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       Büyük için   teminatı olan   daha iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu 
açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için 
öğretmenleri ve idarecileriyle özverili   lise mezunu gençler yetiştirmek 
 
 

SUNUŞ 
 
                      Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın getirdiği teknolojik ve 
sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini 
göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm 
değişikliklerde dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem 
taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan  güçlü 
bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman 
diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile (STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. 
                Okulumuz  misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2011 yılında belirlemiştir. 
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 ı ilişkileri 
kapsayan 2019-2024 stratejik planı hazırlanmıştır. 
            Büyük önder Atatürk’ü örnek alan bizler ;Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren 
gençler yetiştirmek için kurulan  okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi  daha 
iyi imkanlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını 
daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde  
tüm azmimizle çalışmaktayız. 
          Özel Balkanlar Akşam lisesi olarak en büyük amacımız yalnızca lise mezunu gençler 
yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan , hayata hazır ,  
hayatı aydınlatan , bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen 
kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da 
yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş bulunmaktayız. 
            Özel Balkanlar Akşam Lisesi’nin  stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti,  
yani  okulun  SWOT  analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT 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 altı kişilik bir 
kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra  SWOT 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 SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü  resmidir  
ve stratejik planlama ise  bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine  dair kalıcı  bir  
belgedir. 
Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki 
her yıl sonunda gözden geçirilecek ve gereken revizyonlar yapılacaktır. 
             Özel Balkanlar Akşam lisesi Stratejik Planı (2019-2024)’de belirtilen amaç ve 
hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar 
sağlayacağına inanmaktayız. 
           Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında 
yardımı olacak İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü,  olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara 
öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. 
 
                                                                                                                        
                                                                                                                     Okul Müdürü 
                                                                                                                M.Yavuz BEKTAŞ 
 



  

4  

                                                                                                  Okul Müdürü 

 

SUNUŞ…………………………………………………………………………….3 

İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………...4 

BÖLÜM I: GİRİŞ VE PLAN HAZIRLIK SÜRECİ…………………………...5 

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ………………………………………………....6 

Tarihi Gelişim……………………………………………………………………….....6 

Yasal Yükümlülükler………………………………………………………………….7 

Faaliyet Alanlari ile Ürün ve Hizmetler……………………………………………...7 

Kuruluş İçi Analiz……………………………………………………………………..8 

Temel Bilgiler Okul Künyesi ,,……………………………………………………………9 

Okul Yerleşkesi Bilgileri………………………………………………………………….10 

İnsan Kaynakları………………………………………………………………………….11 

Öğrenci Bilgileri………………………………………………………………………….12 

Teknolojik Düzey…………………………………………………………………………12 

Mali Kaynaklar…………………………………………………………………………...13 

Paydaş Analizi………………………………………………………………………...14 

PESTLE Analizi………………………………………………………………………16 

GZFT Analizi …………………………………………………………………………18 

Tespit ve İhtiyaçlar…………………………………………………………………...19 

III. GELECEĞE BAKIŞ………………………………………………………….19 

Misyon, Vizyon, Temel değerler…………………………………………………….20 

Stratejik Amaçlar.Stratejik Hedefler.Performans Göstergeleri……………..…20-23 

IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME…………………………………………..24 

V. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME……………………………….25 

EKLER 



  

5  

 

BÖLÜM I 

GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 

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. 

 
 

1.1.Stratejik Plan Üst Kurulu Ve Stratejiik Plan Hazirlama Ekibi 

 

 

Üst Kurul Bilgileri 

 

Ekip Bilgileri 

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 

 

M.Yavuz BEKTAŞ 
 

Okul Müdürü 

 

Tacettin DURMUŞ 
 

Okul Müdür Yard. 

  

Tacettin DURMUŞ 
 

Okul Müdür Yard. 

 

Ayhan ÖZER 
 

Öğretmen 

 

Cihan KARASU 
 

Öğretmen 

 

Mehmet TUNCEL 
 

Öğretmen 

 

Salise SOYSAL 
 

Okul Aile Birliği Başkanı 

 

Sebahat KALKAN 
 

Öğretmen 

 

Sebiha TAN 
 

OAB Yönetim kurulu üyesi 

 

Sevda TOR 
 

Veli  

 

 

 

 

  

Duygu DURMUŞ 
 

Veli  
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BÖLÜM II 

DURUM ANALİZİ 

 

2.1.Okulun Tarihi Gelişimi 
 

Okulumuz M. Vedat ERYETİŞ tarafından 2007 yılında Kartal-Yakacık ta bulunan 

Özel Balkanlar Ortaokulu ile aynı adreste faaliyete başlamıştır. Pendik Özel 

Eryetiş Akşam Lisesi ve Pensik  Özel Eryetiş Akşam Lisesi E5 Şubeleriyle  aynı 

kurucuya bağlı Köklü bir geçmişe sahiptir. 

2007-2013 yılalrı arasında Yakacık Kampüsünde Eğitim Öğretim Faaliyetlerini 

yürüten okulumuz 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında Pendik ilçesindeDoğu 

Mahallesi Çamlık Sokak No:7 adresine,bu günde içerisinde faaliyet gösterdiği 

Eryetiş Eğitim Kurumları Kampüsüne taşınarak eğitimine devam etmektedir 

Okulumuz Anadolu Lisesi programı uygulayan bir okuldur. 

Okulumuzda eğitim- öğretim deneyimli, 2/3 ‘ü Aylık Ücretli Kadrolu,1/3 Ders 

Ücretli olarak ve milli eğitime bağlı liselerde aktif görev yapan, milli eğitim 

onaylıöğretmenler tarafından verilmektedir.  

Eğitim- öğretim süresi 4 yıldır. 

Okulumuzda Örgün Öğretim Kurumlarında okuma hakkını tamamlamış veya 19 

yaşına gimiş bulunan gençlere eğitim verilmektedir. 

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Lise 

Diploması alarak üniversite sınavlarına girme ve kazanma hakkına sahiptirler.  
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2.2.Yasal Yükümlülükler   

Anayasamızın 42.maddesine göre Eğitim ve Öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, 

çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Eğitim ve 

öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. 

 

Özel Balkanlar Akşam Lisesi  yasal dayanaklarını temel olarak Anayasamızın 42.maddesi,1739 Sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu,222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

2429, 6331, 3797, 4357, 1702, 5442, 657 sayılı kanunlar ile Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Eğitici Kollar Yönetmeliklerinden almaktadır.   

 

2.3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler 

Okulumuzun ürettiği temel hizmetler belli faaliyet alanları adı altında gruplandırılmıştır.  

 

 

Faaliyet Alanı 

 

Hizmetler 

 

Öğrenci kayıt, kabul ve devam işleri 

 

Eğitim hizmetleri 

  

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi 

 

Öğretim hizmetleri 

 

Sınav işleri 

 

Toplum hizmetleri 

 

Sınıf geçme işleri 

 

Kulüp çalışmaları 

 

Öğrenim belgesi düzenleme işleri 

 

Diploma 

 

Personel işleri 

 

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 

 

Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi 

 

Burs hizmetleri 

 

Öğrenci sağlığı ve güvenliği 

 

Yurt hizmetleri 

 

Okul çevre ilişkileri 

 

Bilimsel vs araştırmalar 

 

Rehberlik 

 

Yaygın eğitim  

 

Staj çalışmaları 

 

Mezunlar (Öğrenci) 
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Okul Müdürü 

M.Yavuz BEKTAŞ 

Öğretmenler 
Kurulu 

Zümre 
Öğretmenler 

Kurulu 
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Öğrenci 
kulupleri  

 

Öğrenci 
Disiplin 

Öğrenci 
Meclisi 

Okul Aile 
Birliği 

 

Müdür 
Yardimcisi 

Laboratuarlar  
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Rehberlik 

 

Şube Öğretmenler 
Kurulu 

 

 
Sosyal Bilimler Dersler 

 

 
Fen=Matematk Bilimleri 

Dersler 

 

 Stratejik Plan 
Üst Kurulu  

  

2.4. Kuruluş içi Analiz  

 

 2.4.1.Örgütsel Yapı 
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Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer 

almaktadır. 

  

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi 

 

İli: İSTANBUL 

……………………………………….. 

İlçesi: PENDİK 

Adres: Doğu Mah.Çamlık 

Cad.No:7 

Coğrafi Konum 

(link)* 

: 
https://goo.gl/maps/fZZp4j
PVYkr 

 

Telefon 

Numarası: 

 

   02165111661 
 

Faks Numarası: 

 

      021651116 

e- Posta Adresi: info@balkanlaraksam.k12.tr Web sayfası adresi: www.balkanlaraksam.k12.tr 

Kurum Kodu: 
 

      99912779 
Öğretim Şekli: Tam Gün  

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : Toplam Çalışan 

ayısı * 

  

 

 
Öğrenci Sayısı: 

Kız 
 

  59 
 

Öğretm

en 

Sayısı 

Kadın 
 

              9  

Erkek 
 

 222 
Erkek 

 

             15 

Toplam 
 

 281 
Topla

m 

 

              24 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı : 23 Şube Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 

: 23 

 
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

 
: 12 

Şube Başına 

30’dan Fazla 

Öğrencisi Olan 

Şube Sayısı 

 
: yok 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider 

Miktarı (TL) 

* 
 

 3700 
Öğretmenlerin 

Kurumdaki Ortalama 

Görev Süresi 

 

    5 yıl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/fZZp4jPVYkr
https://goo.gl/maps/fZZp4jPVYkr
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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        3 Çok Amaçlı Salon   X  

Derslik Sayısı       12 Çok Amaçlı Saha   X  

Derslik Alanları (m2)       50 Kütüphane   X  

Kullanılan Derslik Sayısı       12 Fen Laboratuvarı   X  

Şube Sayısı        12 Bilgisayar Laboratuvarı   X    

İdari Odaların Alanı (m2)         50 İş Atölyesi    X 

Öğretmenler Odası (m2)         50 Beceri Atölyesi    X 

Okul Oturum Alanı (m2)       2103 Pansiyon    X 

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2)       2577    

Okul Kapalı Alan (m2)       2103    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı 
toplam alan (m2) 

      2500    

Kantin (m2)         yok    

Tuvalet Sayısı           20    
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2.4.2. İnsan Kaynakları 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 
 

 

Çalışan Bilgileri Tablosu  

Unvan* Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 1 - 1 

Sınıf Öğretmeni - - - 

Branş Öğretmeni 14 8 22 

Rehber Öğretmen - 1 1 

İdari Personel - 1 1 

Yardımcı Personel 1 - 1 

Toplam 16 10 26 
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Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 
 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

9.A 4 20 24 11.C 3 20 23 

9.B 4 20 24 12.A 4 19 23 

10.A 8 16 24 12.B 4 19 23 

10.B 9 115 24 12.C 5 18 23 

10.C 7 17 24 12.D 3 19 22 

11.A 4 20 24     

11.B 4 19 23     

 
 
 

2.4.3. Teknolojik Düzey 

 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım 

malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir. 

 

Akıllı Tahta Sayısı 0 TV Sayısı 0 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 2 Yazıcı Sayısı 1 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 0 Fotokopi Makinası Sayısı 1 

Projeksiyon Sayısı 12 İnternet Bağlantı Hızı 
100Mb/s 
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2.4.4. Mali Kaynaklar 

 

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 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

2022 - - 

2023 - - 
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2.5. Paydaş Analizi 

 
  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. 

 

 
 
 

Öğrenci Anketi Sonuçları:  

ÖZEL BALKANLAR AKŞAM LİSESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 

Sevgili Öğrencimiz, sizlere daha kaliteli eğitim-öğretim hizmeti verebilmek için okuldaki 

uygulamalarla ilgili olarak görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm soruları sahip olduğunuz bilgiler 

doğrultusunda cevaplamanızı diler, katkılarınız için teşekkür ederiz. Aşağıdaki seçeneklerden size 

uygun olanı (x) şeklinde işaretleyiniz.        
 

 

A-FİZİKİ DURUM 

Hiç Az Orta İyi Çok 

1 Okul binası yeterlidir %2 %5 %10 %12 %71 

2 Okul Bahçesi yeterlidir. %6 %3 %11 %25 %55 

3 Derslikler ve donanımı yeterlidir %3 %4 %14 %16 %63 

4 Tuvalet ve lavabolar yeterlidir %2 %2 %9 %20 %67 

5 Yemekhane-mutfak yeterlidir. %41 %18 %25 %9 %7 

6 Kantin yeterlidir. %65 %21 %8 %5 %1 

7 Konferans Salonu yeterlidir. %5 %4 %8 %15 %68 

8 İdari odalar yeterlidir. %1 %3 %17 %32 %47 

9 Spor salonu yeterlidir. %9 %18 %13 %30 %30 

10 Dersliklerin ve diğer birimlerin ısınma sistemleri ve 

ısınma düzeyleri yeterlidir. 

%2 %1 %6 %37 %54 

11 Dersliklerin ve diğer birimlerin aydınlatma sistemleri ve 

aydınlatma düzeyleri yeterlidir. 

%1 %1 %19 %50 %29 

B-GÜVENLİK Hiç Az Orta İyi Çok 

1 Okul binası güvenlidir. %1 %5 %10 %24 %60 
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2 Genel olarak alınan güvenlik önlemlerini yeterli 

buluyorum. 

%2 %1 %22 %22 %53 

3 Güvenlik görevlilerini yeterli buluyorum. %5 %12 %16 %36 %31 

4 Güvenlik amaçlı olarak teknolojiden yararlanılmaktadır. %17 %24 %41 %14 %4 

C-TEMİZLİK-HİJYEN Hiç Az Orta İyi Çok 

1 Okulun genel temizliğini yeterli buluyorum. %1 %3 %11 %15 %70 

2 Tuvalet ve lavaboların temizliği yeterlidir. %2 %1 %12 %17 %68 

3 Okul bahçesinin temizlik ve düzeni yeterlidir. %3 %2 %9 %22 %64 

4 İdari birimlerin ve salonların temizliği yeterlidir. %1 %1 %17 %24 %57 

D-TEKNOLOJİ Hiç Az Orta İyi Çok 

1 Okulla telefon ve internet üzerinden iletişim 

kurabiliyorum. 

%3 %2 %6 %45 %44 

2 Okulun web sitesinden yararlanıyorum. %1 %2 %9 %36 %52 

3 Dersliklerin teknolojik donanımı yeterlidir. %1 %1 %2 %48 %48 

4 Konferans salonunun teknolojik donanımı yeterlidir. %0 %1 %5 %22 %72 

5 İdari birimlerin teknolojik donanımı yeterlidir. %1 %2 %4 %34 %59 

E-EĞİTİM Hiç Az Orta İyi Çok 

1 Okulun uzak hedefleri hakkında bilgi sahibiyim. %26 %21 %9 %14 %30 

2 Okulun eğitim felsefesini benimsiyor ve onaylıyorum. %5 %2 %17 %27 %49 

3 Okulumuzun eğitim- öğretim yaklaşımları hakkında bilgi 

sahibiyim 

%3 %4 %12 %20 %61 

4 Eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan eğitim teknolojisi 

yeterlidir. 

%1 %1 %2 %48 %48 

5 Eğitim öğretim süreçlerinde kullanılan araç-gereç ve diğer 

donanım yeterlidir. 

%1 %1 %5 %22 %72 

6 Okulda görev yapan eğitim kadrosunu insan ilişkileri 

yönünden yeterli buluyorum. 

%2 

 

%1 %7 %44 %46 

7 

 

Okulda görev yapan eğitim kadrosunun öğretmenlik 

bilgilerini yeterli buluyorum. 

%0 %1 %6 %34 %59 

8 Eğitim görevlilerinin öğrenme-öğretme süreçlerinde 

ortaya koydukları çabayı yeterli buluyorum. 

%2 %1 %7 %44 %46 

9 Öğrencilere bireysel olarak gösterilen ilgiyi yeterli 

buluyorum. 

%7 %5 %23 %36 %29 

10 Okulun akademik çalışmalarını ve başarısını olumlu 

buluyorum. 

%2 %2 %15 %24 %57 

11 Okulun eğitim uygulamalarını yenilikçi ve çağdaş olarak 

değerlendiriyorum. 

%0 %1 %11 %23 %65 

12 Okulun sanat, kültür ve spor alanındaki çalışmalarını 

yeterli buluyorum. 

%5 %3 %18 %27 %47 

 

13 Okulun sosyal kulüp çalışmalarını yeterli buluyorum %7 %7 %19 %33 %34 

 

14 Okulun yabancı dil eğitimi çalışmalarını yeterli 

buluyorum 

%2 %1 %8 %41 %48 

 

15 Birden fazla yabancı dil öğretimini olumlu buluyorum %0 %1 %4 %36 %59 

 

16 Okulun uluslararası düzeyde proje geliştirmesini anlamlı 

ve olumlu buluyorum 

%0 %0 %2 %12 %86 

 

17 Okulun Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik hizmetlerini 

yeterli buluyorum. 

%1 %2 %5 %38 %54 

 

18 Sınıf öğretmenimin gösterdiği ilgiyi yeterli buluyorum. %6 %8 %16 %39 %31 

H-YÖNETİM Hiç Az Orta İyi Çok 

1 Okulun yönetim kadrosunu tanıyorum. %0 %1 %4 %46 %49 
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2 Yönetim kadrosunu insan ilişkileri ve iletişim bakımından 

yeterli buluyorum. 

     

3 Yönetsel yeterliliklere sahip olduklarını düşünüyorum. %3 %2 %7 %21 %67 

4 Düşünce, tavır ve uygulamalarını demokratik buluyorum. %2 %2 %7 %24 %65 

5 Vizyon sahibidirler. %1 %1    

6 Çalışkan ve güvenilirdirler.      

7 Etik değerler bakımından yeterlidirler.      

8 Katılımcı yönetimi benimsemektedirler.      

9 Eleştirileri dikkate alırlar.      

10 Değişime ve gelişmeye açıktırlar.      

 

 
Yapılan anketlerde okulumuzun fiziki koşullarından, güvenliğinden, eğitiminden, öğretmenlerinden 

çok memnun olduklarını bildirmişlerdir.  

 

Öğretmen Anketi Sonuçları: 
Rehberlik-Öğretmen-Yönetim iletişimin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 

Veli Anketi Sonuçları: 
Yapılan anketlerde velilerimizin genel anlamda okulumuzdan memnun oldukları sonucuna varılmıştır. 

 

 

2.6. PESTLE Analizi 

PESTLE analiziyle okulumuz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, 

sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması bu 

analizin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Bu analiz ile PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi 

muhtemel olan hususlar ile bunların oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler ortaya 

konulmaktadır.   

 

 

 

Politik/Hukuki (Politik Eğilimler) 

 

 Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,  

 Personelin yasal hak ve sorumlulukları,  

 Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar,  

 Okul çevresindeki politik durum,  

 Öğrenciların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanması, 

 Okulumuzun bulunduğu çevrenin, eğitime-öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu 

eğitimi aşan beklentileri, 
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Ekonomi (Bilgi ve Ekonomi Eğilimleri) 

 Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu,  

 İş kapasitesi,  

 Okulun gelirini arttırıcı unsurlar,  

 Okulun giderlerini arttıran unsurlar,  

 Tasarruf sağlama imkânları,  

 İşsizlik durumu,  

 Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları,  

 Kullanılabilir gelir  

 Velilerin sosyo ekonomik düzeyi  

 Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada itici güç olarak belirmesi, 

 Toplum kavramında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, 

 Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan 

küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, 

 İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, 

 Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, 

 Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları, 

 

Sosyal/Kültürel (Sosyal Eğilimler) 

 Kariyer beklentileri,  

 Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri,  

 Aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme 

vs.),  

 Nüfus artışı,  

 Göç,  

 Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı,  

 Doğum ve ölüm oranları,  

 Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüks yaşama 

düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam),  

 Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul çağı öğrenci sayısı, 

 Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması. 
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Teknolojik (Teknolojik Eğilimler) 

 MEB teknoloji kullanım durumu  

 e- devlet uygulamaları,  

 e-öğrenme, internet olanakları,  

 Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar bunların kazanılma ihtimali,  

 Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri,  

 Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar,  

 Teknoloji alanındaki gelişmeler   

 Okulun yeni araçlara sahip olma imkanları,  

 Teknolojinin eğitimde kullanımı  

  Teknolojinin ilerlemesinin, yayılmasının ve benimsenmesinin artması, 

 Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, 

 Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim-paylaşım olanakları 

 
 
 

2.7. GZFT 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 

 Veli ve öğrenci iletişiminde etkili 

 Çözüm Odaklılık 

 Etkili Problem Çözme 

 Verimli Önleyici Çalışmalar 

 Sosyal Sorumluluklarda Duyarlı 

 Temiz 

Zayıf Yönler 
 

 Öğretmen-Yönetimde İletişim Eksikliği 

 Ortak Tutum 

 Okuma alışkanlığının az olması 
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Dışsal Faktörler: 

Fırsatlar 

 Okul konumu ve yerleşim 

 Kampüs yaşamı 

 Staj alanları 

 Servis ve ulaşım avantajları 

Tehditler 

 Velilerin sosyo ekonomik yapıları 

 Veli ve öğrenci Profilleri 

 Öğrencilerin olumsuz yaşam koşulları 

 

 

2.8. Tespit ve İhtiyaçlar 

 
Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen Durum Analizi aşamalarında öne çıkan, 

Durum Analizini özetleyebilecek türde ifadelerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun 

alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya koymaktadır. 

Bölüm, durum analizinden geleceğe yönelime geçişi sağlayan bir bağlantı olarak düşünülebilir.  

 

BÖLÜM III 

GELECEĞE BAKIŞ 

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. 

 

3.1.Misyon 

MİSYONUMUZ * 

 
  

Okulumuz;Genel öğretim metodlarımızla Başarısız addedilmiş gençlerimizi hayatta 

başarıve uyumu yakalayabilmeleri için Eğitim ağırlıklı farkındalık yaratmak 

amacındadır.)  
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3.2. Vizyon 

VİZYONUMUZ * 

 

Özel Balkanlar Akşam Lisesi’nin Vizyonu; 

İstanbulda ortaöğrenim gömemiş gençlerin öncelikle orta öğrenimlerini 

tamamlamalarına,Ortaöğretim Mezunu olarak hayataa atılmalarına ve Yüksek 

öğretim kurumlarına gidebilmelerine imkan sağlamaktır.  

3.3. Temel Değerler 

TEMEL DEĞERLERİMİZ * 

1. Atatürk ilkelerini ve cumhuriyet kazanımlarını korumak ve yüceltmeyi esas alırız.  

2. Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız.  

3. Okulumuzda her öğrencinin gelişmesi için ortam hazırlarız.  

4. Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.  

5. Değişimin ve sürekli gelişmenin önemine inanırız.  

6. Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız.  

7. Ortak aklı kullanarak kararlar alırız.  

8. Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız.  

9. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız. 
 

3.4. Stratejik Amaç, Hedefler, Performans Göstergeleri ve Eylem Planları 
 

Stratejik amaçlar; misyon, vizyon, ilke ve değerlerle uyumlu, misyonun yerine getirilmesine katkıda 

bulunacak ve mevcut durumdan gelecekteki arzu edilen duruma dönüşümü sağlayabilecek nitelikte, 

ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade eden ve stratejik planlama sürecinin sonraki 

aşamalarına rehberlik edecek şekilde stratejik konulara uygun olarak tespit edilmiştir.  

Hedeflerin tespitinde; paydaş beklentileri, konulara ilişkin alternatifler, mevcut durum analizi ve 

istatistikî verilerin varlığı ve verilere olan ihtiyaç göz önünde bulundurulmuştur.  

Stratejik planlama çalışmaları ile; kurumsal rol ve sorumluluklar çerçevesinde stratejinin 

operasyonlara dönüştürülmesi, hizmet birimleri arasında sinerji yaratılarak, tespit edilen 

stratejilerine yönlendirilmesi, bireysel stratejilerin kurumsal stratejiler ile ilişkilendirilerek 

bütünleştirilmesi, bir başka ifadeyle stratejik yönetimin sürekli bir süreç haline getirilmesi ve herkes 

tarafından benimsenmesinin sağlanması hedeflenmiştir.  

Bu bölümde Özel Balkanlar Akşam Lisesi Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, 

hedef, hedef kartı ve stratejilerine yer verilmiştir. Stratejilere ilişkin yapılacak çalışmaları belirten 

eylemler ile hedef kartlarında yer alan göstergelerin tanım, formül ve kavramsal çerçevelerine 

“Eylem Planı ve Gösterge Bilgi Tablosu” dokümanında ayrıca yer verilmiştir.  
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Stratejik Amaç 1: 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 

gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Stratejik Hedefler: 

Hedef 1.1: Tüm kademelerde sosyal, sanatsal, sportif beceri odaklı uygulamalar 

gerçekleştirilecektir 

Hedef 1.2: Etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, 

öğrencilerimizin her düzeydeki yeterlilikleri izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Hedef 1.3: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri 

temelli Yabancı Dil Yeterlilikleri Sistemi etkin bir şekilde  uygulanacaktır. 

Hedef 1.4: Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli  dönüşüm ile öğrenci ve 

öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını 

aşması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri  

 

No 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

PG.1.1.1 
Yapılacak olan sosyal, sanatsal, sportif beceri 

odaklı uygulamalar belirlenecek 

13 15 18 20 22 25 

 PG.1.1.2 Öğrencilerimizin her düzeydeki yeterlilikleri izlenecek ve 

değerlendirilecektir. 

2 3 3 4 4 4 

 PG.1.1.3 Yabancı Dil Yeterlilikleri Sistemi 2 2 2 2 2 2 

 PG.1.1.4 Dijital içerik ve beceri destekli  dönüşüm 1 2 2 2 2 2 

Eylem Planı 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem 

Tarihi 

 

PG1.1.1 
Str.1.1.1.1. Yapılacak olan sosyal, sanatsal, sportif beceri 

odaklı uygulamalarda görevli öğretmen ve 

öğrenciler belirlenecek 

 

Müdür Yardımcısı 

  

01 Eylül-

20 Eylül 

 

 

 

 

 

PG1.1.2 

Str.1.1.2.1. Yapılacak olan sosyal, sanatsal, sportif beceri 

odaklı uygulamalarda görevli öğretmen ve 

öğrenciler belirlenecek 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı ve 

Beden Eğitimi Zümresi 

  

 

 

 

 

01 Eylül- 30 

Haziran 

 Str.1.1.2.2. Okulumuzdaki öğrencilerimizin her düzeydeki 

sosyal, sanatsal, sportif beceri yeterlilikleri 

izlenecek ve değerlendirilecektir. 

 

Str .1.1.2.3. Okulumuzdaki öğrencilerimizin sosyal, sanatsal, 

sportif beceri yeterlilikleri düzeylerine gore 

geliştirme yol ve yöntemler belirlenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PG2.1.3 

Str .1.1.3.1. Yapılacak olan beceri temelli Yabancı Dil 

Yeterlilik Sistemi etkin bir şekildeki 

uygulamalarda görevli öğretmen ve öğrenciler 

belirlenecek 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı 

Yabancı Dil 

Öğretmenleri 

 

Müdür Yardımcısı 

Yabancı Dil 

 

 

 

01 Eylül-20 

Eylül 
Str .1.1.3.2. Öğrencilerin Yabancı Dil Yeterlilikleri 

belirlenerek öğretim modelleri ve kaynakların 

belirlenmesi 

Str .1.1.3.3. Okulumuz mesleki programlarına göre 

gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli 
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Yabancı Dil Yeterlilikleri Sistemi etkin bir 

şekilde  uygulanacaktır. 

Öğretmenleri 01 Eylül- 30 

Haziran 

Str .1.1.3.4. Yabancı Dil Başarı ve başarısızlıkların tespiti ve 

başarı artırıcı çalışmaların kararlaştırılması 

 

 

 

 

 PG2.1.4 

Str .1.1.4.1. Öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve 

öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin 

sınıf duvarlarını aşması amaçlı dijital içerik ve 

beceri destekli  dönüşüm programı 

hazırlanacaktır 

 

 

 

Müdür Yardımcısı ve 

Bölüm Başkanları 

 

 

01 Eylül-20 

Eylül 

Str .1.1.4.2. Dijital içerik ve beceri destekli  dönüşüm 

programı uygulama sonuçları 45 günlük 

peryotlarla değerlendirilecektir. 

01 Eylül – 

30 Haziran 

 

Stratejik Amaç 2:  
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim 

kılınacaktır. 

Hedef 2.1: Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

Hedef 2.2: Tüm eğitim çalışanlarının mesleki gelişimleri desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri  

 

No 

 

PERFORMAN 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

PG.2.1.1. 
Veriye dayalı yönetim yapısına geçilecek olması 

için tüm verilerin toplanması 

     25 35 45 55 70 90 

 PG.2.2.1. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenmesi      20 30 40 50 60 70 

 

Eylem Planı 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem 

Tarihi 

 

 

 

PG2.1.1 

Str.2.1.1.1 2019 Yılına kadar verilerin oluşturulması 

tasnif edilmesi ve değerlendirilmesi 

 

 

 

Müdür Yardımcısı 

 

 

 

15 Ağustos 

–  

15 

Temmuz  

 Str 2.1.1.2. Değerlendirme sonuçlarına gore iyileştirme 

kararlarının alınması 

Str 2.1.2.3. Yeni verilerin oluşturulması ve eski verilerle 

karşılaştırılması 

Str 2.1.1.4 Veri sonuçlarının dijital ortamda saklanması 

 

PG2.2.2 
 

Str.2.2.1.1 

Öğretmenlerin mesleki gelişim konularının 

ve gelişimin nasıl yapılacağının belirlenmesi  

 

 Müdür  
 

 01 Eylül- 

 20 Eylül 

 Str 2.2.1.2. Alınan kararlar doğrultusunda mesleki 

gelişimin sağlanması 

 01 Eylül – 

 30 Haziran 
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Stratejik Amaç 3: 

Öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren etkin bir yönetim yapısı kurulacaktır.  

Stratejik Hedef 3.1. Öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunları da giderilecektir. 

Performans Göstergeleri  

 

No 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

PG.3.1.a 
Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon 

eğitimine katılanların oranı (%) 

   76   80   84   88   92   95 

 

PG.3.1.b 
Bir eğitim ve öğretim döneminde 20 gün ve üzeri 

devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) 

   1  0  0   0   0   0 

 

Eylem Planı 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem 

Tarihi 

 

PG3.1.1 

 

 

 

 

PG3.1.1b 

 

 

 

Str3.1.1.1 A.ve B Bloklarda sınıflarımızın bulunduğu 

bölümler tanıtılacak. 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı 

 

 

 

01 Eylül-

20 Eylül 

Str3.1.1.2. Öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi 5N1K 

soru ve cevabı 

Str3.1.1.1. Devamsızlık yapan öğrencilerle aylık 

toplantı yapılacaktır. 

Str3.1.1.2 Devamsızlık yapan öğrenci velileri ile 

toplantı yapılacaktır. 

 

 

 

Stratejik Amaç:4 
Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim 

yapısına geçilecektir. 

 
Hedef 4.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının 

yönetim ve denetim yapısı güçlendirilecektir. 

 

 
 

No 

 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

PG.4.1.1 
Uluslararası standartlar ile okulumuz arasındaki 

benzer ve farklılığı tespit etme 

      7      6     5   4    2    1 

 

PG.4.1.2 
Okulumuz yönetim ve denetim yapısı güçlendirme 

     5     4     3     2    1    0 
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Eylem Planı 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

 

PG.4.1.1 
Str 4.1.1.1 Uluslararası standartların tespit etmesi  

 

 

Müdür Yardımcısı ve 

Meslek dersleri 

koordinatörü 

 

 

 

01 Eylül-30 

haziran 

 Str 4.1.1.2  Okulumuz standartları ile 

karşılaştırılması 

Str 4.1.1.3 Uluslararası standartlara ulaşmak amacı 

ile gereken gelişim programları 

hazırlama 

 PG.4.1.2 Str 4.1.2.1 Okulumuz yönetim ve denetim yapısının 

değerlendirilmesi 

 

Müdür Yardımcısı ve 

Meslek dersleri 

koordinatörü 

 

01 Eylül-20 

Eylül 
 Str 4.1.2.2 Değerlendirilen yönetim ve denetim 

yapısında geliştirilmesi gereken 

alanların belirlenerek güçlendirilmesi 

 

 
 
3.5. Maliyetlendirme 

 
Özel Balkanlar Akşam Lisesi 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında Maliyetlendirme 

çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar Müdürlüğümüzün sahip olduğu mali kaynakların stratejik 

amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde etkin ve gerçekçi bir şekilde kullanılmasını 

hedeflemektedir. Stratejik Planın başarısında plan-bütçe bağlantısı büyük önem arz etmektedir. 

 

Okulumuzun Stratejik Plan Maliyetlendirme çalışmaları şu şekilde yapılmıştır: 

 Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin 

katılımlarıyla tespit edilmiştir, 

 Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleri 

ayrılmıştır, 

 Müdürlüğümüze Bakanlık bütçesinden ayrılan pay ve diğer gelirler hesaplanmıştır, 

 Eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir, 

 Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir, 

 Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç maliyetlerinden 

de Stratejik Plan maliyeti belirlenmiştir. 
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2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

 

Kaynak Tablosu 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Toplam 

Genel Bütçe (binTL) - - - - - - 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı 
- - - - - - 

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 
- - - - - - 

TOPLAM - - - - - - 

 
  

BÖLÜM IV 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

4.1. Plan Gelişiminin İzlenmesi   

Özel Balkanlar Akşam Lisesi 2019 2023 yıllarını kapsayan bir dönem için hazırlanmıştır. Planın 

başarıya ulaşması için bu dönemler içinde yıllık iki kez gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu 

değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde, Okulumuzun hazırlayacağı 6 yıllık faaliyet 

raporlarıyla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu 

raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır. 

 

 

Özel Balkanlar Akşam Lisesi 2019-2023 Stratejik Planı’nın İzleme ve Değerlendirme uygulamaları, 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin geliştirilmiş sürümü olan 

MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde yürütülecektir. 

İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri; “Katılımcılık, Saydamlık, Hesap 

verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik” olarak ifade edilebilir. 

 

İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları, izleme ve değerlendirme süreçlerinin de 

farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve çıktılarının 
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insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan unsurundan kaynaklı 

değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece nicel yöntemlerle 

yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada yetersiz kalabilmesi 

söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya onlara alternatif olarak nitel yöntemlerin de 

uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir. 

 

Özel Balkanlar Akşam Lisesi 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin 

çerçevesini; 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Müdürlük faaliyet alanlarına dağılımının 

belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

            süreçleri oluşturmaktadır.  


