenecektir.  

OKUL İDARESİ MÜZİK 
ÖĞRETMENİ 

10 
Resim yarışmalarına katılınacak ve sene 
sonunda bir resim sergisi açılacaktır. 
Bireysel çalışmalar desteklenecektir 

OKUL İDARESİ 
GÖRSEL 

SANATLAR 
ÖĞRETMENİ 

11 
Şiir, kompozisyon, öykü, makale…. yazma 
yatışmalarına katılınacak, Bireysel çabalar 
desteklenecektir.  

OKUL İDARESİ EDEBİYAT 
ÖĞRETMENLERİ 

12 
Diğer branşlardan (Satranç…)açılan 
yarışmalara katılınacak ; okulda yarışmalar 
düzenlenecek. bireysel çabalar desteklenecektir.  

OKUL İDARESİ TÜM 
ÖĞRETMENLER 

13 
Öğrencilerimizin devlet tiyatrolarından oyun 
izlemeleri sağlanacaktır. 
 

OKUL İDARESİ EDEBİYAT 
ÖĞRETMENLERİ 
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Tablo 29: SAM 2 Stratejiler Tablosu        Kaynak Ankara Lisesi 

14 
 
Okulda kitap okuma saatleri düzenlenecektir. 
 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

15 

 
Edebiyat, tarih, felsefe derslerinde 
öğrencilerimize kitap okuma ödevi verilecektir 
 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

16 
 
Kitap tanıtım toplantıları düzenlenecektir.  OKUL İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

17 
 
Sınıf veli toplantıları düzenlenecektir. OKUL İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

18 
Veli görüşmeleri için ders öğretmenlerinin 
okulda uygun oldukları saatler sitemizde 
duyurulacaktır. 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

19 
 
Sorun yaşayan öğrencilerimizin velileri okula 
davet edilecek ve görüşmeler yapılacaktır.  

OKUL İDARESİ REHBER 
ÖĞRETMENLER 

20 Okulumuzda EKYS çalışmaları yapılacaktır OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

21 
Okulumuzda satranç turnuvaları 
düzenlenecektir. 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

22 
Üstün başarılar gösteren, örnek davranışlar 
gösteren öğrencilere onur belgesi verilecektir 

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

23 
Veli-öğrenci iletişimi seminerleri 
düzenlenecektir. 

OKUL İDARESİ REHBER 
ÖĞRETMENLER 

24  Sosyal sorumluluk projelerine katılım attırılacak OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

25 
Ulusal ve uluslararası yarışma ve projelere 
katılımları için öğrenciler teşvik edilecek ve 
birlikte çalışılacaktır.  

OKUL İDARESİ 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

26 
Çevresel ve toplumsal sorunlara dikkat 
çekilerek öğrencilerin farkındalıkları artırılacak OKUL İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
/KULÜPLER 

27 
Öğrencilerin kitap fuarlarına gitmeleri 
sağlanacak OKUL İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
/KULÜPLER 
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TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 
 

Okulumuzda Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak fiziki, mali ve teknolojik 

altyapının geliştirilmesi, beşeri kaynakların niteliğinin artırılması ile yönetim ve organizasyon 

yapısının geliştirilmesine yönelik politikalar “KURUMSAL KAPASİTE” teması altında ele 

alınmaktadır.  

Stratejik Amaç 3: 

 Okulumuzdaki  hizmet,  kalite ve  verimliliği artırmak için;   fiziki mekânları  paydaşlarımızın 

ihtiyaçlarına  göre  düzenlemek, geliştirmek, iyileştirmek;   eğitim-öğretimin nitelikli 

ortamlarda gerçekleştirilmesini sağlamak;   fiziksel  kapasitenin, insan  kaynaklarının 

geliştirilmesi ve  etkin kullanılmasını sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 3.1 : Çalışanların bilgi, beceri ve kültürel gelişimine katkı sağlamak, motivasyonunu 

arttırmak. 

 

Stratejik Hedef 3.2: Okul fiziki yapısında ve çevresinde  düzenleme, iyileştirmeler yaparak fiziki 

kapasitenin etkin kullanılmasını sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 3.3: Okul kütüphanesini geliştirmek ve kütüphanenin etkin kullanımını sağlamak 

 

 

Hedefin Mevcut Durumu 
 

 Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve 

nitelikli hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda 

okulumuzun beşeri altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. 

           Memnuniyet anketlerimiz vasıtasıyla okulumuz personelinin, öğrencilerimizin ve velilerimizin 

her konuda tutum ve görüşlerinin zaman ve mekandan bağımsız olarak alınabilmesi, geçerli ve 

güvenilir sonuçların elde edilmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmamız eğitim-öğretim yılı içerisinde bir 

defa uygulanmaktadır. 
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 Okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, 

alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin 

sağlanması gerekmektedir. 

 Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla 
kullanıcı memnuniyetinin artırılması, okulumuza ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli 
kullanılması, hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması ve özel eğitime gereksinim duyan bireylerin 
eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması 
hedeflenmektedir 

 

 

Tablo 30: SAM 3 Performans Gostergeleri Tablosu        Kaynak Ankara Lisesi 

 

 

Sıra 
no PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2015 2019 

3.3.1 Çalışanların okuldan memnuniyet oranını 68 70  76  85 

3.3.2 Okul binası ve fiziki imkanlarının verimli kullanım 
oranı 70 73 78 88 

3.3.3 Okulumuz kütüphanesinden paydaşlarımızın 
yararlanma oranı 25 27 30  45 

3.3.4 Öğretmenlerin katıldığı hizmet içi faaliyet sayısı 2 3 3 6 

3.3.5 
Öğretmen başına yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat)  -- 30 30 60 

3.3.6 Okulumuz bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyet 
sayısı 3 4 5 8 

3.3.7 Okulumuz bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyetlere 
katılan personel sayısı 22 23 25 40 

 

3.3.8 
Çok amaçlı salon, dersliklerin ihtiyaçlarının 
karşılanma oranı %    85 

Sıra 
no STRATEJİLER Ana Sorumlu 

Diğer Sorumlu 
Birimler 

1 
Öğretmenlerimizin seminer dönemlerinde 
belge de alabilecekleri kurslar düzenlenecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
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2 
Üstün gayret gösteren öğretmenlerimiz 
ödüllendirilecektir. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

3 
Öğretmenler günü ve çalışanlarımızın diğer 
özel günleri kutlanacak ve zor günlerinde 
destek olunacaktır.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

4 
Çalışanların katıldığı eğlenceler, piknikler, 
geziler düzenlenecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

5 
Okulun atıl alanları tespit edilecektir 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

6 
Tüm sınıf, laboratuvar…. alanlarının tamir ve 
bakımı, boya badanası yapılacaktır.   

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

7 
Okul bahçesine basketbol potası, futbol kalesi, 
voleybol filesi yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

8 
Okul bahçesinin ve çevresinin düzenlemesi, 
ağalandırması, güzelleştirilmesi yapılacaktır 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

9 
Kütüphanemizdeki kitapların künyelerinin 
bilgisayar ortamına aktarılması 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

10 
Okulumuz kütüphanesinden en çok yararlanan 
öğrenci ve çalışanımızın ödüllendirilmesi 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

11 
Okul kütüphanesindeki kitap çeşitliğinin ve 
sayısının arttırılması 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

12 
Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların 
talepleri, denetim raporları ve tespit edilen 
sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

13 
Talep eden her çalışanın hizmet içi eğitimlere 
adil koşullarda ulaşabilmesi sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

14 

Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim 
görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili 
kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle iş  
birliği yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

15 
Hizmet içi eğitimler sonunda eğitim içeriğine 
ilişkin belirlenen kazanımların ölçülmesi ve 
sertifikalandırılması ile hizmet içi eğitim 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
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Tablo 31: SAM 3 Satratejiler Tablosu        Kaynak Ankara Lisesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

faaliyetlerinin etkinliğinin analiz edilmesine 
yönelik izleme değerlendirmelerin arşivlenmesi 
sağlanacaktır. 

16 

Çalışanların görevlendirilmesinde, aldığı 
eğitim, sahip olduğu geçerli sertifikalar ve 
yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate 
alınacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

17 

Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve 
tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak 
faaliyetler yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

18 

Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve 
sekretarya gibi alanlardaki destek personeli 
ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

19 
Okulumuz çalışanlarının motivasyonunu ve iş 
doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

20 
Okulumuz personelinin iş güvenliği eğitimini 
tamamlamaları sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

21 
Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel 
durumlarına uygun görevler verilmesi 
sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
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IV.BÖLÜM 
 
 
 

MALİYETLENDİRME 
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MALİYETLENDİRME 

 Okulumuz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve proje 

bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans 

göstergelerine dayandırılması gerekmektedir.  

           ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi 

sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması 

suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile 

bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. 

           Bu kapsamda, belirlenen Stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile 

bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

           ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    2015-2019  Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 500.000 TL’lik kaynağa ihtiyaç 

duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini 

maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 
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2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU 

AMAÇ VE HEDEFLER MALİYET (TL) ORAN(%) 

STRATEJİK AMAÇ 1 100.000 %20 

STRATEJİK HEDEF 1.1 40.000 %8 

STRATEJİK HEDEF 1.2 40.000 %8 

STRATEJİK HEDEF 1.3 20.000 %4 

STRATEJİK AMAÇ 2 300.000 %60 

STRATEJİK HEDEF 2.1 80.000 %16 

STRATEJİK HEDEF 2.2 80.000 %16 

STRATEJİK HEDEF 2.3 80.000 %16 

STRATEJİK HEDEF 2.4 30.000 %6 

STRATEJİK HEDEF 2.5 20.000 %4 

STRATEJİK HEDEF 2.6 10.000 %2 

STRATEJİK AMAÇ 3 100.000 %20 

STRATEJİK HEDEF 3.1 40.000 %8 

STRATEJİK HEDEF 3.2 40.000 %8 

STRATEJİK HEDEF 3.3 20.000 %4 

TOPLAM 10743800 100 

 

Tablo 32 : Maliyet Dağılımı Tablosu            Kaynak: Ankara Lisesi 

 

 

 



 

63 

 

 
 
 

V. BÖLÜM 

 
 

İZLEME  VE 
DEĞERLENDİRME 
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A. 2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Eğitim sistemini planlamadan 

ülkenin kalkınmasını sağlamak mümkün olmayacağından Milli Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm 

okul ve kurumlarda stratejik plan hazırlanması ve uygulanması sürecini başlatmış olup, okulumuzun 

2010-2014 tarihli ilk Stratejik Planı hazırlanmıştır. 

  Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde “2013/26 sayılı 

Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama Programı” doğrultusunda ilimizde 

yeni dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. 

 Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde okulumuz personelinin 

görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama 

anlayışının benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine katkı 

sağlanmıştır. 

 Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, köklü bir geçmişe sahip olan 

okulumuzun stratejik planlamanın nispeten yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir 

diğer önemli güçlük ise yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan 

stratejik hedeflerin gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. İkinci 

plan hazırlık döneminde bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin farkındalık 

düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı gözlemlenmiştir. 

 ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    2010-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme durumu 

değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür: 

 

1. Eğitim çağına gelmiş bireylerin ilgi, istek, yetenekleri ve yeni öğretim ortamlarının 

planlanmasını, var olan imkânların verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasının desteklenmesi. 

2. Eğitim sistemi içerisinde yer alan bireylerin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

yönden tanımasını sağlayarak topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerinin 

sağlanması. 

3. Kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş; sosyal 

sorumluluk duygusuna sahip; sanat, spor, ve kültürel etkinliklere katılan bireyler yetiştirilmesi. 

4.  Eğitim sisteminde kalite ve verimliliği arttırmak için insan kaynaklarının, fiziksel kapasitenin 

geliştirilmesini ve etkili yönetilmesine yönelik faaliyetlerin yapılmasının sağlanması. 

5.   Bireyleri temizlik, hijyen ve doğal hayatın korunması konularında teşvik etmek; okul sağlığını 

daha iyi düzeye çıkarmak ve çevre bilincinin kazandırılması. 

6.  Yönetimde stratejileri çeşitlendirerek amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını ortaya koyan bir 

yönetim anlayışının gelişmesinin sağlanması. 
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7. Okulumuzda etkili ve kaliteli eğitim-öğretim ortamları oluşturmak için eğitim, öğretim, 

yönetim, sosyal ilişkiler ve ekonomik kaynaklar gibi konularda geliştirmeye açık alanların 

iyileştirilmesinin sağlanması. 

8. ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    olarak bilimsel ve teknik bilgi birikimini arttırarak eğitimin 

kalitesinin gelişmesine destek vermek; ulusal ve uluslararası tecrübeyi anlama ve kavrama. 

 

 2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci plan 

dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu 

kapsamda gerekli hedef ve Stratejiler belirlenerek bunların gerçekleşme durumlarını izlemek üzere 

göstergeler oluşturulmuştur. 

 Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit 

edilmiştir: 

1. Öğrenimini okulumuzda tamamlama 

2. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımlarını yükseltme 

3. Yabancı dil yeterliliği 

4. Beşeri altyapı  

5. Fiziki donanımların iyileştirilmesi 

6. Sosyal, kültürel etkinliklerin arttırılması 

7. İzleme ve değerlendirme 

 Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile 

durum analizlerinden yola çıkılarak okulumuz birimlerinin koordinasyonunda stratejiler geliştirilmiştir.  
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B. İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve 

programında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. Bu amaç doğrultusunda kamu 

idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  

stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları 

gerekmektedir. 

  İzleme, 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. 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 

Modeline uygun olarak oluşturduğumuz Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin 

süreçleri şu şekildedir: 

1. ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    2015-2019 Stratejik Planı performans göstergelerinin 

gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli Stratejilerin alınması. 

 

ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık 

dönemini oluşturan birinci izleme kapsamında göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin 

veriler toplanarak değerlendirilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan 

rapor, üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılması için gerekli 

görülen Stratejilerin alınması sağlanacaktır. 

    Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin veriler toplanarak değerlendirilecektir. Performans göstergelerinin yılsonu 

gerçekleşme durumları ve gösterge hedeflerinden sapmalar görülüyorsa bunların nedenleri, üst 

yönetici başkanlığında değerlendirilerek gerekli Stratejilerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik 

planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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İZLEME DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

İZLEME 
DEĞERLENDİR

ME 
DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞTİ
RİLME 

ZAMANI 

İZLEME DEĞERLENDİRME DÖNEMİ 
SÜREÇ AÇIKLAMASI 

ZAMAN 
KAPSAMI 

Birinci 
Dönem 

Her Yılın  
Haziran Ayı 
İçerisinde 

 Göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına 
ilişkin verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesi 

 Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında 
hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

Ocak-
Haziran 

İkinci 

Dönem 

İzleyen Yılın 
Şubat Ayı 

Sonuna 
Kadar 

 Göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme 
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 
konsolide edilmesi 

 Üst yönetici başkanlığında harcama birim 
yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, 
gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma 
nedenlerin değerlendirilerek gerekli 
Stratejilerin alınması 

Tüm Yıl 

Tablo 33- İzleme değerlendirme takvimi tablosu                                              
                                                                                   Kaynak:  ANKARA LİSESİ (ANADOLU)    
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 4- İzleme değerlendirme döngüsü                 Kaynak: ANKARA LİSESİ (ANADOLU)        
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Tablo 34: Eğitim ve Öğretime Erişim Teması Hedeflere Göre Stratejiler ve Sorumlular Tablosu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 
STRATE-

JİK 
HEDEF 

No STRATEJİLER/TEDBİRLER 
 

ANA 
SORUMLU 

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER 

E
Ğ

İT
İM

 V
E

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

E
 E

R
İŞ

İM
 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 1

.1
:  

D
ev

am
sız

lık
 o

ra
nı

nı
n 

az
al

tıl
m

as
ı 

1 Geç kalma ve devamsızlıklar velilere bildirilecek OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

2 Devamsızlığı az olan öğrenciler ödüllendirilecektir. OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU/OAB 

3 Sınıf rehber öğretmenleri, devamsızlık nedenlerini 
öğrenip öğrenci ve velisiyle görüşmeler yapacaktır.  

OKUL 
İDARESİ 

OKUL VE SINIF 
REHBER 

ÖĞRETMENLERİ 

4 Devamsızlığı azaltmak icin etkin rehberlik ve 
yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OKUL VE SINIF 
REHBER 

ÖĞRETMENLERİ 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 1

.2
:  

O
ku

ld
an

 a
yr

ılm
a 

or
an

ın
ın

  
az

al
tıl

m
as

ı 

5 
Temel liseye gitmeyi düşünen öğrencilerimiz için 
üniversiteye hazırlık okul kursları daha aktif hale 
getirilecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

6 
Öğrencilerin nakil istekleri altındaki nedenler 
araştırılacaktır. 
 

OKUL 
İDARESİ 

OKUL VE SINIF 
REHBER 

ÖĞRETMENLER 
OGYE EKİP 

ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

7 Ayrılma nedenleri altındaki sorunlar imkanlar 
ölçüsünde çözülecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 1

.3
:  

 O
ku

l t
an

ıtı
m

ıy
la

 te
rc

ih
 e

di
le

n 
bi

r 
ok

ul
 

ol
m

ay
ı s

ağ
la

m
ak

 

8 Okulumuzu tanıtan bir broşür bastırılacaktır.  OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

9 
Okul internet sitemiz, dergimiz ve çeşitli araçlarla 
okulumuzla ilgili tanıtımlar yapılacak, videolar 
gösterilecektir.   

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

10 
Çeşitli nedenlerle okulumuzu ziyarete gelen 
misafirlerimize okulumuz imkanları ve başarıları 
hakkında bilgi verilecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

11 Köklü ve başarılı bir okul olmanın önemi öğrenci 
ve velilerimize vurgulanacaktır.  

Okul idaresi 
ve tüm 

öğretmenler 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
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TEMA STRATEJİK 
HEDEF No STRATEJİLER/TEDBİRLER 

ANA 
SORUML

U 

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER 

E
Ğ

İT
İM

 V
E

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 K
A

Lİ
TE

 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 2

.1
:  

Ö
ğr

en
ci

le
ri

m
iz

in
 a

ka
de

m
ik

 b
aş

ar
ısı

nı
 v

e 
ün

iv
er

sit
ey

e 
ye

rl
eş

m
e 

or
an

ın
ı a

rt
tır

m
ak

 12 Okulumuzda EKYS çalışmaları yapılacaktır OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

13 
Okulumuzda üniversiteye hazırlık kursu açılacaktır 

 

 
OKUL 

İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

14 
Öğrencilerimizin üniversite hazırlığa temel derslerinde 
test çözümleri  yapılacaktır. 
 

BRANŞ 
ÖĞRETM
ENLERİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

15 
Okulumuzda tüm sınıf düzeylerinde deneme sınavı 
yapılacaktır. 
 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

16 
Üstün başarılar gösteren, örnek davranışlar gösteren 
öğrencilere onur belgesi verilecektir 

OKUL 
İDARESİ 

ONUR 
KURULU/OKUL VE 

SINIF REHBER 
ÖĞRETMENLERİ 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 2

.2
:  

U
lu

sa
l v

e 
ul

us
la

ra
ra

sı 
pr

oj
el

er
e 

ya
rı

şm
al

ar
a 

ka
tıl

m
al

ar
ın

ı 
sa

ğl
am

a 

17 
Erasmus Plus projelerine katılım için çalışmalar 
yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

18 
Okulda mayıs ayında bilim-sanat-proje şenliği 
düzenlenecektir. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

19 
Ulusal ve uluslararası yarışma ve projelere katılımları 
için öğrenciler teşvik edilecek ve birlikte çalışılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 2

.3
: 

 B
ili

m
se

l, 
sa

na
ts

al
, k

ül
tü

re
l v

e 
sp

or
tif

 fa
al

iy
et

le
ri

 a
rt

ır
m

ak
; ö

ğr
en

ci
le

ri
n 

ilg
i, 

ist
ek

 v
e 

ye
te

ne
kl

er
i d

oğ
ru

ltu
su

nd
a 

bu
 a

la
nl

ar
a 

yö
ne

lm
el

er
in

i s
ağ

la
m

ak
 

20 
 
Kurum ve kuruluş, il, ilçe ve Türkiye düzeyindeki 
yarışmalara katılım sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ TÜM ÖĞRETMEN-

LER 

21 
 
Okulumuzda bir tiyatro kulubü kurulacak ve sene 
sonunda bir oyun sergilenecektir. 

OKUL 
İDARESİ EDEBİYAT 

ÖĞRETMEN-LERİ 

22 
Okulumuzda Voleybol, futbol, basketbol takımları 
kurulacak ve yarışmalara katılınacaktır.  
 

OKUL 
İDARESİ BEDEN EĞİTİMİ 

ÖĞRETMENİ 

23 
Müzik alanında okul korosu kurulacak, okul müzik 
toplulukları kurulacak solo çalışmalar desteklenecektir.  

OKUL 
İDARESİ MÜZİK 

ÖĞRETMENİ 

24 
Resim yarışmalarına katılınacak ve sene sonunda bir 
resim sergisi açılacaktır. 
Bireysel çalışmalar desteklenecektir 

OKUL 
İDARESİ 

GÖRSEL 
SANATLAR 

ÖĞRETMENİ 

25 
Şiir, kompozisyon, öykü, makale…. yazma 
yatışmalarına katılınacak, Bireysel çabalar 
desteklenecektir.  

OKUL 
İDARESİ EDEBİYAT 

ÖĞRETMENLERİ 

26 
Diğer branşlardan (Satranç…)açılan yarışmalara 
katılınacak ; okulda yarışmalar düzenlenecek. bireysel 
çabalar desteklenecektir.  

OKUL 
İDARESİ TÜM 

ÖĞRETMENLER 
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Tablo 35: Eğitim ve Öğretimde Kalite Teması Hedeflere Göre Stratejiler ve Sorumlular Tablosu 
 

 

 

 

27 

 
Öğrencilerimizin devlet tiyatrolarından oyun izlemeleri 
sağlanacaktır. 
 

OKUL 
İDARESİ 

EDEBİYAT 
ÖĞRETMENLERİ 

28 Okulumuzda satranç turnuvaları düzenlenecektir. 
OKUL 

İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
St

ra
te

jik
 H

ed
ef

 2
.4

:  
Ö

ğr
en

ci
le

ri
m

iz
in

 b
ir

ey
se

l, 
ak

ad
em

ik
, s

os
ya

l, 
kü

ltü
re

l g
el

işi
m

le
ri

ne
 k

at
kı

 sa
ğl

ay
ac

ak
 o

la
n 

ok
um

a 
kü

ltü
rü

nü
 k

az
an

dı
rm

ak
 29 

Okulda kitap okuma saatleri düzenlenecektir. 
 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

30 

 
Edebiyat, tarih, felsefe derslerinde öğrencilerimize 
kitap okuma ödevi verilecektir 
 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

31 
 
Kitap tanıtım toplantıları düzenlenecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

32 Öğrencilerin kitap fuarlarına gitmeleri sağlanacak OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
/KULÜPLER 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 2

.5
: 

Eğ
iti

m
 v

e 
öğ

re
tim

de
 k

al
ite

yi
 a

rt
tır

m
ak

ta
 

ön
em

li 
un

su
r 

ol
an

 v
el

i i
ş b

ir
liğ

in
i a

rt
ır

m
ak

33 
 
Sınıf veli toplantıları düzenlenecektir. 

OKUL 
İDARESİ 

REHBER VE SINIF 
REHBER 

ÖĞRETMENLERİ 

34 
Veli görüşmeleri için ders öğretmenlerinin okulda 
uygun oldukları saatler sitemizde duyurulacaktır.  
 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 

35 Sorun yaşayan öğrencilerimizin velileri okula davet 
edilecek ve görüşmeler yapılacaktır.  

OKUL 
İDARESİ 

REHBER 
ÖĞRETMENLER 

36 Veli-öğrenci iletişimi seminerleri düzenlenecektir. OKUL 
İDARESİ 

REHBER 
ÖĞRETMENLER 

 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 2

.6
: 

Bi
re

yi
n 

eğ
iti

m
in

i d
es

te
kl

ey
ec

ek
, 

du
ya

rl
ığ

ın
ı a

rt
tır

ac
ak

 so
sy

al
 

so
ru

m
lu

lu
k 

ça
lış

m
al

ar
ın

a 
ve

 
pr

oj
el

er
in

e 
ka

tıl
ım

ı a
rt

tır
m

ak
 

37 Sosyal sorumluluk projelerine katılım arttırılacak OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
/KULÜPLER 

38 
Çevresel ve toplumsal sorunlara dikkat çekilerek 
öğrencilerin farkındalıkları artırılacak 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 

KURULU 
/KULÜPLER 
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TEM
A 

STRATE
JİK 

HEDEF 
No STRATEJİLER/TEDBİRLER 

ANA 
SORUML

U 

DİĞER SORUMLU 
BİRİMLER 

K
U

R
U

M
SA

L 
 K

A
PA

Sİ
TE

 

St
ra

te
jik

 H
ed

ef
 3

.1
 : 

 
Ç

al
ışa

nl
ar

ın
 b

ilg
i, 

be
ce

ri
 v

e 
kü

ltü
re

l g
el

işi
m

in
e 

ka
tk

ı s
ağ

la
m

ak
, m

ot
iv

as
yo

nu
nu

 a
rt

tır
m

ak
. 

39 
Öğretmenlerimizin seminer dönemlerinde belge de 
alabilecekleri kurslar düzenlenecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

40 
Üstün gayret gösteren öğretmenlerimiz 
ödüllendirilecektir. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

41 
Öğretmenler günü ve çalışanlarımızın diğer özel 
günleri kutlanacak ve zor günlerinde destek 
olunacaktır.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

42 
Çalışanların katıldığı eğlenceler, piknikler, geziler 
düzenlenecektir.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

43 
Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, , 
denetim raporları ve tespit edilen sorun alanları 
dikkate alınarak yapılacaktır.  

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

44 Talep eden her çalışanın hizmet içi eğitimlere adil 
koşullarda ulaşabilmesi sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

45 

Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim 
görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili 
kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle iş  birliği 
yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

46 

Hizmet içi eğitimler sonunda eğitim içeriğine ilişkin 
belirlenen kazanımların ölçülmesi ve 
sertifikalandırılması ile hizmet içi eğitim 
faaliyetlerinin etkinliğinin analiz edilmesine yönelik 
izleme değerlendirmelerin arşivlenmesi sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

47 
Çalışanların görevlendirilmesinde, aldığı eğitim, 
sahip olduğu geçerli sertifikalar ve yabancı dil 
becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

48 
Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe 
paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

49 
Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya 
gibi alanlardaki destek personeli ihtiyacının 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

50 
Okulumuz çalışanlarının motivasyonunu ve iş 
doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

51 
Okulumuz personelinin iş güvenliği eğitimini 
tamamlamaları sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

52 
Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına 
uygun görevler verilmesi sağlanacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 
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53 Okulun atıl alanları tespit edilecektir 
OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 
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Tablo 36: Kurumsal Kapasite Teması Hedeflere Göre Stratejiler ve Sorumlular Tablosu 

 

 

54 Tüm sınıf, laboratuvar…. alanlarının tamir ve bakımı, 
boya badanası yapılacaktır.   

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

55 
Okul bahçesine basketbol potası, futbol kalesi, 
voleybol filesi yapılacaktır. 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

56 
Okul bahçesinin ve çevresinin düzenlemesi, 
ağalandırması, güzelleştirilmesi yapılacaktır 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

 
St

ra
te

jik
 H

ed
ef

 3
.3

:  
O

ku
l k

üt
üp

ha
ne

si
ni

 g
el

işt
ir

m
ek

 
ve

 k
üt

üp
ha

ne
ni

n 
et

ki
n 

ku
lla

nı
m

ın
ı s

ağ
la

m
ak

 57 
Kütüphanemizdeki kitapların künyelerinin bilgisayar 
ortamına aktarılması 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

68 
Okulumuz kütüphanesinden en çok yararlanan 
öğrenci ve çalışanımızın ödüllendirilmesi 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 

28 
Okul kütüphanesindeki kitap çeşitliğinin ve sayısının 
arttırılması 

OKUL 
İDARESİ 

OGYE EKİP 
ÜYELERİ/KALİTE 
KURULU 
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OGYE/KALİTE KURULU 
 (STRATEJİK PLAN EKİBİ) İMZA SİRKÜSÜ 

SIRA 
NO 

ADI SOYADI GÖREVİ İMZA 

1  EŞREF SAĞLIK OKUL MÜDÜRÜ  

2  EMİNE ÇAPKAN MÜDÜR YARDIMCISI  

3  MERYEM HELİK REHBER ÖĞRETMEN  

4  ASİYE SUBAŞI ÖĞRETMEN  

5  HÜSEYİN UĞUR ÖĞRETMEN  

6  AYNUR EKİNCİKLİ ÖĞRETMEN  

7  SAADETTİN ÖNDER ÖĞRETMEN  


