
 
T.C. 

KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI 
Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

 
 

 

 

KARŞIYAKA ATAKENT ANADOLU LİSESİ  

2019-2023  

STRATEJİK PLANI 

 

 

 

 

İZMİR 2019 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
SUNUŞ 

 

Günümüzde eğitim anlayışı, çağın hızla değişen teknolojisiyle birlikte yeni bir boyut kazandı ve 
Dinamizm, yaratıcılık, araştırma, üretkenlik ön plana çıktı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışları, onun 
isteklerini, beklentilerini, hedeflerini, bireysel özelliklerini merkeze alan yöntemler tercih ediliyor. 
Liderlik anlayışı, ekip çalışmasına dayalı başarılar ve mevcut koşulları en iyi şekilde değerlendiren 
yaklaşımlar benimseniyor. Toplam kalite yönetimi okullarda öğrenci ve velilerinin ihtiyaçlarını 
iyi anlamayı bir zorunluluk haline getiren, bu ihtiyaçların karşılanması için sürekli iyileştirme 
çalışmaları yapmayı mecbur kılan bir çalışmadır. Okullarda süreçlerin etkin kontrolü sağlanır, 
doğru kaynaklar kullanılır. Okullardaki tüm çalışanlar, iyileştirme sürecine katkıda bulunurlar, 
çalışanların motivasyon ve verimlilikleri artarken okulların kamuoyundaki itibarları da yükselir. 
Okullarda yaratıcı düşünebilen, problem çözebilen, bilgiye ulaşma yollarını bilen, kişilikli, 
sorumluluk üstlenebilen, ülke ve dünyaya ilgili, duyarlı, sosyal bireyler yetişir. 21.yüzyıl 
teknolojisini özümsemiş gençler topluma kazandırılır. Kısacası; kalite eğitimi vizyon, amaç ve 
gelişim kavramlarını içerir. Kalite eğitimi bir problemi yeni baştan düşünmek için fırsatlar sunar. 
Hayal ettiğimiz ideal okulların yaratılmasına aracılık eder. Bizlerde Atakent Anadolu Lisesi olarak 
bu inançla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Değişimin gerektirdiği yeni yapılanmaları okul 
programlarımıza katmak amacıyla okulumuzda oluşturduğumuz stratejik çalışma planı 
doğrultusunda çalışmalar etkinlikler, projeler belirleyerek çalışanları “biz” duygusu altında 
birleştirdik. Geliştirdiğimiz bu stratejik plan sayesinde okulumuzun bir marka olması yönünde 
doğru adımları kararlı bir şekilde atacağımıza inanıyoruz. 

          Hakan SARAL 
                               Okul Müdürü 
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BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 
 

 

GİRİŞ 

 

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak 
üzere yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Stratejik planlar bu düzenlemenin en önemli ayağını 
oluşturmaktadır. 5 yıllık süreci kapsayan strateji planları, her yıl için hedeflenen ilerleme planını 
performans programlarıyla belirlemekte ve faaliyet raporlarıyla da hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını 
ortaya koymaktadır. Ürettiği bilgiyi ürün ve hizmete dönüştürebilen üniversite modelinde, 
ulaşılmak istenen sonuçların planlanması kurum bütçesinin daha verimli kullanılmasını sağlar. Bu 
planlamada, ulaşılmak istenen sonuçlar açısından ihtiyaçların göz önünde bulundurulması ve 
paydaşlarla da iletişim içinde olunması beklenir.  
 

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle Sürekli yenilenmeyi ve 
kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve 
öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt yapı, 
toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2019-2023 stratejik planı hazırlanmıştır.  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alan bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler 
yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi 
imkanlarla yetiştirip, düşünce ufku ve yenilikçi ruh ve modern düşünceye açık, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve 
idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 
olarak en büyük amacımız, yalnızca akademik başarı değil, girdikleri her türlü ortamda 
çevresindekilere lider, hayata hazır, ülkemizi daha da ileriye götürecek gençleri yetiştirmektir.  

Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi’nin stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  
yani okulun GZFT analizi yapılarak başlanmıştır. GZFT analizi tüm idari personelin ve 
öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların 
sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi ile öğretmenlerden oluşan bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha 
sonra GZFT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun 
amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya 
başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki GZFT analizi bir kilometre taşıdır 
okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız 
gerektiğine dair kalıcı bir vesikadır.  Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde 
gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve gereken 
revizyonlar yapılacaktır.  Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi Stratejik Planında belirtilen amaç ve 
hedeflere ulaşmamızın okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar 
sağlayacağına inanmaktayız.  

 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin 
oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada 
durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine 
aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. 

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, 
hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta 
verilmiştir. 
 

 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 
 
 
 
Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 
Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 

HAKAN SARAL Okul Müdürü UĞUR ISKIN Müdür 
Yardımcısı  

ESENGÜL 
BAYRAKTAR 

Müdür Yardımcısı  BÜLENT ÖZER Öğretmen 

HANDAN ÇAM REHBER 
ÖĞRETMEN NİLÜFER SAL 

Öğretmen 

HÜLYA İSTEMİHAN Öğretmen HALİL DÖNER Öğretmen 
ENDER ALTEKİN Öğretmen ALATTİN ŞİMŞEK Öğretmen 
ZEHRA BAKAN Gönüllü Veli  GÜLDEN YILMAZ Öğretmen 
FURKAN GABAKÇI Onur Kurulu İkinci 

Başkanı ZEKİ ÖZTÜRK Öğretmen 

  MİNE ÖZGÜN Öğretmen 
  MUSA ÖZTÜRK Öğretmen  
  HÜLYA ÖZDEMİR Öğretmen  
  HÜLYA KUMKAPU Gönüllü Veli 
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BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 
 

 

Okulun Kısa Tanıtımı 
 

Okulumuzun bulunduğu arsa lise binası olarak konut sitesine uygun bir mimari tarzda 

yapılması koşuluyla Emlak Bankası tarafından bağışlanmış olup, toplam alanı 12.250 

metrekaredir. Okulun yapımına 1991 yılında başlanmıştır. Özel proje olarak inşa edilen 

okulumuz 27 Kasım 1992 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Köksal Toptan tarafından açılmıştır. 

Okulumuz 1992–1994 yılları arasında Lise, 1994-1998 yılları arasında Yabancı Dil Ağırlıklı 

Lise olarak eğitim-öğretime devam etmiş 1998 yılından itibaren ise Anadolu Lisesi olmuştur. 

Bulunduğu sent nedeniyle okulumuza Atakent Anadolu Lisesi adı verilmiştir. 

       Yarının bilgi toplumunun istediği bireylerin yetişmesinin, bireysel yeteneklerin ortaya 

çıkarılıp geliştirilmesiyle mümkün olduğunun bilincinde olan Karşıyaka Atakent Anadolu 

Lisesi, sportif ve kültürel etkinliklerle gerek ilimiz gerekse ülkemiz düzeyinde pek çok başarılar 

elde etmiştir. Anadolu liseleri arasında düzenlenen turnuvalarda her yıl spor etkinliklerinde yine 

adına yakışan başarılara imza atmıştır ve atmaya devam etmektedir. 
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Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi  
 
İli:İZMİR İlçesi:KARŞIYAKA 

Adres:  

Mavişehir Mahallesi 2038 
Sokak No:2/1 Karşıyaka -
İZMİR 

 

Coğrafi Konum 
(link): 

https://goo.gl/maps/4ZBB3d
QCk812  

Telefon 
Numarası:  

0232 362 98 61 Faks Numarası: 0232 362 9861 

e- Posta 
Adresi: 456066@meb.k12.tr Web sayfası 

adresi: atakental.meb.k12.tr   

Kurum 
Kodu: 456066 Öğretim Şekli: 

Tam Gün (Tam Gün/İkili 
Eğitim) 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 1992 Toplam Çalışan 
Sayısı  

52 

Öğrenci 
Sayısı: 

Kız 462 

Öğretme
n Sayısı 

Kadın 33 

Erkek 320 Erkek 19 

Topla
m 

782 Topla
m 

52 

Derslik Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı 

:31,28 Şube Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı 

:31,28 

Öğretmen Başına Düşen 
Öğrenci Sayısı 

:16,63 Şube Başına 30’dan Fazla 
Öğrencisi Olan Şube Sayısı 

:14 

Öğrenci Başına Düşen 
Toplam Gider Miktarı 

 Öğretmenlerin Kurumdaki 
Ortalama Görev Süresi 

4,57 
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Çalışan Bilgileri 

 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

 

Çalışan Bilgileri Tablosu 

 

Unvan Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 2 1 3 

Sınıf Öğretmeni    

Branş Öğretmeni 16 30 46 

Rehber Öğretmen 0 2 2 

İdari Personel 1 1 2 

Yardımcı Personel 3 3 6 

Güvenlik Personeli  1 1 

Toplam Çalışan Sayıları 22 38 60 
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Okulumuz Bina ve Alanları 
 
 Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır. 
 
Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler 
  
 
Okul Bölümleri  Özel Alanlar Var Yok 
Okul Kat Sayısı Z+2 Çok Amaçlı Salon  YOK 

Derslik Sayısı 25 Çok Amaçlı Saha  YOK 
Derslik Alanları (m2) 1200 Kütüphane VAR  
Kullanılan Derslik Sayısı 25 Fen Laboratuvarı VAR  
Şube Sayısı 25 Bilgisayar 

Laboratuvarı 
VAR  

İdari Odaların Alanı (m2) 72 İş Atölyesi  YOK 
Öğretmenler Odası (m2) 32 Beceri Atölyesi  YOK 
Okul Oturum Alanı (m2) 2250 Pansiyon  YOK 
Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 10000    
Okul Kapalı Alan (m2) 6750    
Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı 
toplam alan (m2) 

1600    

Kantin (m2) 100    
Tuvalet Sayısı 17    
Diğer (………….)     
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Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 
 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 
 

Sınıf/Şube (Alan) Kız Erkek Sınıf Toplamı 
9A 27 13 40 
9B 26 13 39 
9C 27 12 39 
9D 21 18 39 
9E 22 17 39 
9F 24 15 39 
9G 24 15 39 
9H 25 14 39 

SINIF GENELİNDE 
TOPLAM: 196 117 313 

10A 18 11 29 
10B 18 12 30 
10C 20 8 28 
10D 16 13 29 
10E 16 12 28 
10F 16 14 30 

SINIF GENELİNDE 
TOPLAM: 104 70 174 

11A 15 4 19 
11B 16 8 24 
11C 12 15 27 
11D 18 14 32 
11E 11 17 28 
11F 9 12 21 

SINIF GENELİNDE 
TOPLAM: 81 70 151 

12A 21 12 33 
12B 20 12 32 
12C 16 15 31 
12D 10 15 25 
12E 14 9 23 

SINIF GENELİNDE 
TOPLAM: 81 63 144 

TOPLAMLAR : 462 320 782 
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Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 
 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım 
malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

Akıllı Tahta Sayısı 31 TV Sayısı 2 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 29 Yazıcı Sayısı 5 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 3 Fotokopi Makinası Sayısı 1 

Projeksiyon Sayısı 5 İnternet Bağlantı Hızı FİBER 

    

 

 

 

Gelir ve Gider Bilgisi 
 

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil 
olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda 
verilmiştir. 

 

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı 

2016 154.422,25 138.179,32 

2017 167.047,50-TL 165.520,61-TL 
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PAYDAŞ ANALİZİ 

 

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi 
nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. 
Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen 
önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır. 

 

 

 

 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir  :  

 

Öğrenci Anketi Sonuçları: 

 

Okulumuzda yaptığımız anket sonuçlarında  ; 

%68,95 Katılıyorum “Okulda kendimi güvende hissediyorum”, 

%55,36 Katılıyorum “ Teneffüslerde ihtiyaçlarımı giderebiliyorum” 

Maddeleri en yüksek değeri alırken 

%36,53 Katılmıyorum “ Okul binası ve diğeri fiziki mekanlar yeterlidir” ile 

%35,26 Katılmıyorum “ Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler 
düzenlenmektedir.” Maddeleri  okulun  geliştirecek değerlerine sahiptir. 

 

 

OKUL AİLE 
BİRLİĞİ 

BAŞKANI

OKUL 
MÜDÜR 

YARDIMCISI

OKUL 
MÜDÜR 

YARDIMCISI

ZÜMRE VE 
KURULLAR

ÖĞRETMEN 
KURULLARI

OKUL 
MÜDÜRÜ
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Öğretmen Anketi Sonuçları: 

 

Okulumuzda yaptığımız anket sonuçlarında  ; 

% 89,13 Katılıyorum “Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim”, 

%67,39 Katılıyorum “Okulumuzda yerelde ve toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar 
yapmaktadır.” 

Maddeleri en yüksek değeri alırken 

%34,78 Katılmıyorum “Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler 
yeterlidir” ile 

%26,09 Katılmıyorum “Okulda çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.” 
Maddeleri  okulun  geliştirecek değerlerine sahiptir. 

 

 

 

Veli Anketi Sonuçları: 

 

Okulumuzda yaptığımız anket sonuçlarında  ; 

% 84,41 Katılıyorum “İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.”, 

%85,71 Katılıyorum “Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınmaktadır” 

Maddeleri en yüksek değeri alırken 

%24,68 Katılmıyorum “Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler 
kullanmaktadır.” ile 

%33,77 Katılmıyorum “Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler 
düzenlenmektedir.” Maddeleri  okulun  geliştirecek değerlerine sahiptir. 
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GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi  
 

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, 
teknolojik kaynak bilgileri ve gelir gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan 
sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda 
belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar 
tek bir analizde birleştirilmiştir. 

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal 
iletişim gibi çok çeşitli alanlarda kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade 
etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve 
dış faktör ayrımı yapılmıştır.  

 

İçsel Faktörler  
 
 
Güçlü Yönler 
 
 

Öğrenciler Okulda kendimi güvende hissediyorum 
Çalışanlar Alanıma ilişkin yenilik ve gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim 
Veliler İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum 
Bina ve Yerleşke Okul her zaman temiz ve bakımlıdır. 
Donanım Okul, teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma sahiptir. 
Bütçe  
Yönetim Süreçleri Yöneticilerimiz, yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmektedir. 

İletişim Süreçleri İhtiyaç duyduğumda okul çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum. 
vb Öğretmen ve öğrencilerin yeni teknolojiyi izlemeleri,  
 Sınıflarda fatih projesi kapsamında akıllı tahta ve internetin olması bunların 

eğitim ve öğretimde kullanılması 
 İdarecilerin ve öğretmenlerin öğrencilerin gelişimi konusunda her yönden 

desteklemesi. 
 Okulumuzda önemli disiplin olaylarının yaşanmaması. 
 Öğretmen kadromuzun tam olması ve okulu sevmeleri 
 Eğitim ortamına uygun  bir yerleşkeye sahip olması. 
 Çevre etmenlerinin olumsuz olmaması güvenilirlik ve okulumuzda 
 Beyaz Bayrak sahibi olmamız. 
 Yemekhanemizin olması. 
 Okul ulaşımının rahat olması 
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Zayıf Yönler 
 
 

Öğrenciler Okulumuzda yeterli miktarda sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. 
Çalışanlar Okulumuzda sadece öğretmenlerin kullanımına tahsis edilmiş yerler yeterlidir. 

Veliler Öğretmenler yeniliğe açık olarak derslerin işlenişinde çeşitli yöntemler 
kullanmaktadır. 

Bina ve Yerleşke  
Donanım  
Bütçe Maddi kaynak yetersizliği 
Yönetim Süreçleri  
İletişim Süreçleri Cep telefonu, mp3,… serbest olması 

vb Destek personelimizin yetersiz olması 
 Öğrenciler açısından notun her şeyden ön planda olması 

 Özellikle 12.sınıf öğrencilerinin okuldan ziyade dershaneye öncelik vermesi 

 Takdir ve tanıma sistemimizin yetersiz olması 
 Veli-öğretmen görüşme odamızın olmaması 
 Kütüphane memurumuzun olmaması 
 Sağlık personeli ve revirimizin olmaması 
 Konferans salonunun olmaması 
 Spor salonumuzun olmaması 
 Okulun fiziki yapısı açısından akustiğinin olmaması 
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Dışsal Faktörler  
 
 
 
Fırsatlar 
 
 

Politik İlimizde yeni üniversitelerin açılması 
Ekonomik  
Sosyolojik Büyükşehirde olmamız ve üniversitelerle ile işbirliği içinde olmamız. 
Teknolojik Akıllı tahtalarımızın olması. 
Mevzuat-Yasal  
Ekolojik  
DİĞER Okulumuzun ulaşımının kolay olması 
 Başarılı öğrencilerin gelmesi nedeniyle seçilmiş öğrencilerin bulunması. 

 
 Okul çevresinde öğrenciler için risk faktörlerinin olmaması 

 

 

             Tehditler 
 
 

 

 

 

 

 

 

Politik  
Ekonomik Yapılan etkinlikler, projeler ve okul bakımı için gerekli maddi destek bulunamaması 
Sosyolojik  
Teknolojik Öğrencilerin internet ve cep telefonuna olan düşkünlükleri 
Mevzuat-Yasal -Yönetmelik ve genelgelerin sık sık değişmesi 

- Sınav sistemi ve müfredatın sık sık değişmesi 
Ekolojik  
DİĞER İki aşamalı Öğrenci Seçme Sınavının stresi altındaki son sınıf öğrencilerinin 

dershaneyi okula tercih etmeleri 
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Gelişim ve Sorun Alanları 
 

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın 
geleceğe yönelim bölümü ile ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin 
belirlenmesi sağlanmaktadır.  

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan 
Eğitime Erişim, Eğitimde Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim 
faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, 
sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama 
evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve öğretim 
sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 

 
 
 
 
 

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite 
Yükseköğretime öğrenci 
kazandırma 

Akademik Başarı Kurumsal İletişim 

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve Fiziksel 
Gelişim 

Kurumsal Yönetim 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan 
Bireyler 

İstihdam Edilebilirlik ve 
Yönlendirme 

Bina ve Yerleşke 

Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Donanım 

Nakiller Ders araç gereçleri Temizlik, Hijyen 
  İş Güvenliği, Okul Güvenliği 

  Taşıma ve servis 
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Gelişim ve Sorun Alanlarımız 
 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 
Eğitime ve Öğretime Erişim: Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı 
dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında 
ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. 

2 
Özürlü ve özürsüz toplam 20 gün altında devamsızlık yapan öğrenci sayısını %  74’dan toplam 
öğrenci sayısına göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren % 80’nin üzerine çıkararak 
öğrencilerin okulda bulunma gün ve saatini arttırmak. 
 

 

 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 
Okulumuzda sosyal, sportif ve kültürel  faaliyetlere katılan öğrenci  memnuniyet oranını 
%35’ten % 45 ‘e çıkarmak. 

 

 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 Öğretim kadrosunun kişisel gelişimi için hizmet içi programlar açmak yeni yöntem ve 
stratejiler konusunda eğitilmelerini sağlamak. 

  

19 
 



 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 
 

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında 
öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan 
görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel 
Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır. 

 

MİSYONUMUZ  
 

Atatürkçü, kültürel değerlerine bağlı, bilgiyi bilince dönüştürebilen, özgür, çağdaş ve yaratıcı 

bireyler yetiştirmek için varız. 

 

 

VİZYONUMUZ  
 

Sosyal, kültürel ve bilimsel birikimiyle geleceği şekillendirebilecek nesiller yetiştirmek. 

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ  
 

1) Özgüveni olan  

2) Hoşgörü sahibi 

3) Sabırlı 

4) Çağdaş 

5) Adalet duygusu ve 

6) Demokrasi bilinci gelişmiş 

7) Her türlü ayrımcılığa karşı olan 

8) Bilimsel gelişmelere açık bireyler yetiştirmenin önemine inanırız. 
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BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 
 

 

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
Eğitime ve Öğretime Erişim: Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı 
dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında 
ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. 
 
Stratejik Amaç 1:  
 

Özürlü ve özürsüz toplam 20 gün altında devamsızlık yapan öğrenci sayısını %  74’dan toplam 
öğrenci sayısına göre 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren % 80’nin üzerine çıkararak 
öğrencilerin okulda bulunma gün ve saatini arttırmak. 
 
Stratejik Hedef 1.1.   
 

Öğrencilerin okula devamsızlık sorunları giderilecektir. 
 

Performans Göstergeleri  

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a
. 

Bir eğitim ve öğretim 
döneminde 20 gün ve üzeri 
devamsızlık yapan öğrenci 
oranı (%) 

22 20 20 19 19 18 

 

Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileriyle 
hemen irtibata geçilecek 

Okul İdaresi 
Okul rehberlik servisi 
Sınıf Öğretmenleri 

Devamsızlığın 5-10-
15.günlerinde 

1.1.2 Veli beyanı izin isteklerinde çok önemli 
mazeretler dışında sınırlamalar konulacak Okul Yönetimi Mazaretin 5 iş günü 

içerisinde 

1.1.3 Öğrencilerin okulda daha fazla kalmaları için 
kurslar, sosyal faaliyetler düzenlenecek 

Okul İdaresi 
Öğretmenler 

Eğitim-Öğretim yılı 
boyunca 
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TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 
 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi 
şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve 
davranışın kazandırılmasıdır. 

Çeşitli sosyal faaliyetlerle öğrencilerin ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve 
davranışın kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve 
öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini 
sağlamak. 

 

Stratejik Amaç 2:  
 
Okulumuzda sosyal, sportif ve kültürel  faaliyetlere katılan öğrenci  memnuniyet oranını 
artırmak 
 

  

 

Stratejik Hedef 2.1.   
 
Okulumuzda sosyal, sportif ve kültürel  faaliyetlere katılan öğrenci  memnuniyet oranını 
%35’ten % 45 ‘e çıkarmak.  
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Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a 
Gerçekleştirilen  sosyal, sportif  ve  
kültürel  faaliyetlere katılan öğrenci  
sayısı 

350 360 380 380 395 395 

PG.1.1.b 
Faaliyetlere katılan öğretmen, öğrenci 
ve velilerin faaliyetlerden duydukları 
memnuniyetin oranı. 

35 45 45 45 50 50 

 

 

Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem 
Tarihi 

1.1.1. 
Her öğretim yılı başında öğretmen ve 
öğrencilerin görüşlerine uygun olarak 
yapılacak etkinlik sayısını tespit etmek 

 
Okul İdaresi 
Öğretmenler kurulu 
okul strateji ekibi Ders öğretmenleri 

Eylül 

1.1.2 
9. ve 10.sınıf öğrencilerinin her yıl en az bir 
tane herhangi bir etkinlik yapması teşvik 
edilecek 

Okul İdaresi 
Sınıf Rehber Öğretmenleri Yıl Boyunca 

1.1.3 Etkinliklere farklı öğrencilerin katılmasına 
çalışılacak 

Okul İdaresi 
Ders öğretmenleri 
 

Yıl Boyunca 

1.1.4 

Sosyal ve Kültürel Faaliyet çeşitini 
arttırılacak (Futbol, Basketbol, Voleybol, 
Masa Tenisi, Satranç, Halk Oyunları, Dans 
ekibi, Tiyatro, Şiir Dinletisi, 3 Çeşit Müzük 
grubu, Münazara ekibi, oryantirink) 

Okul İdaresi 
Öğretmenler kurulu 
Öğretmenler 

Eylül 
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Stratejik Hedef 2.2.   
 
 Okul üniversite öğrenci yerleşim oranı 2018 yılındaki mevcut durumu  %63 olup son dört yıldır 
ortalama %70 civarındadır. % 75’in üzerine çıkmaktır.  
 

Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a 

ÖSYM istatistiklerinde okulumuzun 
İzmir’deki Anadolu liseleri arasında yer 
aldığı sıralama, ortalama net ve puan 
başarısı 

6 6 5 5 5 4 

PG.1.1.b Bir lisans programına giren öğrencilerin 
sayısının mezun olan öğrencilerin 
sayısına oranı, 

63 65 70 70 75 80 

 

 

 

Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. 

Belirli aralıklarla değerlendirme yapılarak 
bütün öğrencilerin öğretim programlarındaki 
temel bilgi ve becerileri kazanıp 
kazanmadıkları ölçülecektir. 

Okul İdaresi 
Rehberlik Servisi 

Her ay 

1.1.2 Başarı düzeyi düşük öğrencilerin Yetiştirme 
kursuna katılmasını sağlamak 

Okul İdaresi 
Rehberlik Servisi 
Sınıf Rehber Öğretmenleri 

1.ve 2. Dönem 
Başı 

1.1.3 Deneme sınavları yaparak rekabet ortamı 
yaratıp başarıyı artırmak. 

Okul İdaresi 
Rehberlik Servisi 
Zümreler 

Dönemde 2 adet 

1.1.4 
Öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı ve 
stresle başa çıkma yolları konusunda 
bilgilendirme yapmak. 

Rehberlik Servisi Kasım –Nisan 
Aylarında 

1.1.5 
Meslekler tanıtılacak, öğrencilerin yetenekleri 
ve ilgileri doğrultusunda rehberlik faaliyeti 
yapılarak yöneltme formları doldurulacak. 

Rehberlik Servisi Kasım-Aralık 
Mart-Nisan 
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TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 
 

Stratejik Amaç 3:  
 

Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini 
gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun, yönetim ve 
organizasyon yapısını etkin hale getirmek 

 
Stratejik Hedef 3.1.   
 

Kurumumuzdan hizmet alanların, hizmetten memnun olma ortalama oranı 80,83 (öğrenci, %68,95 
“Okulda kendimi güvende hissediyorum”, öğretmen % 89,13 “Alanıma ilişkin yenilik ve 
gelişmeleri takip eder ve kendimi güncellerim”,Veli % 84,41 “İhtiyaç duyduğumda okul 
çalışanlarıyla rahatlıkla görüşebiliyorum.”) ‘ten %85 ‘e çıkarmak. 

 
 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.a 
Kurumumuzdan hizmet alanların, hizmetten 
memnun olma oranı % 55 57 57 59 59 60 

PG.3.2.b 
Kurumun ihtiyacına uygun olarak 
gerçekleşmesi gereken yatırım, onarım ve 
bakım sayısının, planlamaları yapılanlara 
oranı, 

% 80 80 83 83 85 85 

PG.3.3.c. 

Kurum binalarının iyileştirilmesi, tabii 
afetlere karşı güçlendirilmesi, ısıtma, 
soğutma, havalandırma tedbirlerinin alınması 
konusunda planlanan iş ve işlemlerinin, 
gerçekleştirilenlere oranı, 

% 80 80 83 83 85 85 

PG.3.4.d. 

Yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale 
getirerek Kurumda çalışan her bireyin etkin 
ve verimli bir şekilde okul çalışmalarının en 
az birinde yer alma oranını %70’in üzerine 
çıkarmak. 

% 70 72 72 75 75 77 
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Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. 

Okulun iç ve dış kısımları eğitim ve öğretimdeki 
başarıyı arttırmaya, öğrenci davranışını olumlu 
yönde geliştirmeye yönelik olarak uygun 
boyalarla boyatılacak, tamir edilmesi gereken 
yerler onartılacak 

 
Okul İdaresi 
Okul-Aile Birliği 
 

Temmuz-Eylül 

1.1.2 
Öğretmenler odası öğretmenlerin dinlenmesine 
ve çalışma yapabilecekleri şekilde 
düzenlenecektir. 

 
Okul İdaresi 
Okul-Aile Birliği 
 

Temmuz-Eylül 

1.1.3 Toplantı salonun koltukları tamir edilecek,  

 
Okul İdaresi 
Okul-Aile Birliği 
 

Temmuz-Eylül 
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Stratejik Hedef 3. 2 

 

Öğretim kadrosunun kişisel gelişimi için hizmet içi programlar açmak yeni yöntem ve stratejiler 
konusunda eğitilmelerini sağlamak. 
 
 
Performans Göstergeleri 3. 2 

 

 

 
 
 
 
 

Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. Öğretmenlerin etkin iletişim kurabilmeleri için 
okul içi düzenli paylaşım toplantıları yapmak. 

Okul İdaresi 
okul strateji ekibi 
 

Seminer Dönemi 

1.1.2 Başta sınıf hâkimiyeti olmak üzere öğretmenlerin 
hizmet içi eğitim çalışmalarına devam edilecektir. 

Okul İdaresi 
okul strateji ekibi 
 

Seminer Dönemi 

1.1.3 

Öğretmenlere yönelik iletişim, işbirliği ve sınıf 
hâkimiyeti, etkili etkileşimli tahta kullanımı, ilk 
yardım konularında seminer ya da kurs 
düzenlenecektir.  

Okul İdaresi 
okul strateji ekibi 
 

Kasım -Nisan 

 
  

Hedef 3.2 Önceki Yıllar 
Plan 

Dönemi 
Sonu 

2016/2017 2017/2018 2023 
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm 
personel sayısına oranı 41 33 40 

Mevcut problemlere karşı öğretmenlerin bu problemleri 
çözebilme oranı % 50 % 50 % 60 
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V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 
 

 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 
 

 

Kaynaklar 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

GENEL BÜTÇE 167.466,14 168500,00 169000,00 170000,00 171000,00 172000,00 

KANTİN KİRA 
GELİRİ 

22275,00 23000,00 23500,00 23500,00 
24000,00 24500,00 

SPOR SALONU 
KİRA GELİRİ 

65200,00 66200,00 67200,00 68000,00 69000,00 70000,00 

BAĞIŞLAR 56972,50 57000,00 57500,00 58000,00 58500,00 59000,00 

TOPLAM 311913,64 314700,00 317200,00 319500,00 322500,00 325500,00 
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VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

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  

Okulumuz stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje 

ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi 

birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı 

bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman 

gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem planları ise 

stratejik planlama birimi tarafından hazırlanmaktadır.  

İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır: 
 Stratejik planın performans ölçümü ve değerlendirilmesinde; hedefler bazında belirlenen 

performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleşme oranları ve yılda bir yapılacak olan paydaş 

memnuniyeti anket sonuçları esas alınacaktır.  

İzleme sürecinde elde edilen veriler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile 

karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konulacaktır. Stratejik planda belirlenen hedeflere 

ulaşılamaması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.  

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın 

izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.  

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

ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme 

toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar 

görüşülüp karara bağlanacaktır.  
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