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Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o 

zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir 

Mustafa Kemal ATATÜRK
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OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU 

 

 

 

 

 

Eğitimde gelişmeyi sağlamak için,  insan kaynaklarını çağın 

ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirmek gerekir. Sürekli gelişmeyi 

sağlayabilmek için ise bütün bireylere yeni yaklaşımlar ve bireylerin 

uygulamalarına planlı bir çalışma sistemi kazandırılmalıdır. Bu süreçte 

ekip ruhunun öne çıkması ve tarafların beklentilerine cevap verebilmesi 

eğitimde gelişmeyi ve kaliteyi arttıracaktır. 

 

Bu plan, paylaşımcı bir yönetim anlayışı ve işbirliğine dayalı bir 

çalışma sistemi ile hazırlanmıştır. Planın hazırlamasında bireysel bilgi, 

beceri ve deneyimlerinden yararlandığımız tüm paydaşlarımıza teşekkür 

eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Mehmet Ali ANATOPRAK 

                                                                              Okul Müdürü 
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TANIMLAR 

Bütünleştirici eğitim (kaynaştırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya 

özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim 

uygulamalarıdır. 

Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte 

aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün 

yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel 

eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. 

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

Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve 

kategori dışı ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. 

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin 

(Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki 

kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde 

kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir. 

Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani 

Gelişme Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim 

sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. 

Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili 

ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, 

beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve 

tutumlardır.  

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

herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi 

durumunu ifade etmektedir.  

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

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını 

kapsar. 

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

nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından 

beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. 
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Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer 

gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, 

gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade 

eder. 

Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve 

özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren 

bireyi ifade eder. 

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin 

herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş 

bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel 

gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, 

öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

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

farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip 

ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün 

veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan 

eğitim sürecini ifade eder. 
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GİRİŞ 

Değişen dünya düzeni içerisinde ortaya çıkan yeni dinamiklerle baş edebilmek çağımızın en önemli 

meselelerinden biri haline gelmiş; değişimin hızı, kurumların hayatlarını sürdürebilmeleri için iyi bir 

planlama yapmalarını ve geleceği iyi tahmin etmelerini zorunlu kılmıştır. Dünyadaki eğilimlerle uyumlu 

olarak kamu yönetimimizde de stratejik düşünce ve stratejik yönetim anlayışına doğru önemli adımlar 

atılmaya başlanmıştır. Kamu yönetimindeki reform çalışmalarında, stratejik planlamanın kritik öneme sahip 

olduğu görülmektedir. Nitekim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda stratejik planlama, 

kamu mali yönetiminin ve bütçe sürecinin asli unsurlarından birisi olarak benimsenmiştir.  

Reform çalışmaları kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla performans ölçümüne dayalı 

bütçe uygulamalarını öne çıkarmakta, performansa dayalı bütçe uygulamaları kapsamında ise stratejik 

planların hazırlanması zorunluluk halini almaktadır. Stratejik Planlama bir kurumda görev alan her 

kademedeki kişinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların 

bütününü teşkil eder.  

Bu anlamda paydaşların ihtiyaç ve beklentileri, paydaşlar ve politika yapıcıların kurumun misyonu, hedefleri 

ve performans ölçümünün belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Bir stratejik plan aşağıda yer alan 

beş temel soruya verilen yanıtların yer aldığı bir rehber niteliği taşır ve bu sorulara verilecek yanıtlar 

stratejik planlama belgesinin içeriğini oluşturur: 

- Şu anda neredeyiz? 

- Nerede olmayı istiyoruz? 

- Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? 

- Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 

- Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz? 

 

           Kütahya  Anadolu Lisesi Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum Analizi 

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 Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 

Şekil 1:Kütahya Anadolu Lisesi  Stratejik Planlama Modeli 
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Şekil 2:  Kütahya Anadolu Lisesi Stratejik Plan Oluşum Şeması 

Veli ve Paydaş 

Önerileri 

MEB Stratejik 

Planı 

(2015-2019) 

Literatür 

Taraması 

Okul Durum 

Analizi 

Stratejik Plan 

Çalıştay 

Sonuçları 

Üst Politika 

Belgeleri 

İncelenmesi 

2015-2019 

Kütahya 

Anadolu L. 

S.Planı 
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Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

Adı Soyadı Unvanı 

 Mehmet Ali ANATOPRAK    Müdür 

Ahmet İREN             Müdür Başyardımcısı 

Rabia DÜNDAR Müdür Yardımcısı 

Fikret DOLAŞIK 
Rehber Öğretmen 

Bekir YETKİNKILIÇ Öğretmen 

Özlem SUNAR 
Öğretmen 

Mehmet ESEN Öğretmen 

Berna Leyla ONGUN Öğretmen 

Hasan EFE                                                             Öğretmen 
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STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.06.2006 tarihli ve B.08.0.SGB.0.03.01.01/2654 sayılı 

yazıları gereği konuyla ilgili eğitim sürecinden sonra Stratejik Plan Çalışma Kurulu kurulmuş ve 

Kütahya Anadolu Lisesi Stratejik Planı (2015-2019) hazırlanmıştır. 

 

- Şu anda neredeyiz? 

- Nerede olmayı istiyoruz? 

- Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? 

- Olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? 

- Gelişmemize yönelik yol haritamızı nasıl saptayabiliriz ve denetleyebiliriz? 

Bu sorulara yanıt vermek üzere, kurumumuzdaki tüm çalışanlar 14/05/2015 Perşembe günü bir 

araya gelerek daha önce yapılmış olan “çalışan paydaş analizi” sonuçları değerlendirildi. Daha 

sonra kurum kimlik bilgileri, kurum iletişim bilgileri, faaliyet alanlarımız ve ürün, hizmet 

değerlendirilmesi, kurumumuzun tarihçesi gözden geçirildi ve stratejik planda yerini aldı.  

20/05/2015 Çarşamba günü kurumun örgütsel yapısı, kurumsal değerlendirme, mevcut durum 

analizi yapıldı.  22/05/2015 Cuma günü SWOT analizi yapmaya başladık. Kurumumuzun 

misyon, vizyon, ilke ve değerlerini belirledik.  

03/06/2015 Çarşamba günü paydaşlarımızı tespit ettik. Paydaş hizmet matrislerini hazırladık. Dış 

çevre analizini(PEST) hazırladık. 
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BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 

 Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, 

güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin 

saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 

A. TARİHÎ GELİŞİM 

Okulumuz M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 22.08.1990 tarih ve 1370 

sayılı Bakanlık onayı ile 1990-1991 öğretim yılında ilimiz Endüstri Meslek Lisesi’ne ait sergi binasında tek 

şube (36 öğrenci)olarak  KÜTAHYA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ adı ile eğitim öğretime açılmıştır. 

Sonraki yıllarda iki şube olacak şekilde öğrenci alımına devam etmiştir. 

        Endüstri Meslek Lisesi’ndeki binanın yeterli olmaması nedeniyle M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve 

Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.03.1995 tarih ve 2034 sayılı Makam Onayına istinaden 1997-1998 

öğretim yılının başında Eğitim Hizmetleri Merkezi Müdürlüğüne ait binanın 3. 4. ve 5. katlarına 

taşınılmıştır. 

1993 yılında ihale edilen ve 1994 yılında yapımına başlanılan öğretim binası ,yatılı öğrenci 

pansiyonu ve lojmanları, Ekim 2002 tamamlanmış ve o4.11.2002 tarihinde şu anda eğitim öğretim 

faaliyetlerini sürdürdüğü kendi bina ve tesislerine taşınmıştır. 

Okulumuz ilk mezunlarını 1993-1994 öğretim yılında vermiştir. 

Okulumuz  M.E.B Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 05.06.2014 tarih ve 

83203306/10.03./2288835 sayılı bakan onayı ile Anadolu Lisesi ne dönüştürülmüştür. Kütahya Valiliği’nin  

11.04.2014 tarih ve 115 sayılı onayı ile adı KÜTAHYA ANADOLU LİSESİ olarak belirlenmiştir. 

Halen 1 müdür ,1 müdür başyardımcısı,3 müdür yardımcısı, 36 öğretmen ,6 destek personeli ve 518 

öğrenci ile eğitim öğretime devam etmektedir. 
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ  

1739 sayılı kanunun 23. maddesi,222 sayılı kanunun 1. maddesi, Ortaöğretim Kurumları  

Yönetmeliği- yayım tarihi: 07.09.2013.28758 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 7. Maddesi GEREĞİ 

1- Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları 

kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. 

2- Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak 

3- Okul veya kurumlar, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda işlevlerini, 

evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun bir bütünlük içinde öğrenci merkezli, aktif 

öğrenme ve demokratik okul kültürü anlayışı ile yerine getirmek. 

4- Öğrenciler, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerler ile donanmış, 

araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; hayat 

boyu öğrenen, insan haklarına saygılı, mutlu bireyler olarak yetiştirmek 

5- Öğrencilere, asgari ortak bir genel kültür verilerek onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve 

çözüm yollarını arama; ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilinci 

kazandırmak. 

6- Öğrencilerin; hayata ve yükseköğretime hazırlanması, kendisine, ailesine, çevresine, millî kültür 

değerleri ile milletine ve insanlığa saygısının geliştirilmesi sağlamak 

7- Bilimsel ve teknolojik gelişmeler izlenerek bu gelişmelerden eğitim ve öğretim sürecinde etkin ve 

verimli bir şekilde yararlanılır ve uluslararası standartların yakalanması sağlamak. 

8- Eğitim ve öğretimin verimini artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları ve çevredeki yükseköğretim 

kurumları ile iş birliği yapmak. 

9- Yerel yönetimler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi 

karar süreçlerine katılmaları sağlamak. 

10- Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer imkânlarının etkin ve verimli 

biçimde kullanılması amacıyla eğitim bölgesindeki kurumlar arasında iş birliği yapmak. 

11- Öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yoluyla zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel 

yeteneklerinin fark edilmesi, becerilerinin geliştirilmesi ve yönlendirilmesi; sosyal, kültürel, eğitsel 

ve akademik gelişmelerinin sağlanması için okul ve aile ile iş birliği yapmak. 
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12- Eğitim ve öğretim sürecinde; bilimsel düşünce esas alınarak, üretkenlik, insan ve doğa sevgisi, 

estetik anlayışın geliştirilmesi sağlamak. 

13- Yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve çevre ilişkilerinde; gönüllülük, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve 

görgü kurallarına uygun davranışların ön planda tutulması sağlamak 

14- Değerlendirmeler objektif olarak yapılır, başarı teşvik edilir, desteklenir ve ödüllendirilir. 

Başarısızlık  nedenleri araştırılarak giderilmesi sağlamak. 

15- Yetki ve sorumlulukların paylaşımında, iletişim kanalları açık tutulur. 

16- Yönetici ve öğretmenlerin, eğitim öğretimle ilgili gelişme ve yeniliklere açık olması, eğitim liderliği 

yapması sağlanır. 

17- Sosyal etkinlikler eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirilir ve öğrencilerin bu etkinliklere 

katılmaları teşvik edilir. 

18- (Değişik bent: 22.04.2010/27560 RG) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim 

ilke, yöntem ve tekniklerine göre gerekli önlemler alınır. 

19- Öğrencilerin gelişim ve sağlıklarını tehdit eden şiddet, suç, istismar, madde kullanımı ve bağımlılığı 

gibi çeşitli psiko-sosyal bozukluklar ve risklere karşı temel önleme çalışmalarının rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri ile diğer destekleyici uygulamalarla güçlendirilmesi sağlanır, 

öğrencilerin sağlıklarının korunması için gerekli önlemler alınır. 

20- Öğrencilerin kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve insanlığın 

bir parçası olarak kendine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bir bilince sahip olmaları 

sağlanır. 
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C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

FAALİYET ALANI: EĞİTİM- ÖĞRETİM                     

HİZMET–1 REHBERLİK HİZMETLERİ 

 Veli görüşmeleri ve destek hizmetleri 

 Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi ve destek hizmetleri 

Öğretmen destek hizmetleri 

Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme 

HİZMET–2 SOSYAL-KÜLTÜREL ETKİNLİKLER  

 Halk   oyunları        Koro       Satranç           Toplum hizmetleri       Okul çevre ilişkileri 

HİZMET–3 SPOR ETKİNLİKLERİ 

 Futbol,     Voleybol       Badminton  

HİZMET–4 TİYATRO ETKİNLİKLERİ 

HİZMET–5 KURSLAR 

 Yetiştirme        Hazırlama        Etüt 

HİZMET- 6 PROJE ÇALIŞMALARI 

 AB Projeleri      Sosyal Projeler     Fen Projeler      Mezunlar (Öğrenci)     Bilimsel vs araştırmalar 

HİZMET- 7   KULÜP ÇALIŞMALARI 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

SPE tarafından Müdürlüğümüzün hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve faaliyetlerimizden doğrudan 

veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen ve etkileyen paydaşlar belirlenmiştir. 

Paydaş tespit çalışması sonucunda; iç paydaş olarak okulumuz personeli, öğretmen ve öğrencilerimiz 

belirlenmiş olup, izleyen bölümde listesi sunulan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri dış 

paydaşlarımız olarak belirlenmiştir. 

Stratejik planlama alt yapısını güçlendirme ve farklı düşüncelerle zenginleştirme, paydaşların hangi 

yönlerinin stratejik plana katkı yapacağını belirlemek amacıyla iç ve dış paydaşlarımız özelliklerine göre 

(Lider, Çalışanlar, Müşteri, Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçi) sınıflandırılmıştır 
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E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

Kurum İçi Analiz 

Organizasyon Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 3:OKUL ŞEMASI. 
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İnsan Kaynakları 

Tablo 2: İnsan Kaynakları Dağılımı (2015) 

ÜNVAN 
TOPLAM 

Norm mevcut ihtiyaç Kadın Erkek  

Müdür 
1 1 - - 1 1 

Müdür Baş Yrd. 
1 1 - - 1 1 

Müdür Yardımcısı 
3 3 - 1 2 3 

Almanca 2           1 
1 1 - 1 

Biyoloji  3 3 
- 2 1 3 

Coğrafya  2 2 
- 2 - 2 

Türk  Dili ve Edeb  . 7 7 
- 1 6 7 

Matematik  6 6 
- 2 4 6 

Fizik  3 3 
- - 3 3 

Kimya  2 2 
- 1 1 2 

Tarih  2 2 
- 1 1 2 

Felsefe Grubu  1 1 
-- - 1 1 

Din Kül. ve Ah. Bilgi. 2 2 
- - 2 2 

Resim  1 1 
- - 1 1 

İngilizce  5 4 
1 2 2 4 

Beden  Eğitimi 2 2 
- - 2 2 
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Rehber  Öğretmen 2 2 
- 1 1 2 

Müzik  1 1 
-  1 1 

İdari Memur 4 4 
- 1 3 4 

Hizmetli 2 2 
- - 2 2 

      
50 

 

Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2015) 

Öğrenim Durumu 
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran(%) 

Yüksek Lisans (Tezli) 9 18 

Lisans 36 72 

Lise 4 8 

İlköğretim 1 2 

Genel Toplam 50 100 

 

 

 

 

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

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

işlemlerin büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve 

öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla ilgili iş ve işlemler 

gerçekleştirilmektedir. 

 e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

FATİH Projesi kapsamında sınıflarımız da akıllı tahtalar bulunmakta olup etkin 

internet kullanımı ile kullanılmaktadır. Ayrıca proje dâhilinde öğretmen ve 

öğrencilerimiz de tablet de bulunmaktadır. 
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MALİ KAYNAKLAR 

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden 

ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, kurum kuruluşlardan 

sağlanan hibe, kredi ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin bağışları ve okul-aile 

birliği gelirleri oluşturmaktadır. 

 

 

 

KURUM DIŞI ANALİZ 

Küreselleşme sürecinin hız insanlar arasındaki ilişkileri artırmakta ve büyüme ve 

gelişmeye önemli fırsatlar sunmaktadır. Mevcut potansiyellerini kullanarak bu 

fırsatları değerlendirebilenler süreci başarıyla sürdürüp gelecekte bölgelerinin 

önde gelen okulları arasında yer alacaktır. Ayrıca politik, ekonomik, sosyal ve 

teknolojik alandaki gelişmeler beklentileri de 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.  

Yakın gelecekte, genç nüfusa sahip gelişmekte olan ülkeler, yaşlı nüfuslu ülkelere 

oranla iş gücü açısından avantajlı konumda olacaklardır. Ülkemiz nitelikli insan 

gücünün yetiştirilmesine dönük eğitim-sanayi iş birliği politikalarını 

güçlendirdiği takdirde içinde bulunduğu demografik fırsat penceresinden 

faydalanma imkânına sahiptir. 
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ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

Temel Üst Politika Belgeleri: 

Üst politika belgelerinde okulların görev alanına giren konular ayrıntılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Stratejik plan 

çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri temel üst politika 

belgeleri aşağıdaki gibi verilmiştir: 

1. 10. Kalkınma Planı 2013Yılı Programı 

 

2.  MEB 2015–2019 Stratejik Planı 

 

3. İlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları, 

 

4.  Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 

 

5. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  2015-2019 Stratejik Planı, 

 

6.  Kütahya İl Özel İdaresi ve Kütahya Belediyesi Stratejik Planları 
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Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler 

yapılan çalıştaylar ve iç ve dış paydaş analizleri, bakanlık birimleriyle yapılan görüşmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve 

mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir.  

Güçlü Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 a) Bir üst öğrenim kurumlarına öğrenci 
yerleştirme oranı yüksektir. 

b) Başarısızlıktan ve devamsızlıktan sınıf 
yoktur. 

c) Öğrenci disiplin olayları çok azdır. 

d) Öğrencilerin sosyal faaliyetlere gönüllü 
katılım oranı yüksektir. 

e) Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılım 
oranı yüksektir. Yerel ve ulusal başarıları 
mevcuttur. 

f) Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri üst 
seviyededir. (Anadolu statüsü) 

g) Öğrenciler çok sayıda yenilikçi ve yaratıcı 
fikir üretmektedirler. 

h) Öğrencilerin sosyal ve doğal çevreye 
duyarlıkları yüksektir. 

i) Öğrencilerin entelektüel bilgi birikimleri 
yüksektir. 

j) Yerel/ulusal bilim, sanat, proje 
yarışmalara katılım oranı ve başarıları 
yüksektir. 

k) Öğrenciler pozitif yönde rekabet ederler. 

a) Yönetimin stratejik yönetim yeterlikleri 
üst seviyededir. 

b) Karar alma süreçlerine paydaşların 
katılımı yüksektir. 

c) Yönetim, bireysel gelişimi için yeterli 
gayret göstermektedir. 

d) Paydaşlarla iletişim kanalları yeterince 
açıktır. 

e) Okulun paylaşılan bir vizyonu mevcuttur.  

f) Kaynaklar, okulun stratejik amaçlarına 
uygun olarak kullanılmaktadır. 

a) Çalışanların bilgi birikimleri ve 
yetkinlikleri yeterince gelişmiştir. 

b) Çalışanlar yönetime yüksek oranda 
katılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Okulun fiziki ve maddi kaynakları 
yeterlidir. 

b)Okulun teknolojik alt yapısı yeterlidir. 

c)Okul temiz ve güvenlidir. 

d)Okul fiziki kaynaklarını sosyal çevresi 
ile paylaşmaktadır. 

               e)Pansiyon, yemekhane ve kantin gibi 
öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşıladıkları 
mekânlardan memnuniyet üst seviyededir. 

f)Okulda yaratıcı çatışma mevcuttur. 

g)Değişime açık bir okul kültürü 
mevcuttur. 

h)Veli-okul-öğrenci-öğretmen arasında iyi 
bir iletişim mevcuttur. 

               ı)Veli ve öğrenci memnuniyeti yüksektir. 
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Zayıf Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

a)Sosyal kulüp sayısının azdır. 

b)Üniversite ile işbirliğinin zayıftır. 

c)Sözel ağırlıklı dersler seçilememektedir. 

             d)A.B. proje çalışmaları yetersizdir. 

Sınıf mevcutlarının kalabalık olması 

Proje çalışmalarına yeterli ilginin olmaması 

Okulumuzda fiziki şartları ile ilgili olarak 
asansörün olmaması, 

Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

Okulumuza ulaşım olanaklarının kolay olması 

Sağlık kuruluşlarının okula yakın olması 

Kendi bölgemiz dışındaki ilköğretim okulları 
tarafından da tercih edilmemiz. 

Kız ve erkek öğrenciler için pansiyona sahip 
olmamız. 

  

  

 

Gelişime , değişime açık bir kadronun olması 

Okulumuzda yapılan faaliyetlere velilerin  ilgi 
göstermesi 

Kurulduğu yıldan beri akademik başarının 
yüksek olması 

Okulumuzun tanınmış mezunlarının olması ve 
mezunlarımızın okulumuza katkıda bulunması 

İlimizde bir üniversitenin bulunması 

Akademik ve sosyal gelişime açık olması 

Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

  Çağımız teknolojik gelişiminde 
öğrencilerin internet ve telefon bağımlılığının 
fazla olması 

Yoğun ilgi ve kalabalık sınıflar eğitim kalitesini 
etkilemekte 
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda okulun faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen 

gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

Ortaöğretimde devamsızlık 

Öğrencilere yönelik uyum faaliyetleri 

Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 

Okuma kültürü 

Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler ve 

öğretmen yeterlilikleri 

Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

Sınav odaklı sistem ve öğrencilerin sınav kaygısı 

Zararlı alışkanlıklar ve şiddet eğilimi 

Çalışanların ödüllendirilmesi, motivasyon ve 

kurumsal aidiyet 

Çalışanların genel ve mesleki yeterliliklerinin 

geliştirilmesi ve yabancı dil becerileri 

Okul aile birliği ve ailelerin katılımı 

Projelerin etkililiği ve proje çıktıların 

sürdürülebilirliği 
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BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM  

Geleceğe yönelim bölümünde misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik amaçlar, 

stratejik hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır.  

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

MİSYON 

Ülkemizin insan yetiştirme politikalarının temel kaynağı ve fideliği olarak; Yüce Önder 

Atatürk’ün “Büyük Türkiye” idealine ulaşmayı hedefleyen, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

görev ve sorumluluklarının bilincinde olan nesiller yetiştirmektir 

VİZYON 

 Bütün öğrencilerinin akla ve bilime dayalı eğitim ortamında hayata ve bir üst 

öğrenime hazırlandığı; dünü, bugüne; bugünü yarına bağlayan köprülerin 

kurulduğu; yönetici, öğretmen, personel, öğrenci ve velilerin elbirliğiyle çevrede, 

bölgede ve ülkede kazanılan “model okul” olmaktır. 

TEMEL DEĞERLER 

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Saygınlık 

3. Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

4. Katılımcılık 

5. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU  

TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1. Stratejik Amaç 

Okul bünyemizde bulunan orta öğretim çağındaki tüm bireylerin eğitim hizmeti almasını 

sağlamak. 

Stratejik Hedef1.1 

Plan dönemi sonuna kadar bünyemizde bulunan  tüm bireylerin eğitim ve öğretime katılım ve 

tamamlama oranlarını artırmak. 

Hedefin mevcut durumu 

        Okula devamsızlık fiziksel, psikolojik ve toplumsal birçok etmenden kaynaklanabilen ve 

öğrencinin akademik başarısını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen istenmeyen bir 

öğrenci davranışıdır  

         Devamsızlık yapan öğrenciler kısa vadede eğitimleriyle ilgili birçok sorunla 

karşılaşabilmekte, akademik olarak ciddi problemler yaşayabilmektedirler. Düşük notlar ve 

başarısız sınav sonuçları, müfredat dışı aktivitelere katılımın azlığı, istenmeyen sınıf içi 

davranışlar, öğretmen ve arkadaşlarla olumsuz ilişkiler ortaya çıkartabilmektedir. 

         Tüm bunların ışığında okulumuzdaki devamsızlık durumunun son sınıf öğrencileri ile 

daha ilgili olduğu, dönem sonlarında veli isteği ile devamsızlıkların desteklendiği göze 

çarpmaktadır. Oysa gelmeyen öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlık çalışmalarında da 

aksamalar olmakta ve zaman kaybı yaşamaktadırlar. Tüm bunlar göz önüne alınarak öğrenci 

geç kalmaları ve devamsızlıkları konusunda önlemler alınacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

 

Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.  
5 günden az devamsızlığı olan öğrenci oranı (%) 30 25 15 30 

2.  
5-10 gün arası  devamsızlığı olan öğrenci oranı (%) 70 75 80 70 

3.  
10 gün ve üzeri devamsızlığı olan öğrenci oranı (%) 0 0 1 0 

4.  
Bilim sanat merkezinde eğitim alan öğrenci oranı (%) 2 2 3 5 

5.  
Nakil giden öğrenci sayısı 15 25 30 10 

6.  
Nakil gelen öğrenci oranı  sayısı 25 50 82 85 

 

 

Tedbirler 
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 Tedbir Sorumlu Birim 

1.  Okul devamsızlık bilgilendirilmelerinin tam ve eş zamanlı yapılması Okul İdaresi 

2.  Okul devamsızlığı ile başarı arasındaki bağlantının açıklanması Öğr. kurulu 

3.  Devamsızlık etkenlerinin araştırılması Öğr. kurulu 

4.  Devamsızlık etkenlerinin çözüm süreçlerinin belirlenmesi Rehberlik serv 

5.  Devamsızlık oranı az olan öğrencilerin ödüllendirilmesi Okul İdaresi 

6.  Başarılı olmuş insanlarla öğrencileri bir araya getirerek eğitim devamlılığının vurgulanması Rehberlik serv 

7.  Okul derslerini monotonluktan çıkartıp ilgi çekici formatlara dönüştürmek Ders öğrt. 

8.  
Öğrencilerin sıkı şekilde çizelgeler ile takipleri yapılacaktır. 

Sınıf Öğrt. 

9.  
Okulun sosyal,kültürel,sosyal ve sportif faaliyetlerinin sayısının artırılması. 

Okul İdaresi 

10.  
Öğretim ilke ve yöntemlerinin daha çok öğrenci merkezli hale dönüştürülmesi 

Ders öğrt. 

11.  
Öğrencilerin ilgi,istek ve yetenekleri dikkate alınarak ders seçimlerini yapmalarına yardımcı olmak 

Tüm okul 

12.  
Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardımcı olmak 

Rehberlik serv 
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TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

2. Stratejik Amaç 

Bütün öğrencilerimize bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, dil becerileri 

yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine 

imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef  2.1 

Bütün öğrencilerimizin  bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını artırmak. 

Hedefin mevcut durumu 

Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde 

sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin 

merkezi düzeyde ve öğrenci bazlı olarak izlenmesine yönelik bir sistem bulunmamaktadır.   

Öğrencilerin motivasyonunun sağlanması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi eğitim ve öğretimin 

kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda örnek davranışlarda bulunan ve başarılı 

öğrencilere takdir, teşekkür, onur, üstün başarı ve iftihar belgeleri verilmektedir. 

 

Performans göstergeleri 

 Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.  Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan 

öğrenci oranı 
10 15 18 30 

2.  Öğrenci başına okunan kitap sayısı yıllık 20 25 20 30 

3.  Yarışmalara katılan öğrenci sayısı 60 65 80 100 

 

Tedbirler 

 Tedbir Sorumlu Birimler 

1.  Öğrencileri sene başında kurulacak öğrenci kulüplerinin işlev ve görevleri hakkında bilgilendirerek,  gelişmelerini 

sağlayacak kulüplere katılmalarına yardımcı olmak 

Kulüp danışman öğrt 

2.  Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin planlanmasında katkı sağlamak, izlemek Kulüp danışman öğrt 

3.  Yaşlılar Yurdu ve Kimsesiz Çocuklar Yurduna gezi düzenlenmesi Kulüp danışman öğrt 

4.  Kitap okuma yarışmaları düzenlemek Okul İdaresi 

5.  Başarılı olmuş insanlarla öğrencileri biraraya getirmek Rehberlik  servisi 

6.  Spor yapan öğrenci sayısını artırmak Beden eğitimi öğr. 

7.  Derslerin öğretim ilke ve yöntemlerinin kuramsal olmaktan çıkarılarak,daha çok uygulamaya dönük hale getirilmesi Tüm öğretmenler 

8.  Sanatsal etkinliklerin sayısının artırılması Edebiyat,görsel 

sanatlar,müzik öğr. 

9.  Bilimsel çalışmaların sayısını artırmak Matematik,fen bil. Ve 

sosyal bil.öğr. 
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Stratejik Hedef 2.2 

Bütün öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

Hedefin mevcut durumu 

Son 10 yılda akademik anlamda bölgenin en iyi okullarından biri olma vasfını devam ettirmektedir. Ancak 

ilçeler de açılan Fen Lisesi kapsamındaki okullar öğrenci yerleşme katsayılarını olumsuz etkilemiştir. 

 

 

Performans Göstergeleri 

 Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.  

Derslerin yılsonu başarı ortalamaları 

(önemli gördüğünüz diğer dersleri de ekleyiniz.) 

Dil ve Anlatım 86 85 83 90 

Matematik 78 75 80 85 

Fizik 82 80 85 90 

Kimya 73 75 80 85 

Biyoloji 81 82 80 85 

Coğrafya 76 75 78 85 

Tarih 86 85 87 90 

İngilizce 85 84 88 90 

2.  Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı 70 75 77 85 

3.  Bir üst kuruma yerleşme oranı % 81 77 70 80 

4.  Alanlara göre  YGS  net oranları  FEN 21.33 21.12 21.86      23 

5.  Alanlara göre  YGS  net oranları  SOSYAL 19.39 16.45 12.25 20 

6.  Alanlara göre  YGS  net oranları  TÜRKÇE 30.99 29.75 25.8 30 

7.  Alanlara göre  YGS  net oranları  MATEMATİK 29.23 26.24 23.76 29 

8.  LYS ilk 10 bin başarı sayıları 3 5 3 10 

9.  Açılan kurs sayıları 60 66 77 85 

 

Tedbirler 

 Tedbir Sorumlu 

Birimler 

1.  Gönüllü öğretmenlerle görüşerek haftanın belli gün ve saatlerinde soru çözme etkinlikleri planlamak, düzenlenmesine yardımcı 

olmak ve izlemek 

Okul idaresi 

2.  Gönüllü öğretmenlerle görüşerek haftanın belli gün ve saatlerinde öğrencilerin geri kaldıkları konuların işleneceği etütler 

planlamak, düzenlenmesine yardımcı olmak ve izlemek 

Okul idaresi 

3.  YGS’ye yönelik soru bankası oluşturmak Öğretmenler 

4.  Üniversite gezilerinin düzenlenmesi Kulüp 

öğretmenleri 

5.  Kariyer günleri yaparak ve üniversiteleri ziyaret ederek meslek tanıtma çalışmaları yapılacaktır. Okul idaresi 

6.  Derslerin gerçek hayatta kullanım örneklemlerini yapmak Öğretmenler 

7.  Öğrencilere ve velilere sınav kaygısı ve bu kaygıdan kurtulma yollarını sağlamak için seminerler verilecektir. Okul idaresi 

8.  Deneme sınavları düzenlemek Okul idaresi 

9.  LYS ye yönelik soru bankası oluşturmak Öğretmenler 
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Stratejik Hedef 2.3 

Öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme başarılarının yükselmesini sağlamak 

Hedefin mevcut durumu 

Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için uluslararası hareketlilik ön plana çıkan konulardan birisidir. Bu 

bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması 

gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine 

sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada bireylerin en az bir 

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

giriş sınavların da yabancı dil soruları ortak olmadığı için öğrencilerin gerekli göstermedikleri görülmektedir. 

 

 

Performans göstergeleri 

 
Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.  Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması  85 87 85 90 

2.  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı  0 0 0 3 

3.  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı  0 0 0 10 

 

 

Tedbirler 

 
Tedbir 

Sorumlu 

Birimler 

1.  Dil eğitiminin önemini anlatacak uygulamalar hazırlamak Ders 

öğretmenleri 

2.  Bir üst eğitim kurumlarında dil eğitiminin önemini vurgulamak  Ders 

öğretmenleri 

3.  Yaşam boyu öğrenme platformunda dil eğitiminin yerini kavratmak Ders 

öğretmenleri 

4.  Uluslararası başarı elde etmede dil eğitiminin gerekliliğini anlatmak Ders 

öğretmenleri 

5.  Başarılı olmuş kişiler ile dil eğitiminin önemi ile ilgili seminerler düzenlemek Rehberlik ser. 

6.  Mezun öğrenciler ile bir üst eğitim kurumlarında dil eğitiminin gerekliliğine yönelik görüşmeler yaptırmak Rehberlik ser 

7.  Yabancı dil derslerinin öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulamalı hale getirilmesi. Ders 

öğretmenleri 

8.  Yabancı dil derslerinin ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulamalı hale getirilmesi. Ders 

öğretmenleri 

9.  Yabancı dil konuşmayı özendirecek yarışma,sunu ve konser etkinliklerinin düzenlenmesi. Ders 

öğretmenleri 
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TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

3. Stratejik Amaç 

Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve 

eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

Stratejik Hedef 3.1 

Okulumuzun   hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynağımızın niteliğini geliştirmek. 

Hedefin mevcut durumu 

Örgütlerin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve kaliteli hizmet üretebilmesi için nitelikli ve sürekli 

gelişim içinde olan bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. 

 

Hedefin gerçekleştirilmesi ile Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin 

sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve 

yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

  

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 12 13 14 12 

2 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 17 18 18 20 

3 Personel başına yıllık ortalama hizmet içi eğitim süresi(saat) 3 3 2 5 

4 Norm kadro doluluk oranı 100 100 98 100 

 

Tedbirler 

 
Tedbir 

Sorumlu 

Birimler 

1.  Okul ihtiyaçları doğrultusunda hizmet içi eğitimler düzenlemek Okul idaresi 

2.  Eğitim ortamlarını hazırlayıp işlevselliklerini arttırmak Okul idaresi 

3.  Okulun çalışma ortamlarını düzenleyip geliştirmek Okul idaresi 

4.  Teknik donanımı arttırma çalışmaları yapmak Okul idaresi 

5.  Öğretmen eğitimlerini özendirmek ve desteklemek Okul idaresi 
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 Stratejik Hedef 3.2 

             Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek ve 

etkin, verimli bir yönetim yapısı oluşturmak. 

 

Hedefin mevcut durumu 

            Eğitim ve öğretime erişimin artırılarak fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda derslik sayısı mevcut 

kapasitemizi karşılamaktadır. MEB İnternete Erişim Projesi kapsamında geniş bant ADSL bağlantısı yapılmıştır 

FATİH Projesi, bilişim teknolojisi araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanımı için  bütün 

dersliklere,  etkileşimli tahta ve internet altyapısı kurulmuştur. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize hitap eden 

kütüphane mevcuttur. Aynı zamanda resim atölyesi, müzik sınıfı ve spor salonu mevcuttur. 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 20 25 27 30 

2 Kütüphanedeki kitap sayısı 1800 1850 2000 2500 

3 Teknolojik alt yapı tamamlanma oranı 80 90 90 95 

 

 

Tedbirler 

 
Tedbir 

Sorumlu 

Birimler 

3.  Kütüphane de bulunan kitap sayısını arttırmak Okul idaresi 

4.  Kütüphane de bulunan kitap içerik ve niteliklerini  arttırmak Okul idaresi 

5.  Kütüphane de bulunan kitap  içeriklerini güncellemek Okul idaresi 

6.  Bilgisayar sınıfı oluşturmak Okul idaresi 

7.  Kütüphaneyi etkili kullanan öğrencileri ödüllendirmek Okul idaresi 

 

 



 

26 

 

Stratejik Hedef 3.3 

Plan dönemi sonuna kadar, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve yapısını oluşturmak. 

Hedefin mevcut durumu 

 

Veli bilgilendirme toplantıları yapılmakta ve etkin olarak kullanılan bir mesaj sistemi bulunmaktadır. 

Öğretmen iletişimi gerek bireysel düzeyde gerekse kurumsa olarak devam etmektedir. 

  

 

 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1 Rehberlik yapılan öğretmen sayısı 40 35 36 36 

2 Öğretmenlerin yönetim faaliyetlerinden memnuniyet oranı % 87 77 60 80 

3 Velilerin yönetim faaliyetlerinden memnuniyet oranı 88 89 89 90 

 

Tedbirler 

 
Tedbir 

Sorumlu 

Birimler 

1.  Öğretmen sorunlarının tespit edilmesi  Okul idaresi 

2.  Sorunlara uygun çözümler oluşturmak Okul idaresi 

3.  Veli toplantılarını bireyselden sınıfa doğru planlamak Sınıf öğrt. 

4.  Rehberlik hizmetlerinden tüm paydaşları haberdar etmek Rehberlik m. 

5.  Okul aile işbirliğini artırmak Okul idaresi 

6.  Aile eğitimlerinin sayısını artırmak Rehberlik m. 

7.  Okula yeni gelen öğretmenleri okulun hedefleri konusunda bilgilendirmek Okul idaresi 

 



 

27 

 

 

                  BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME 

Tablo 4: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef 
2000 

 
2.4 

Stratejik Amaç 1 2000 2.4 

Stratejik Hedef 2.1 4000 4.8 

Stratejik Hedef 2.2 15000 18 

Stratejik Hedef 2.3 2000 24 

Stratejik Amaç 2 21000 25 

Stratejik Hedef 3.1 30000 36 

Stratejik Hedef 3.2 15000 18 

Stratejik Hedef 3.3 5000 6 

Stratejik Amaç 3 50000 60 

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 73000 87 

Genel Yönetim Gideri 10000 10 

Toplam 83000 100 
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BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

A. KÜTAHYA ANADOLU LİSESİ  2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME MODELİ  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri makro planlarda 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.  

Bu kapsamda 2015-2019 döneminde, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Kütahya Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı 

hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında 

ve etkin biçimde alınabilmesi için Kütahya Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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. 

Kütahya Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. KÜTAHYA ANADOLU LİSESİ  2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer 

alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluşturmaktadır. 

 KÜTAHYA ANADOLU LİSESİ  2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

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

dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGE tarafından harcama birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide 

edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak 

ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek 

stratejilerin alınması sağlanacaktır. 
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Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde SGE tarafından harcama birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide 

edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların 

nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu 

hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, okul, kurum ve Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme 

ve değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli 

olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Tablo 5: İzleme ve Değerlendirme Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzleme ve 

Değerlendirm

e 

Dönemi 

Gerçekleştirilm

e Zamanı 

İzleme ve Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

Dönem 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

 

SGE tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin 

toplanması ve konsolide edilmesi ve 

göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst 

yöneticiye sunulması. 

Ocak-

Temmuz 

İkinci 

Dönem 

İzleyen yılın 

Şubat ayı 

sonuna kadar 

SGE tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve konsolide 

edilmesi ve üst yönetici başkanlığında 

harcama birim yöneticilerince yılsonu 

gerçekleşmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

stratejilerin alınması 

Bütün yıl 
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Şekil 4: Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 
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