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EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA 

 

ÖZET 

 

Bilim, teknoloji, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda meydana gelen değiĢmeler, 

tüm toplumsal kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. 

Bu anlamda, eğitim ve eğitim kurumlarında yeni yaklaĢımlar ve uygulamaların yaĢama 

geçirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan okullar, toplumların kültürel 

zenginliklerini yaĢatabilmeleri ve çağın geliĢmelerine yön vermekte etkin olabilmeleri için, 

stratejik öneme sahip kurumların en baĢta gelenidir. Okulların kendilerinden beklenen 

iĢlevleri yerine getirebilmeleri; iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir Ģekilde 

uygulanmasına bağlıdır. Bir olgu olarak değiĢme, tüm örgütlerde olduğu gibi eğitim 

örgütlerinde de; amaç, yapı, süreç ve davranıĢ gibi özelliklerin uzun dönemde etkisiz hale 

gelmesine ve çevreye uyumunda güçlüklerle karsılaĢmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, 

eğitim örgütlerinin, çevreye uyum sağlamaları, çevreyi değiĢime hazırlayabilmeleri; yenilik 

yapmaları, açık ve dıĢa dönük stratejiler geliĢtirmeleri zorunludur. 

 

 

Anahtar Kelimeler : Okul, eğitim, stratejik planlama 
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STRATEGIC PLANNING IN EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

Developments in scientific, technological, social, political and economical fields have 

multidimensional effects on education, the same way they have on all of the social 

institutions. In this context, putting new approaches and applications in education and in 

educational institutions into practice has become an obligation. 

 

Schools, the indispensable element of an educational system, are the institutions with 

the highest strategic importance, as they help the society maintain its cultural richness and be 

active while directing the developments of the generation. Whether the schools are capable of 

accomplishing what is expected from them is determined by a good planning and an effective 

execution of that plan. Change, as a concept, as it does in every type of organization, results 

in the inefficiency of the features of educational institutions like aim, structure, progress and 

attitude, and causes the educational institutions face problems while adapting to the 

environment on the long-run. For this reason, it is obligatory that educational organizations 

adapt to the environment, prepare the environment for changes, make innovations and 

develop open and outward looking strategies. 

 

Key Words: School, education, strategic planning. 
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GĠRĠġ 

 

Son yıllarda, dünyamızda ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda meydana gelen 

geliĢmelere, teknoloji alanında görülen yenilikler de eklenince bu geliĢmelere örgütsel 

düzeyde ayak uydurma zorunluluğu gündeme gelmiĢtir. Bu uyumun sağlanmasını 

kolaylaĢtıracak bazı sihirli kavramlar araĢtırılmıĢ ve de bulunmuĢtur. Strateji, örgüt kültürü, 

yerelleĢme, hizmette halka yakınlık gibi kavramlar, son yıllarda çok yaygın olarak kullanılan 

sihirli kavramlar arasında sayılabilir. Bu kavramlar arasında “strateji” kavramın özel bir yeri 

ve önemi bulunmaktadır. Bu kavram kullanılarak, yeni bazı kavramlar türetilmektedir. 

Bunlara örnek olarak “stratejik yönetim”, “stratejik planlama” gibi kavramları gösterebiliriz. 

 

Eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan okullar, toplumların kültürel 

zenginliklerini yaĢatabilmeleri ve çağın geliĢmelerine yön vermekte etkin olabilmeleri için, 

stratejik öneme sahip kurumlar olarak en baĢta gelenidir. Okulların kendilerinden beklenen 

iĢlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir Ģekilde 

uygulanmasına bağlıdır. Bir olgu olarak değiĢme, tüm örgütlerde olduğu gibi eğitim 

örgütlerinde de; amaç, yapı, süreç ve davranıĢ gibi özelliklerin uzun dönemde etkisiz hale 

gelmesine ve çevreye uyumunda güçlüklerle karsılaĢmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, 

eğitim örgütlerinin, özellikle okulların geliĢmeleri, çevreye uyum sağlamaları ve çevreyi 

değiĢime hazırlayabilmeleri; yenilik yapmalarını, açık ve dıĢa dönük stratejiler 

geliĢtirmelerini zorunlu hale getirmektedir. 

 

DeğiĢim sürecinde etkili bir yöntem olarak ifade edilen stratejik planlama, çevresel 

etkenleri odak unsur alarak, geleceği doğru tahmin etmeyi ve karĢılaĢılan sorunları daha kolay 

çözebilmeyi öngören bir yaklaĢımdır. Bu çalıĢmada, stratejik planlamayla ilgili kavramsal bir 

çerçeve oluĢturularak, eğitim kurumlarında ilgililerin stratejik planlamaya iliĢkin tutumlarının 

ne düzeyde olduğu belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

STRATEJĠ, PLANLAMA, STRATEJĠK PLANLAMA VE STRATEJĠK 

YÖNETĠM 

 

1.1. STRATEJĠ 

 

Strateji genel anlamıyla “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme” 

demektir. Kelime, eski Yunan Generallerinden Strategos‟un bilgi ve sanatına hitaben 

kullanıldığı sanılmaktadır. Literatür incelendiğinde bazı kaynaklarda, strateji Latince yol, 

çizgi veya nehir yatağı anlamındaki  “stratum” kelimesinden geldiği belirtilmektedir.
1
 Bu 

kelimenin nereden geldiği konusunda anlaĢmazlık olmasına rağmen, her iki tanım da benzer 

anlamlar taĢımaktadır. Bu genel anlam da yön göstermeyle ilgilidir.
2
 

 

Strateji, çok uzun bir dönem askeri bir kavram olarak kullanılmıĢtır. “Webster‟s New 

International Dictionary”e göre; bir savaĢta sonuca ulaĢmak için karĢıt tarafların askerî 

gücünü Ģartlara elveriĢli olarak yerleĢtirmesi bilimi ve sanatı olarak ifade edilmektedir.
3
 

 

Örgütlerin giderek daha karmaĢık bir hale gelmesi, çevrenin sürekli değiĢmesi, 

belirsizliğin ve kararsızlığın artması, yükselen enflasyon, artan rekabet, teknolojik yetersizlik, 

değiĢen sosyopolitik, hukuki ve diğer ekonomik koĢullar, pazar ve tüketici karakteristikleri 

gibi nedenlerden dolayı örgütlerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri ve bu yönde baĢarılı 

olabilmeleri de gittikçe zorlaĢmaktadır. Artık örgütlerin sadece klasik düĢünce yapısına sahip 

iyi yöneticiler tarafından yönetilmeleri ve önceki koĢulların yapılarına uygun sayılan örgüt 

yapıları oluĢturmaları baĢarılı olmak için yeterli değildir. Dolayısıyla artık örgütlerin yeni 

düĢünce ve bakıĢ açılarına ve bunlara sahip, değiĢikliklere zamanında, doğru ve hızlı bir 

Ģekilde cevap veren yöneticilere, yeni stratejilere ve stratejistlere ihtiyaç vardır. 

 

                                                 
1
 Erol Mütercimler, Yüksek Stratejiden Etki Odaklı Harekâta Geleceği Yönetmek, 1.Basım, Ġstanbul: Alfa 

Yayınları, 2006, s.38. 
2
 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası, Ġstanbul: Beta Yayınları, 2004, s.16. 

3
 Cengiz Üzün, Stratejik Yönetim ve Halkla ĠliĢkiler, Ġzmir: Eylül Yayınları, 2000, s.1. 
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1.1.1. Strateji Tanım ve Kapsamı 

 

Türk Dil Kurumu Strateji kelimesini Fransızca stratégie kelimesinden Türkçeye 

geçtiğini ve “Önceden belirlenen bir amaca ulaĢmak için tutulan yol” ya da “Bir ulusun veya 

uluslar topluluğunun, barıĢ ve savaĢta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla 

politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı, 

sevkülceyĢ.” olarak tanımlıyor.
4
 Yönetim biliminde bu tanım stratejik planlama için de aynen 

geçerlidir. 

 

Önceleri bir askeri terimken kavramın iĢletme ve yönetim alanında kullanılmaya 

baĢlanması, 20. yüzyılın ikinci yarısını bulmuĢtur. Strateji, iĢletmenin çevresiyle olan 

iliĢkilerini düzenleyen, rakiplerine üstünlük kurmak için kaynaklarını harekete geçiren bir 

anlam taĢımaktadır. Modern yönetim biliminde ise strateji, “örgüte yön vermek ve rekabet 

üstünlük kazandırmak için, örgüt ve çevresini sürekli analiz edip uyum sağlayacak amaçların 

belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması, bunun için gerekli araç ve kaynakların yeniden 

düzenlenmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır
5
.  

 

 Genel strateji kavramının, artık savunma siyaseti çerçevesinde kalamayacağı ve her 

ülkenin (ya da kurumun) genel siyasetinden ayırt edilemeyeceği kolaylıkla anlaĢılmaktadır. 

Her türlü siyasi ve ekonomik faaliyetler toplumun refahına, talebine ve eğilimlerine yöneldiği 

için stratejinin bugünkü alanı psikolojik, sosyal, iktisadi, ideolojik, askerî ve idari konuları da 

kapsamaktadır.
6
 

Strateji ile anlatılan belirlenmiĢ bir amaç veya hedefin baĢarılması için insan ve insan 

dıĢı araçların tümünün kullanılması ile izlenecek yol ve yöntemlerdir. Günlük dilde bile 

insanların kendi gelecekleri ile ilgili özellikle bir sorunun çözümü konusunda izlenecek yol ve 

yöntemlerle ilgili bu sözcüğü kullandıkları görülmektedir. Stratejik kavramının içeriğinde 

uzun dönemli düĢünme, çevreyi iyi algılama ve hedefi buna göre iyi görme yattığından dolayı 

                                                 
4
 http://www.tdk.gov.tr (15.04.2009). 

5
 NeĢe Songür, APK Daire BaĢkanlığı Ders Notları, 2004. 

6
 Nezahat Güçlü, “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.23, S.2, 2003, s.66-

67. 

http://www.tdk.gov.tr/
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stratejiden söz edildiğinde vizyonu (geniĢ görüĢlülüğü) açık, geleceğe yönelmiĢ, planlanmıĢ 

hareket yol ve yöntem ile belirlenmiĢ hedef ve amaçlardan söz edildiği anlaĢılmıĢtır.
7
  

 

Strateji kavramı için, birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip farklı bakıĢ açılarından 

tanımların yapılabilmesi mümkündür. Bu tanımlar Ģu Ģekilde belirtilebilir.
8
 

 

 Plan olarak strateji: Eylem ve örgütlerin, bilinçli ve amaçlı olarak önceden 

tanımlanıp ilan edilmiĢ hedefler doğrultusuna yöneltilmesi. 

 Ortaya çıkan yön olarak strateji: Önceden tanımlanıp ilan edilmiĢ hedef doğrultusu 

yerine, ortamın duyarlılığı içinde örgütlerin tavır ve katılımları sonucu eylem yönünün 

ortaya çıkması. 

 Konum olarak strateji: Beklenti ve iĢlevlerin tanımladığı örgüt çevresi içinde 

örgütlerin yerlerini belirleyen, örgüt ile çevresi arasındaki iliĢkiyi düzenleyen konum 

saptaması. 

 BakıĢ açısı olarak strateji: Ortak eylemde buluĢan örgütlerin, ortak misyonları 

nedeni ile paylaĢtıkları normları, değerleri ve davranıĢ kalıplarını içeren bakıĢ açısı. 

 

Strateji; geniĢ bir görüĢ, ayrıntıya inmeden genel bir bakıĢ, bir istikamettir. Stratejiden 

söz edildiğinde, açık vizyon, geleceğe yönelme, planlanmıĢ hareket ve yöntemler, önceden 

belirlenmiĢ hedef ve amaçlar akla gelmektedir. Yönetim bilimi alanında strateji ile, bir özel 

veya kamu sektörü örgütünün, hedeflerine ulaĢmak için izleyeceği yol ve yöntemler 

anlatılmaktadır
9
. 

 

ĠĢletme yönetiminde strateji, iĢletmenin çeĢitli fonksiyonları arasında meydana gelen 

karıĢıklıkları açıklığa kavuĢturan ve genel amaçları belirleyen özellikleri düzenleyen, 

ekonomik bir ortamda iĢletmenin optimuma ulaĢması ile ilgili seçimsel kararlar bütünüdür. 

Bu seçimler, bir canlı gibi, iĢletmenin yaĢamasını ve geliĢmesini garanti altına alacaktır.
10

 

Rekabete dayanan ekonomik bir sistem içinde strateji, öncelikle yeniliği, ilerlemeyi ve 

                                                 
7
 H. Hüseyin Çevik, Türk Kamu Yönetimi Sorunları, Ankara: Seçkin Yayınları, s.310.  

8
 Tahir Akgemci, Stratejik Yönetim, Ankara: Gazi Kitabevi, 2001, s.3-4. 

9
 Hüseyin Özgür, “Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim”, ÇağdaĢ Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel 

Yayınları, 2004, s.209. 
10

 Erol Eren, ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası, Ġstanbul: Beta Yayınları, 2000, s.5. 
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kurumun ya da devletin devamlı olarak çevreye uyumunu ve çevre ile karĢılıklı uyum içinde 

olmasını sağlayan, meydana gelen değiĢiklikleri kontrol altına alan bir yönetim aracıdır.
11

 

“Strateji, iĢletmeye yön vermek ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla, iĢletme ve çevresini 

sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve 

gerekli araç ve kaynakların yeniden düzenlenmesi sürecidir”.
12

   

 

KuruluĢ statüleri, sermaye birikimi ve sermayenin kaynağı, teknik özelliği ve çalıĢma 

alanları birbirinden çok farklı olan iĢletmelerin, üretimi artırmak, mal ve hizmetlerinin 

kalitesini yükseltmek, maliyeti düĢürmek ve böylece kârlarını artırmak mecburiyetleri vardır 

ancak bu mecburiyeti yerine getiremeyen iĢletmelerin bir yandan içinde yaĢamak 

mecburiyetinde olduğu kurallara uymak, diğer yandan da sosyal pazar anlayıĢı içerisinde 

tüketicilerine hizmet etmek, onları tatmin etmek zorunluluğu vardır ki, buna da topluma 

hizmet ya da iĢletmelerin genel amaçları denir.
13

 

 

Gerek kâr amacı, gerekse topluma hizmet amacı, iĢletmenin yaĢamını bazı hallerde 

sürekli kılmayabilir. ĠĢte iĢletmelerin insanlarda olduğu gibi uzun yaĢama arzu ve istekleri 

vardır ki, buna da yaĢamını sürekli kılma amacı denir. O halde, iĢletmelerin genel amaçları; 

kâr amacı ya da uzun sürede varlıklarını artırma amacı, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk 

amacı ve yaĢamlarını sürekli kılma amacıdır.
14

 Strateji, iĢletmenin bu her üç amacını da 

gerçekleĢtirmesine araç olmaktadır. Modern stratejik düĢüncenin ulaĢmak istediği sonuçlar, 

yaĢamın devam ettirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde edilmesi ve ortalama 

üzerinde getiri sağlanmasıdır.
15

 

 

Strateji, bir çabadır, geleceğe yöneliktir, iĢletmenin karsılaĢabileceği tehditleri 

öngörerek tedbirler almasını sağlayarak onun en az zararla geleceğe ilerlemesini, yaĢamını 

devam ettirmesini sağlayacaktır. Strateji, tutarlı bir bütünlük içinde olayların ardı ardına 

                                                 
11

 Kutluhan Yılmaz, “Kamu KuruluĢları Ġçin Stratejik Planlama Uygulaması”, SayıĢtay Dergisi, S.50-51, 2002, 

s.69. 
12

 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası, Ġstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ., 1998, 

s.19. 
13

 Eyüp Aktepe, ĠĢletmecilik Bilgileri, Ankara: Gazi Kitabevi, 2004, s.73. 
14

 Aktepe, s.73. 
15

 Hayri Ülgen ve S. Kadri Mirze, ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim, Ġstanbul: Literatür, 2004, s.26. 
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gelmesi, iĢletmenin ana hedefleri ile politikasını birleĢtiren plan ya da modellerdir. Strateji 

plandır, modeldir, görüĢtür, durumdur, planlanmıĢ davranıĢ biçimidir.
16

  

 

1.1.2. Stratejinin Tarihsel GeliĢimi 

 

Modern stratejinin tarihsel süreç içerisinde yaĢamıĢ olduğu dönüĢümü incelemeye, 

hem temel oluĢturması hem de çoğu akademisyen ilk stratejisi olarak kabul edilmesi 

bakımından, ünlü Çinli düĢünür Sun-Tzu‟nun strateji kavramı hakkındaki düĢüncelerine yer 

verilerek baĢlanılabilir. Her ne kadar strateji kavramının ilk olarak askeri literatürdeki 

anlamıyla kullanıldığını belirtsek de, Sun-Tzu, kavramı yalnızca askeri alandaki anlamıyla 

değil geniĢ bir perspektifte ele almıĢtır. Sun-Tzu‟ya göre; “SavaĢmaksızın baĢkalarının 

ordularını alt etmek hünerlerin en iyisidir.”
17

 

 

Mao Tse-Tung, 1930‟lar ve 1940‟lı yıllar boyunca devam eden Çin‟deki iç savaĢı 

anlattığı askeri yazılarda Sun-Tzu‟dan derin bir Ģekilde etkilendiğini ortaya koymuĢtur.
18

 

 

Strateji konusundaki modern düĢünce ağırlıklı olarak 19. yüzyıl stratejistleri Baron de 

Jomini ve Carl Von Clausewitz‟in çalıĢmaları üzerine inĢa edilmiĢtir. Jomini‟nin en büyük 

teorik eseri 1838 yılında iki cilt halinde çıkan “Precis de L‟art de la Querre‟dir.
19

 Jomini‟nin 

strateji kavramına iliĢkin düĢünceleri Ģekilde özetlenebilir; Jomini‟ye göre savaĢta zekanın 

rolü sınırlıdır. Askerlerin eğitimi ve disiplini büyük ölçüde zekâya dayanmadığı gibi, sadece 

doğru düĢünmek de muharebe kazanmak için yeterli değildir. Cesaret ve insiyatif gibi diğer 

nitelikler zekâdan daha önemelidir. Fakat zekânın egemen olduğu bir alan vardır, o da strateji 

alanında insan zekâsının anlayabileceği ve formül haline getirebileceği daima geçerli genel 

kurallar ve prensiplerdir. Askeri bilimin esas sorunu bu genel prensipleri yerleĢtirmektedir. 

Jomini savası beĢ temel prensibe dayandırmaktadır. Bunlar;
20

 

 

 

                                                 
16

 Cevat Elmat ve Kamile Demir, Yönetimde ÇağdaĢ YaklaĢımlar, Uygulamalar ve Sorunlar, Ankara: Anı 

Yayıncılık, 2000, s.281. 
17

 Bilal Karabulut, Strateji Jeostrateji Jeopolitik, 2005, s.16. 
18

 Çevik, 1994, s.26. 
19

 Karabulut,  s.16. 
20

 Mahmut Adem, Eğitim Planlaması, Ankara: ġafak Matbaası, 1997, s.20. 
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 Strateji 

 Yer (Kara) Taktikleri 

 Lojistik 

 Farklı Orduların Taktikleri 

 Mühendislik sanatı 

 

Jomini‟ye göre stratejinin ortaya koyması gereken temel problematik “nerede ve 

kiminle savaĢılacağıdır ve bu nedenle savaĢı haritalara göre yapılması gereken bir sanat olarak 

görmektedir.
21

 Modern Stratejinin kurucularından biri ve hatta en önemlisi olarak kabul edilen 

Carl Von Clausewitz ise “SavaĢ üzerine (On War)” adlı baĢyapıtıyla strateji kavramının 

geniĢlemesinde büyük rol oynamıĢtır. „SavaĢ Üzerine‟, sekiz kitap halindedir. Strateji 

kavramı, ikinci kitabın ikinci bölümünde söyle tanımlanmıĢtır. “Strateji, muharebenin savaĢın 

amaçlarına hizmet edecek Ģekilde kullanılmasıdır.”
22

 

 

Clausewitz‟e göre, strateji askeri harekâtlar ile politik hedefleri birbirine 

bağlamaktadır.
23

 Ġçinde yasamıĢ olduğu çağın olaylarından ve düĢünürlerinden derin bir 

biçimde etkilendiği için Clausewitz‟in hakkındaki mantıksal çözümleri o çağın geliĢmelerine 

göz atarak daha iyi kavranabilir. Clausewitz, Avrupa‟nın büyük değiĢikliklere ve çalkantılara 

sahne olduğu bir dönemde yasamıĢtır. Bir Prusyalı aristokrat olarak, Westphalia BarıĢı (1648) 

ile kurulan Avrupa düzeninin değerleri ile yetiĢmiĢ; fakat Fransız Ġhtilali‟nin “Eski Düzeni” 

nasıl köklerinden sarstığını da yakından izleme, hatta yaĢama fırsatı bulmuĢtur. Ġhtilal ile 

Avrupa sisteminin ayrı bir nitelik kazanması, eski dönemin sınırlı manevra savaĢlarının yerini 

büyük ordularla yönetilen halk savaĢlarına bırakması ve Napolyon‟un strateji anlayıĢına 

getirdiği değiĢiklikler, Clausewitz‟in düĢüncesinde derin izler bırakmıĢtır. Hemen hemen aynı 

yıllarda, felsefe alanında da önemli geliĢmeler oluyordu. Fransız Ġhtilali‟nin baĢlamasından 

sekiz yıl önce, 1781‟de Kant, Salt Aklın EleĢtirisi‟ni yayınlayarak Aydınlanma Felsefesi‟ne 

göre, basit bir deyiĢle, Tanrı bir yandan evrene, öbür yandan da insan ruhuna matematik-

mekanik ilkeler yerleĢtirmiĢtir. Tanrı, kendi kurduğu bu ussal (rationel) düzenin dıĢına 

                                                 
21

 Adem, s.21. 
22

 Niyazi Can, “DeğiĢim Sürecinde Eğitim Yönetimi”, Milli Eğitim Dergisi, 2002, s.155. 
23

 Can, s.157. 
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çıkmaksızın, evreni ussal kanunlarla yönetir. Bunun sonucu olarak, düĢünce kendini dıĢ 

dünyaya göre ayarlar. Dolayısıyla, “us” (ratio) “irade “den önce gelir. ĠĢte kant, bu akıl 

yürütmeyi tersine çevirerek, düĢünmenin kendini nesnelere göre ayarlamadığını; nesnelerin 

formlarının insan düĢüncesi tarafından belirlendiğini ileri sürmüĢtür.
24

 

 

Clausewitz, Kant‟ın felsefede gerçekleĢtirdiği bu geliĢmeyi askeri düĢünce alanına da 

aktarmıĢtır. On sekizinci yüzyıl savaĢ teorisi de bu aydınlanma felsefesi doğrultusunda 

geliĢmiĢtir. Clausewitz‟in eseri Aydınlanma Çağı‟nın anlayıĢına bir tepki olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Clausewitz, 18.Yüzyıl Felsefesi‟nin “iyimserliği” ve dogmatizmini reddederek, 

dikkatleri, özneye yani insana ve savaĢa özgü belirsizliklerin içindeki insan eylemine çeker.
25

  

 

 

1.1.3. Stratejinin Belli Kavramlarla ĠliĢkisi 

 

Strateji ile ilgili tanımları ve temel açıklamalar yapıldıktan sonra strateji ile iliĢkili  

bazı kavramlar açıklanacaktır.  

 

1.1.3.1. Strateji ve Politika 

 

ĠĢletme ve yönetim literatüründe strateji ve politika kavramları, birbirinin yerine 

eĢanlamlı olarak kullanılmaktadır. Gerçekte bu iki kavramı kesin çizgilerle ayırt etmek 

zordur. Bu zorluğun iki temel sebebi vardır.
26

 Birincisi strateji ve politikaların aynı yer ve 

zamanda var olabilmeleridir. Ġkincisi, strateji ve politikaları geliĢtirme sürecinde temel Ģeyler 

aynıdır, her ikisi de planlara çerçeve oluĢturup yön vermektedir. Fakat bu benzerliklere karĢın, 

strateji ve politikaların farklı kavramlar olduğu içerik ve yaklaĢım bakımından birbirinden 

ayrıldığı bilinmelidir. Bu farklılıklar aĢağıda olduğu gibi özetlenebilir: 

 

                                                 
24

 ġenay Nartgün, “Stratejik Planlama ve Eğitim”, Yönetimde ÇağdaĢ YaklaĢımlar, Uygulamalar ve 

Sorunlar, Ankara: Anı Yayıncılık, 2000, s.145–146. 
25

 Nartgün, s.146. 
26

 Thomas Kempner, A Handbook of Management, UK: Penguin Books, 1980, s.145-146. 
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1. Politikalar, iĢletmenin uymayı istediği prensipleri belirtirken; strateji, amaçları 

ve arzu edilen bu kuralları yerine getirmede kullanılacak araçları sunar. Strateji temel hedefler 

ve politikalar yolu ile Ģirketin olmak istediği durumun fotoğrafını çıkartmak için kullanılır.  

 

2. Strateji geleceğin tahminiyle ilgilidir.  Belirsizlik Ģartlarıyla ve riskli 

durumlarla iç içe durum arz eder. Bu yüzden strateji, sürekli değiĢen durumlarla ilgilidir ve 

eksik bilgiyle alınan kararlardan oluĢur. Politikalar ise açıkça tanımlanabilen ve sık sık 

değiĢmeyen olaylarla ilgilidir. 

 

3. Stratejiler daha çok iĢletme ile çevresi arasındaki iliĢkiler üzerine 

odaklanmıĢtır. DeğiĢen her durum için genellikle özel bir çaba ve kararı gerekli kılmaktadır. 

Halbuki politikalar, her türlü seviyede ve alanda tekrar eden yönetim uygulamalarıyla ilgilidir 

ve bu uygulamayı yapacak yöneticilerin davranıĢlarını yönlendirir. 
27

 

 

4. Strateji ve politikalar, birbirlerine benzemekle birlikte, aralarında küçük de olsa 

farklılıklar da bulunmaktadır: Politikalar daha uzun zamanlıdır ve amaçlarla her zaman 

doğrudan doğruya ilgili değildirler.  Ancak stratejiler, amaçlarla daha yakından ilgili olup,  

eldeki bütün güçleri etkili bir Ģekilde amaçlara yöneltme faaliyetlerini kapsamaktadır.
28

 

 

Bu açıklamalardan anlaĢılacağı üzere strateji ve politika kavramları, birbirinden farklı 

anlam ve içeriğe sahip kavramlardır. Stratejiler; daha çok ileriyi görme ve gelecekte toplum 

içinde iĢletmenin konumunu belirleme ve alacağı Ģekli görme sürecidir. Oysa ki politikalar; 

hem stratejik faaliyetleri yerine getirmekte, hem de diğer yönetim kademelerindeki kararları 

icra etmekte ve uyulması gereken kuralları ortaya koymaktadırlar.  

 

1.1.3.2. Strateji ve Taktik 

 

Taktik, usul ve teknik bakımdan stratejiden daha ayrıntılıdır. Stratejinin amaçlara 

ulaĢmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 

taktik kararlar, stratejik kararların ayrıntılarını içerir. Daha baĢka bir ifadeyle taktikler;  

                                                 
27

 Mehmet Oluç, ĠĢletme Organizasyonu ve Yönetimi, C.1, Ġstanbul: Sermet Matbaası, 1969, s.328. 
28

 Erol Eren, ĠĢletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, C.1, Ġstanbul: Ġ.Ü.Ġ.F. Yayınları, No.127, 1982, 

s.12-34. 



 10 

 

a) Mevcut kararların etkili kullanımına, 

b) Stratejileri uygulamanın ayrıntılarına yönelik kararlardır. 

 

Strateji, isletmenin amaçlarını gerçekleĢtirmek için sahip olduğu kaynakları tahsis 

etmesiyle ilgili genel kararlardır. Taktik ise tahsis edilen bu kaynakların harekete geçirilmesi, 

uygulanmasıyla ilgilidir. Strateji bir nizam, düzen ve tasarı ile ilgili düĢünsel bir iĢlem, taktik 

ise harekete geçme ve uygulamanın ayrıntılı bir düzeni ile ilgilidir
29

  

 

1.1.3.3. Strateji ve Plan 

 

Birbirine yakın iki kavramdan biri de strateji ve plandır. Strateji uzun süreli seçimler 

ve amaçlarla ilgilidir. Plan ise amaçlara ulaĢmak için araçlar ve yolların kararlaĢtırılması ve 

kabaca neyin nasıl yapılacağının saptanmasıdır. Plan kavramı genel olarak strateji, politika, 

yöntem ve program olarak izah edilen bütün kavramları kapsamına almaktadır. Çünkü plan, 

iĢletmenin çevresiyle veya çevresel geliĢmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yönü onu stratejiye 

iyice yaklaĢtırır. Plan ayrıca rakamlandırılmıĢ amaçların tespiti ve amaçlara ulaĢtıracak “amaç 

fonksiyonun” maksimizasyonu ile ilgilidir. Planda da stratejide olduğu gibi bir risk ve 

belirsizlik derecesi mevcut bulunmaktadır.
30

 

 

Politikalar her Ģeyden önce iĢletmenin her kademesindeki amaçların 

gerçekleĢtirilmesiyle, kullanılacak araçların ve ortaya konulacak hareket tarzlarının 

seçilmesiyle ilgilidir. Ancak politikalar amaç ve araçlara sınır çizer. Bu sınırlar da yöneticiye 

karar almada yardımcı olur
31

 

 

Görüldüğü gibi strateji bir takım temel amaçları ve ilkeleri ortaya koymaktadır.  

 

 

 

                                                 
29

 Erol Eren, Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası, Ġstanbul, Beta Basım Evi, 2002, s.16 
30

 Eren, s.24-37. 
31

 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası, Ġstanbul, Beta Basım A.S, 2004, s.27 
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1.1.3.4. Strateji ve Yöntem 

 

Yöntem, kullanılıĢ özelliği açısından politikaya benzer, politika ve strateji geniĢ bir 

alan ya da temel bir sorunu ele almasına karĢılık, yöntem normal olarak politikanın veya 

stratejinin uygulanıĢ Ģekli ile ilgilidir. Bu bakımdan strateji ve politika kapsam bakımından 

yöntemden daha geniĢtir. Her üç kavramın müĢterek yönleri sürekli ve uzun süreli 

seçimlerden olmalıdır. Yöntem ile programın birbirlerine benzer yönleri, uygulamaya daha 

yakın olmaları ve bir iĢi veya bir iĢlemi ilgilendirmeleridir. Önemli hususlardan biri de 

yöntemin özellikle stratejiye nazaran standartlaĢtırılma özelliğinin olmasıdır. Yöntemler 

çeĢitli sorunların çözümün de kullanılan usullerden ibarettir. Bu açıdan bakılırsa, stratejik 

planlama da bir sorun çözme yöntemidir.
32

 

 

1.2. PLANLAMA 

 

Planlama, iĢletmenin amaçlarının tespiti ve bu amaçlara eriĢebilmek için gerekli yol ve 

araçların belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi planlama bir süreçtir. Bu süreç 

içerisinde neyi, nasıl, nerede yapmamız gerektiğini bildiren, bunlara uygun Ģekilde yerine 

getirildiği takdirde arzu edilen sonuçlara veya amaçlara ulaĢılabileceğini açıklayan, kabul 

ettiğimiz kararlar yollar ve araçlardır.
33

 

 

Bu yönetimsel uygulama, hedefleri, stratejileri, resmi yapıyı, sorumluluk belirlemeyi 

ve faaliyetleri programlamayı içerir. Politikaları ve organizasyonel konuları planlamayı içeren 

stratejik planlama, ayrıntılı faaliyet planları geliĢtirmeyi içeren operasyonel planlama gibi 

birden çok planlama tipi vardır. Planlama ve organizasyonun amacı, iĢ üniteleri için 

etkinliğini ve etkililiğini, organizasyonun diğer bölümleriyle dıĢ koordinasyonunu ve dıĢ 

çevreye adaptasyonunu garanti etmektir. Planlama, bilgiyi analiz yapmayı ve karar vermeyi 

içeren geniĢ bir süreçtir.
34

 

                                                 
32

 Nezahat Güçlü, “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.23, S.2, 2003,  

s.69. 
33

 Tamer Koçel, ĠĢletme Yöneticiliği, 6.Baskı, Ġstanbul: Beta Basım Yayım, 1998, s.10 
34

 Gary Yukl, Skills For Managers And Laeders, Prentice Hall, USA:1990, s.13. 
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Planlama iĢletmeyi bir bütün olarak değerleyerek, en üst yönetim seviyelerinde 

sistematik olarak iĢletmenin ulaĢmayı düĢündüğü ana amaçlarının ürün-pazar yeteneklerinin 

ve bu amaçlara ulaĢmak için iĢletme kaynaklarının elde edilmesi ve geliĢtirilmesine iliĢkin 

yazılı değerlemelerdir. Stratejik planlama iĢletmede uzun dönem amaçların belirlenmesi ve bu 

amaçlara ulaĢmak için gerekli planların hazırlanmasıdır. 

 

1.2.1. Planlamanın Tanımı  

 

Yönetimin en önemli iĢlevlerinden birisi olan planlama, amaçların ve bu amaçların 

elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir. Planlama, planı ortaya 

çıkarmak için sarf edilen gayretleri ve bir süreci ifade eder. Yönetimin en temel iĢlevi olmakla 

birlikte üzerinde en az durulan iĢlevlerden birisi olan planlama, ne, ne zaman, nasıl, nerede, 

kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi amaçlar.
35

 

Geleceğe bakarak izlenecek yolu belirleme veya bir amacı gerçekleĢtirmek için en iyi hareket 

tarzını seçme Ģeklinde de tanımlanacak olan planlama, yapılacakların ayrıntılı olarak yazılı 

hale getirilmesidir ve ortak amaçlara ulaĢmak için birlikte çalıĢan organizasyon üyelerine 

rehber hizmeti görür.
36

 

 

Planlama farklı Ģekillerde tanımlanan bir kavramdır. Planlama ulaĢılmak istenen 

hedeflerin tespit edilerek bu hedeflere en iyi Ģekilde ulaĢmanın yolunu belirleme iĢlemidir.
37

 

Planlama belirlenen amaçlara ulaĢmak için, gerekli araçların ve yolların kararlaĢtırılması, 

neyin nasıl yapılacağını önceden saptanması olarak ifade edilebilir. Planlama, önceden 

belirlenmiĢ amaçları gerçekleĢtirmek için yapılması gereken iĢlerin saptanması ve izlenecek 

yolların seçilmesidir. Bu özelliği ile planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama 

sürecidir. Planlama sahip olunan sınırlı kaynakların en rasyonel kullanımını sağlamaya 

yönelik bir süreçtir. Bu sürecin temelinde amaçlı, bilinçli ve sistemli bir eylem yatmaktadır.
38

 

 

                                                 
35

 Halil Can, Organizasyon ve Yönetim, Ankara: Siyasal Kitapevi, 2002, s.67. 
36

 Ö. Faruk Akyüz, DeğiĢim Rüzgârında Stratejik Ġnsan Kaynakları Planlaması, Ġstanbul. Sistem Yayıncılık, 

2001, s.101. 
37

 Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı GeçiĢ, Ġstanbul: Ġnkılâp Kitapevi, 1997, s.79. 
38

 Temel Çalık, Eğitinde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik Açıdan Değerlendirmesi, Kastamonu 

Dergisi, Ekim 2003, s. 252. 
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Planlama örgüt amaçlarının önceden belirlenmesini ve tanımlanmasını sağlar. Böylece 

varılacak amaçlar ve onlara ulaĢmak için kullanılacak yöntemler belirlenerek, bilinçli ve 

kontrollü olarak hedeflere doğru yol alınabilir. Planlama geçmiĢ bilgilerin analiz edilip 

buradan elde edilen sonuçların incelenmesi; bu incelemenin sonucunda elde edilen verilerin 

ıĢığı altında mevcut durumun değerlendirilerek karar verilmesini ve gelecekle ilgili 

değiĢimleri göz önüne alarak geleceğe dönük değerlendirmeler yapmayı kapsar. Planlama, 

amaçlar gerçekleĢtirmek için kuruluĢun elindeki imkan ve kaynakların tahsisi, yapılacak 

iĢlerin zaman içinde programlanması, bu iĢleri yapacak personele görevlerin dağıtılması ile 

ilgilidir.
39

 

 

Planlama eldeki kaynakların hangi yöntemlerle birleĢtirilerek amaca ulaĢılabileceğini 

ortaya konması ile bir entegrasyon aracıdır. Rehberlik özelliği de olan planlama neyin, ne 

zaman, nasıl ve kiminle yapılacağı sorularına yanıt verir, yol gösterir. UlaĢılmak istenen 

hedeflerin tespit edilerek bu hedeflere en iyi Ģekilde ulaĢmanın yolunu belirleme iĢlemidir. 

Planlama geleceğin önceden tahmin edilmesi baĢka bir deyiĢle belirli bir hareketi yürütme 

sırasında değil önceden kararlaĢtırmaktır. Çevrede oluĢan ve oluĢması beklenen değiĢiklikleri 

hesap eden ve bunlara önceden çözüm bulmaya çalıĢan planlama ile çalıĢanlar için belirsizlik 

ve amaçsızlık durumu azalır veya tamamen ortadan kalkar. Planlama bu yönü ile çalıĢanlar 

üzerinde olumlu bir motivasyon aracıdır.
40

 

 

1.2.2. Planlamanın Önemi 

 

Planlama akılcı bir yönetim biçimidir. Örgütler planlama sayesinde ne yapacaklarını 

ve neler yapmak istediklerini önceden belirleme imkânını elde etmektedirler. Planlama bu 

günü ve geleceği önceden görme ve analiz etme aracıdır. Planlama örgütlere, doğru kararları 

alma ve karĢılaĢılabilecek sorunlar karĢısında, alternatifleri değerlendirme imkanı sunan, 

zaman kazandırıcı bir yönetsel uygulamadır.  

 

Planlama gidilecek noktanın önceden kestirilmesini sağlar.  

                                                 
39

Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Ġstanbul: Beta Basım Yayınları, 2003, s.167. 
40

 Stephan P. Robbins, Management: Concepts and Practices, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall 

Inc, 1984, s.117. 
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“Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, hiçbir yol sizi gideceğiniz yere götürmez ” deyiĢi, 

planlamanın anlatıldığı hemen her yerde klasik olarak dile getirilen bir örnektir. Örgütler ne 

yapacaklarını önceden düĢünmek imkânını ancak planlama faaliyetleri sayesinde bulabilirler. 

Yani, en önemli özelliği geleceğe yönelmek olan planlama faaliyetiyle yapılacak iĢin niçin, 

hangi koĢullarda, nasıl yapılacağına ve o iĢi yapmak için nelere gerek duyulacağına önceden 

karar verilebilir. Bunun sonucunda da varılması muhtemel yere ulaĢılabilir ya da neden 

ulaĢılamadığı ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasına zemin hazırlanmıĢ olur.
41

 

 

Bir örgütün amaçlarını gerçekleĢtirmek için geleceğini planlaması çok önemlidir.
42

 

Planlama zaman kaybını ve gereksiz iĢlemleri azaltır, talimatlar verir ve kontrolü 

kolaylaĢtırmak için standartları belirler. Planlama ile hedefler belirlendiğinden hedeflere nasıl 

ulaĢılabileceği belirlendiği gibi, hedeflerin kontrolünü yapmak da mümkündür.
43

 

 

Planlamanın personel değerleme sistemi üzerinde çok önemli bir etkisi vardır. 

Planlamada amaçlar, sorumluluklar açık bir Ģekilde, belli bir zaman kesiti ortaya konarak 

belirlendiğinden kiĢisel ve örgütsel baĢarı veya baĢarısızlığı değerlendirmek oldukça kolaydır. 

Planlama, örgüt içi düzenli iletiĢimi ve uyumu sağlar. Bütün örgütü kapsayan bir planlama 

örgüt içindeki farklı birimlerin birbirlerinin yaptıkları iĢlerden ve sorunlarından haberdar 

olmalarını sağlayarak bir bütün halinde amaca ulaĢacak biçimde hareket etmelerini 

kolaylaĢtıracaktır. Planlama ayrıca bir güdüleme unsuru olarak rol oynar. Çünkü herkesten ne 

beklendiği belirlenmiĢ ve herkese izleyeceği yol gösterilmiĢtir.
44

 

 

Planlama yetki devrini kolaylaĢtırarak yöneticilerin boĢuna zaman harcamalarını 

engeller.
45

  

 

Planlama, en uygun strateji seçimi ve kaynakların bu strateji etrafında optimum 

dağılımını sağlar.
46

 ĠĢgücünün, personelin malzeme, para ve yerin en etkili ve en ekonomik 

                                                 
41

 Ö. Faruk Akyüz, DeğiĢim Rüzgârında Stratejik Ġnsan Kaynakları Planlaması, Ġstanbul: Sistem Yayıncılık, 

2001, s.102. 
42

 Oya Torun, “ÇalıĢtığımız Mekânlar”, Human Resources Ġnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 2004, s.42. 
43

 Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı GeçiĢ, Ġstanbul: Ġnkılâp Kitapevi, 1997, s.80. 
44

 D.E. Hussey, L’Entreprise et sa Planificatidn a Long Terme, Publi-Union 1974, s.20–21. 
45

 William H. Newman, Yönetim Sevk ve Ġdare, Kenan Sürgit (çev.), Todaie Yayınları, 1979, s.52. 
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biçimde kullanılmasını sağlar. Gelecekteki ihtiyaçların önceden bilinmesi çözümlerin 

önceden bulunmasına yardımcı olur.
47

 

 

1.2.3. Etkili Bir Planlamanın Özellikleri 

 

Planlama gelecekle ilgili bir kavramdır. Ancak gelecek için karar almaz tam tersine 

gelecekteki olaylar üzerine Ģu andaki kararlar ile ilgilidir. Bu yüzden planlama gelecekle ilgili 

olmasına rağmen geleceğin kararları Ģu anda alınır.
48

 

 

Plan bir nevi karar almadır. Ancak plan tek bir kararı değil birden çok kararı içinde 

barındırır. Karar almada en iyi kararı almak için, pek çok bilgi göz önünde bulundurulmalı ve 

seçenekler arasından en iyisinin seçilebilmesi sağlanmalıdır. Bu bakımdan plan hazırlanırken, 

iyi bir plan oluĢturulması için, bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekir. 

 

Planlamanın etkili ve baĢarılı olması için çeĢitli faktörler ortaya konmuĢtur. Üst 

yönetim tarafından planlar net bir Ģekilde düzenlenir ve diğer kademelerin de katılımı 

sağlanırsa planın baĢarı Ģansının artacağı ifade edilmektedir. Üst yönetim tarafından yapılan 

planlar yön göstericidir, diğer planlara rehberlik eder. Bu yüzden de planlamanın etkili 

olabilmesi için de bazı özellikleri olması gerekir. Bu özellikler özetle;
49

 

 

 Üst yönetimin planlama faaliyetini desteklemesi ve planlamaya katılması gerekir. 

 

 Plan iyi bir Ģekilde tanımlanmalı ve örgüt amaçlarına hizmet etmelidir. Planlama 

değiĢik faaliyetler gösteren birimler arasında iyi bir iletiĢim ve koordinasyon 

sağlayabilmelidir. 

 

 Planlama değiĢen Ģartlara uyum sağlayacak Ģekilde esnek olmalıdır. 

 

                                                                                                                                                         
46

 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon, Ġstanbul: Beta Basım Yayınları, 2003, s.174. 
47

 N. Tortop, E.G. ĠĢbir, ve B. Aykaç, Yönetim Bilimi, Ankara: Yargı Yayınları, 1993, s.51. 
48

 Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı GeçiĢ, Ġstanbul: Ġnkılâp Kitapevi, 1997, s.81. 
49

 Özdemir, s.2-27. 
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 Örgütün üst kademesinin ve diğer kademelerin yaptığı planlar arasında uyum 

olmalıdır. 

 

 Planlama gelecek açısından bir vizyon oluĢturmalıdır. 

 

 Planlamada alınan kararlar kiĢilere ve birimlere görev olarak verilebilmelidir. 

 

 Planlar gerçekçi olmalıdır. Planlamada ortaya konulan amaçlar ile eldeki güç arasında 

denge olmalıdır. 

 

 Planlama yapılırken alt kademelerin de katılımı sağlanmalıdır. 

 

 Planlama yapılırken mevcut durum, geliĢmeler ve olması muhtemel değiĢimler iyi 

belirlenmelidir. 

 

 

1.3. YÖNETĠM VE OKUL YÖNETĠCĠSĠ 

 

1.3.1. Yönetim Kavramı 

 

 

Yönetim, belirli birtakım amaçlara ulaĢmak için baĢta insanlar olmak üzere parasal 

kaynakları, donanımı, demirbaĢları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı 

birbirleriyle uyumlu, verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulatma süreçlerinin 

toplamıdır.
50

  

 

BaĢka bir tanıma göre yönetim, “belirli bir takım amaçlara ulaĢmak için baĢta 

insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı, demirbaĢları, hammaddeleri, yardımcı 

                                                 
50

 Erol Eren, Yönetim ve Organizasyon (ÇağdaĢ ve Küresel YaklaĢımlar), 6. Baskı, Ġstanbul: Beta 

Yayınları,2003, s.3. 
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malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, verimli ve etkin Ģekilde kullanabilecek kararlar 

alma ve uygulatma süreçlerinin toplamıdır”.
51

 

 

Yönetim, amaçların saptanması, amaçların gerçekleĢtirilmesine yönelik faaliyetlerin 

belirlenmesi, belirlenen faaliyetleri hayata geçirmek üzere uzun ve/veya kısa dönemli 

planların yapılması, bu planlara uygun olarak kaynakların örgütlenmesi, Ģirketlerin harekete 

geçirilmesi, eylemde bulunma sürecinde dıĢ ve iç çevre unsurları arasında uyumun sağlanması 

ve sürecin her aĢamasının denetlenmesi, denetim sonucu gerekli düzenlemelerin 

gerçekleĢtirilmesi sürecidir.
52

  

 

 

 

 Kısaca açıklamak gerekirse yönetim; toplumsal yaĢayıĢın değiĢik kesimlerinin düzenli 

çalıĢmalarını amaçlamakta, ama her Ģeyden önce, insanların bir baĢkasının egemenliğini 

benimsemelerini, kendileri dıĢındaki bir iradeye boyun eğmelerini içermektedir. Taymaz
53

 

yönetim ile ilgili yapılan tanımların ortak yönlerini aĢağıdaki gibi sıralamıĢtır; 

 

a) Kurumu saptanan amaçlara ulaĢtırma ve amaçlarına uygun biçimde yaĢatma, 

 

b) Ġnsan ve madde kaynaklarını sağlama ve etkili biçimde kullanma, 

c) Kurum çalıĢmalarını izleme, denetleme ve geliĢtirmedir. 

 

Yönetimin amacı; insan, zaman, para, malzeme, yer gibi unsurları daha az kullanarak 

çok verim elde etmek ve örgütün amaçlarını gerçekleĢtirmek için etkili iĢleyiĢe kavuĢturarak 

iĢleyiĢini sürdürmektir.
54

 Yönetim, baĢında bulunduğu örgütün amaçlarını baĢarı ile 

gerçekleĢtirmekle yükümlü olan bir araçtır.
55

 Görevi ise; örgütü amaçlarına uygun 

                                                 
51

 Ömer Peker – Nihat Aytürk, Yönetim Becerileri, Ankara: Yargı Yayınevi, 2.Baskı, 2002, s.174 
52

 Y., Sucu, GeçmiĢten Günümüze Yönetim DüĢüncesindeki GeliĢmeler, Ankara: Elit Yayıncılık. 2000, s.5. 
53

 A. Haydar Taymaz, Okul Yönetimi, Ankara: Saypa Yayınları, 1995, s.17. 
54

 Seher Dumrul, “Ġlkokul Müdürlerinin Denetim Yetki ve Yeterlikleri” (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987), s.2. 
55

 Ġlter Akat, ĠĢletme Yönetimi, Ġzmir: Üçel Yayıncılık-Dağıtımcılık, 1984, s.9. 
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yaĢatmaktır. Bir örgütte yönetime duyulan ihtiyacın nedeni, örgütün amaçlarını planlanan 

düzeyde gerçekleĢtirmektir.
56

 Hangi tür kurum ve kuruluĢun yönetimi olursa olsun yönetim 

iĢlerinin yerine getirilmesinde izlenen aĢamalar hep birbirinin benzeri olmaktadır. Bu nedenle 

yönetim evrensel bir süreçtir.
57

 

 

Evrensel bir süreç olarak bakıldığında; bir uzmanlık alanı olan eğitim yönetimi, 

yönetim biliminin bir dalıdır ve kamu yönetiminin özel bir alanı olarak düĢünülebilir. Ancak, 

amaç ve iĢlev açısından kamu yönetiminden farklılıklar gösterir.
58

  

 

1.3.2. Yönetim Teorileri  

 

Yönetim düĢünce ve uygulamalarının insanlık tarihi kadar eski olmasına karĢılık, 

bilimsel anlamda yönetsel bilgi birikiminin iĢletme ekonomisinde kullanılmaya baĢlaması, 19. 

yüzyıl sonları ile 20. yüzyılın baĢlarını bulmaktadır.
59

 Çünkü bu dönemde pozitivist/akılcı 

paradigma bilimsel denilen her Ģeye egemenliğini koymuĢtur. Bir anlamda bilimsel olduğunu 

ifade eden her çaba bu paradigmanın ilke, kavram ve söylemini kullanmak durumunda 

kalmıĢtır. Doğal olarak, örgüt ve iĢletme biliminde örgütlerin yönetimi ve iĢletilmesine 

yönelik o yıllarda ortaya çıkan teori ve ilkelerin pozitivist/akılcı gelenekle uyumlu olacağı 

görülecektir.
60

 

 

Yönetim teorileri geliĢtirilirken; genelde uygulamada karĢılaĢılan baĢarısızlıklar temel 

alınmıĢtır. Yeni durumlar, yeni teoriler insanların olumlu ya da olumsuz farklı tepkiler 

geliĢtirmelerine neden olmuĢtur. Teorilerin açıklamakta yetersiz kaldığı durumları 

aydınlatabilmek için yeni teoriler ortaya konmuĢtur. 

 

                                                 
56

 Dumrul, s.2. 
57

 Akat, s.9. 
58

 Mustafa Aydın, Eğitim Yönetimi: Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, ĠliĢkiler. Ankara: Hatiboğlu Yayınevi, 

1998, s.169. 
59

 Mahmut Demirkan, “Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemine Etkileri”, Bridgestone 

Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.ġ. Uygulama Örneği, Sakarya: 1997, s.23. 
60

 Steven Best, ve Kellner Douglas, Post Modern Teori, EleĢtirel SoruĢturmalar, Mehmet Küçük (çev.), 

1.Basım, Ġstanbul: 1998, s.56. 
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Yönetim düĢüncesinde ulaĢılan bu bilgi birikimi ve sistemleĢtirme çabaları sonunda 

20. yüzyılın baĢlarından itibaren ortaya çıkan ve günümüze kadar uzanan yönetim teorileri, 

yönetim bilimi literatüründe Klasik (Geleneksel) YaklaĢım, Neo- Klasik (DavranıĢsal) 

YaklaĢım ve Modern (Sistem ve Durumsallık) YaklaĢım olarak üç ana baĢlık altında 

incelenmektedir.
61

 

 

1.3.2.1.Klasik Yönetim Teorisi 

   

Klasik yönetim teorisi, 18. yüzyıl sonlarından II. Dünya SavaĢı‟na kadar olan dönemi 

kapsamaktadır. Klasik yönetim teorisi, yönetim fonksiyon ve ilkelerini açıklayarak tek bir 

yönetim teorisine ulaĢmayı hedeflemektedir. Frederik W. Taylor‟un öncülük ettiği “Bilimsel 

Yönetim YaklaĢımı”, üretim ve yönetim faaliyetinin bilimsel olarak incelenmesi ve yönetim 

uygulamalarının bilimsel esaslara dayandırılması gerektiğini savunmaktadır. 

 

Verimsiz çalıĢmayı ve israfı ortadan kaldırmak, çalıĢan ve yönetim arasındaki 

çatıĢmayı mümkün olduğu kadar azaltmak ve iĢbirliğini sağlamak amacı taĢımaktadır.
62

 

 

Bilimsel yönetim yaklaĢımına göre, örgütlerde yapılan iĢ mekanik bir iĢtir. Nasıl ki 

makinenin Ģekilendirilmesi bir mühendislik iĢi ise, örgütlerin biçimlendirilmesi de teknik bir 

mühendislik iĢidir. Bu kapsamda örgütlerde belirli uzmanlar olacak ve kas gücüne dayalı 

iĢleri ise eğitilmemiĢ ya da az eğitimli insanlar yapacaktır. Ancak çalıĢanların iĢlerini etkili bir 

biçimde yapabilmeleri için yapacakları iĢin iyice ayrıĢtırılması, tanımlanması ve o kiĢinin 

sadece o iĢi yapabilecek tarzda eğitilmesi gerekecektir. Örgütlerde yaygınlıkla kullanılan iĢ 

tanımı da buradan gelmektedir. Bütün bir iĢin parçalara ayrılması, aĢırı uzmanlaĢma, 

yukardan aĢağıya hiyerarĢik örgütlenme, iĢ ve iĢi yapacak olanın yakından denetlenmesi, 

toplam performansın çıktı sayısı veya miktarı ile ölçülmesi, ast-üst iliĢkisi gibi klasik 

kavramlar bu dönemde iĢletme ve organizasyon bilimine girmiĢtir. 

 

                                                 
61

 Tamer Koçel, ĠĢletme Yöneticiliği, 10.Basım, Ġstanbul: Arıkan Yay., 2005, s.186. 
62

 Mahmut Demirkan, “Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Endüstri ĠliĢkileri Sistemine Etkileri,” Bridgestone 

Sabancı Lastik Sanayi ve Tic. A.ġ. Uygulama Örneği, Sakarya: 1997, s.25. 
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Henry Fayol yönetsel teori yaklaĢımında, bir örgütün oluĢturulması ve yönetimi 

üzerinde durarak yönetim bilimi literatürüne önemli katkılar sağlamıĢtır. Fayol‟a göre bir 

iĢletmede 5 ana faaliyet bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi; planlama, organizasyon, 

emir-komuta, koordinasyon ve kontrol süreçleri ile yapılmaktadır. Fayol‟un getirmiĢ olduğu 

yöntem ve ilkeler, Taylor‟un yöntem ve ilkelerini bütünleyici bir nitelik taĢımaktadır.
63

 

 

Weber‟e göre, “bürokratik yapı” etkinlik açısından ideal bir örgüt yapısıdır. Bürokrasi 

kaçınılmaz olarak insan örgütlenmesinin en optimum biçimidir. Weber‟in ideal bürokrasisi 

ise; uzmanlaĢma temeline dayanan bir iĢ bölümünü, piramit Ģeklinde düzenlenmiĢ bir 

hiyerarĢik otoriteyi, örgütsel süreçleri belirleyen formal kural ve düzenlemeleri, iĢi yaparken 

öznel olmayan, nesnel ve yansız bir yaklaĢımı ve teknik yeterlik temelinde iĢe alınma ve 

yükselebilmeyi kapsamaktadır. Weber daha çok devlet/kamu bürokrasileri üzerine 

düĢünürken, Taylor daha çok iĢletmeler üzerine fikir yürütmüĢtür. Bunun ötesinde Weber ve 

Taylor‟ın yaklaĢımlarında paralellik bulunmaktadır. Her ikisi de pozitivist/akılcı 

paradigmanın dünya görüĢünü örgüt ve iĢletmelere yansıtmıĢlardır. Klasik organizasyon 

teorisi çerçevesinde geliĢtirilen modeller ve yaklaĢımlarda hep iyi bir organizasyon yapısının 

nasıl oluĢturulması gerektiği sorunu ile ilgilenilmiĢ, insan unsuruna özel önem verilmemiĢtir. 

Bu eksiklik neo-klasik veya davranıĢsal teori olarak adlandırılan teori ile tamamlanmıĢtır.
64

 

 

1.3.2.2. Neo-Klasik Yönetim Teorisi 

   

Yönetimde beĢeri iliĢkiler yaklaĢımı olarak değerlendirilen bu teorinin doğmasında, 

Western elektrik Ģirketinin Hawthorne fabrikasında yürütülen araĢtırmalar etkili olmuĢ ve 

teori II. Dünya savaĢından sonra bir akım haline gelmiĢtir. Ġnsan davranıĢı, beĢeri iliĢkiler, 

motivasyon, yönetimde değiĢim ve geliĢme gibi konular bu yaklaĢımın ana unsurları 

olmuĢtur. Bu yaklaĢım yükselen moral ile çalıĢanların performanslarının da yükseleceğini 

ifade etmektedir. Bireycilikten kolektivizme geçiĢ bu yaklaĢımın ortaya koyduğu diğer bir 
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sonuçtur. Yönetici ve çalıĢanlara teknik ve kavramsal becerilerinin yanı sıra sosyal boyutun 

da eklenmesi neo-klasik yönetim teorisi yaklaĢımıyla mümkün olmuĢtur.
65

  

 

Neo-klasik yönetim teorileri; insana özgü olan konuların dikkate alınması gerektiğini, 

insanın tek baĢına örgütün önemli bir boyutu olduğunu vurgulamaktadır. Bu yaklaĢımın 

sonucunda, organizasyon ve iĢletmelerde iĢin tanımı, üretim süreçleri, örgüt içi ödül ve üretim 

süreçlerinin iyileĢtirilmesinde çalıĢanların istek ve eğilimlerinin de dikkate alınmasının 

gerekliliği ortaya çıkmıĢtır. Ancak, neo-klasik yönetim teorisini savunan yazarlar da klasikler 

gibi örgütün bir yönüne ağırlık vermiĢler, örgütlerin beĢeri yönünü temel inceleme konusu 

yaparak, sistemin bir parçası olan diğer konulara yeterince önem vermemiĢlerdir.
66

 

DavranıĢsal yaklaĢımın doğuĢ ve ilk geliĢme yıllarında görülen bu tutumlar, bu yaklaĢımında 

dikkatli bir Ģekilde incelenmesi ve önerilerinin gerçek hayatta geçerli olup olmadıklarının, 

baĢka bilim adamlarınca da daha yakından incelenmesi sonucunu doğurmuĢtur.
67

 Buna 

rağmen neo-klasik yönetim teorisi, klasik yönetim teorisinin eksikliklerini tamamlayan ve 

modern yönetim teorisine geçiĢi hazırlayan bir aĢama olarak gösterilmektedir. 

 

1.3.2.3. Modern Yönetim Teorisi 

 

Toplum değerlerinin zamanla değiĢmesi, sanayileĢmenin ve teknolojinin geliĢmesine 

paralel olarak, örgütlerin de büyüyüp karmaĢık hale gelmesi, dinamik bir yapıya sahip olan 

örgütlerin sorunlarına klasik yollarla çözüm arayıĢlarını yetersiz kılmıĢtır. Bu çerçevede bir 

takım yeni yaklaĢımlar geliĢtirilmiĢ ve bu yaklaĢımlar modern yönetim teorileri baĢlığı altında 

toplanmıĢtır. Bu teorilerin en önemlileri sistem yönetimi yaklaĢımı ve durumsallık 

yaklaĢımıdır. 

 

Sistem yönetimi yaklaĢımına göre; sistem bölünmez bir bütündür. Bütünün parçaları 

bağımsız ve birbiriyle iliĢkilidir. Örgütler de aynı Ģekilde çalıĢan bir sistemdir. Katz ve 

Rosenweig‟e göre, alt sistemlerden oluĢan bir örgüt; teknolojik, stratejik, yönetsel, kültürel ve 

yapısal Ģeklinde diğer alt sistemlerden oluĢur. Bu sistem açık ya da kapalı bir biçimde 
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görülebileceği gibi, açık sistemler girdi-süreç-çıktı seklinde bir seyir izlemektedir.
68

 Sistem 

yaklaĢımının sağladığı bir yenilikte, organizasyonu etkileyen bütün değiĢkenleri ve 

parametreleri bir arada görmeyi sağlamıĢ olmasıdır. Böylece daha sağlıklı bir değerlendirme 

yapma imkânı doğmuĢ bulunmaktadır.
69

 

 

Durumsallık yönetimi yaklaĢımına göre; örgütsel hedeflere ulamsak için ihtiyaçların 

ortaya çıkardığı duruma en uygun yönetimin uygulanması esastır. Görev ve ihtiyaçların insan 

ve süreçler yolu ile tatmin edilebileceğini ifade eden bu yaklaĢım, uygulamada baĢarısızlığa 

uğrayan teoriler nedeniyle ortaya çıkmıĢtır.
70

 Bu yaklaĢıma göre; yönetsel süreçlerde en doğru 

ve en uygun yol tek değildir, en iyi duruma göre değiĢmektedir. Ayrıca örgütler arası 

benzerliklerden çok, farklılıklar önem taĢıdığından yönetim süreçleri ve teknikleri de farklılık 

göstermektedir. 

 

1.4.  OKUL YÖNETĠCĠSĠ 

  

Ġnsanlık tarihinin var olduğu andan itibaren bireyler çeĢitli örgütler içinde bulunurlar. 

Birey örgütler ve kurumlar içinde ya yöneten ya da yönetilen durumdadır. Her iki durumda da 

bireyin davranıĢları hal ve hareketleri, beklentileri, rolleri örgütün veya kurumun yapısına, 

havasına, iĢleyiĢine göre değiĢebilir.  

 

Eğitim sisteminin, üretim yapılan temel öğesi okuldur. Okulun amaçlarına uygun 

üretim yapabilmesi ve yaĢayabilmesi için çok iyi örgütlenmesi gerekir. Örgütü amaçlarına 

uygun olarak yaĢatmak yönetimin görevidir. Örgütü amaçlarına uygun olarak yaĢatmak, 

örgütteki insan ve madde kaynaklarını en verimli bir biçimde kullanmakla gerçekleĢebilir.
71

 

 

Okul yöneticisi denince akla genel olarak okul müdürü gelir. Ancak okul müdürünün 

dıĢında baĢka okul yöneticileri de vardır. Müdür yardımcıları, zümre, Ģube ve bölüm 

baĢkanları, belirli konularda görev yapan koordinatörler de okul yöneticileri olarak 
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nitelenebilir. Bunun dıĢında dershane ve özel kurslar gibi eğitimle ilgili kurum, kuruluĢ ve 

birimlerin yöneticileri de okul yöneticisini çağrıĢtıran niteliklere sahip olan yöneticilerdir. Bu 

durumda okul yönetimi ve okul yöneticisi baĢlığı altında sunulan yaklaĢımlar ve modeller, 

baĢta okul müdürlerini, yardımcılarını, Ģube, zümre ve bölüm baĢkanlarını, dershane ve kurs 

yöneticilerini ilgilendirmektedir.
72

  

 

Okul yöneticiliği, okul yöneticisinin bilmesi gereken yönetim bilgi ve tekniklerini 

kapsadığına göre, bu bilgiyi alan kiĢinin davranıĢları farklı olacaktır. Bugünkü uygulamaya 

göre okul yöneticileri, ya müdür yardımcıları gibi yönetim görevlerinin belli bir yerinde 

çalıĢmıĢ olanlarından ya da öğretmenlerden seçilmektedir. Bunların içinde konusunu daha 

önce iĢin içinde öğrenmiĢ olanlar olduğu gibi, yöneticiliğe baĢladıktan sonra türlü sıkıntılarla 

öğrenenler de vardır. Bu sıkıntılardan kurtulmak için, ileride yönetici olma olasılığı bulunan 

kimselerin, daha okulda iken bunun öğrenimini yapması gerekir. 

 

BaĢarılı ve mükemmel örgütler üzerinde yapılan araĢtırmalarda söz konusu baĢarı ve 

mükemmellikte liderliğin önemli bir faktör olduğu belirlenmiĢtir. Eğitim örgütlerinde yapılan 

araĢtırmalarda da baĢarılı, etkili, mükemmel okullar olarak nitelendirilen okullarda liderliğin 

kritik bir faktör olduğu ortaya çıkmıĢtır.
73

 

 

Yönetim liderlik gerektiren bir iĢtir. Liderlik bir etkileme yeteneğidir. Etkileme 

(liderlik) yönetim olayında ve özellikle eğitim yönetiminde çok önemlidir. Özellikle okul 

yöneticiliği yetkililerden çok etkilerin ağır bastığı bir alandır.
74

 

 

Çünkü sosyal bilimlerin yönetime girmesi ile yönetici davranıĢlarının grup 

davranıĢları olduğu anlaĢılmıĢ ve emretme, yerini etkileme, uzlaĢtırma gibi taktiklere 

bırakmıĢtır. Böylece liderlik, birey ve grupları önceden kararlaĢtırılmıĢ hedeflere doğru 

eyleme geçirme ve koordine olarak görülmeye baĢlanmıĢtır.
75
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Okul yönetiminin yapısı ve yöneticilerin mesleki ve kiĢisel nitellikleri, eğitimin 

verimliliği ve kalitesi üzerinde etkilidir. Okulda olumlu bir çalıĢma ortamının yaratılmasında 

okul idaresine önemli görevler düĢmektedir. Okul amaçlarının istenilen düzeyde 

gerçekleĢtirilmesi ve okuldaki öğrencilerin baĢarılarının artırılması için, okul yöneticileri 

öğrencilerin baĢarıları üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir ve önemli katkılarda bulunma 

imkânına sahiptir.
76

 

 

Okul yöneticisinin amacı, okulu amaçlarına uygun olarak yaĢatmaktır. Bu da okuldaki 

insan ve madde kaynaklarını en verimli Ģekilde kullanmasıyla mümkün olur. Okul 

yöneticisinin bunu yapabilmesi okul yönetimi kavram ve süreçlerini iyi bilmesine bağlıdır. 

 

 

Eğitimde kalkınma bir liderlik sorunudur ve bu sorunun çözümü de liderlik özelliği 

taĢıyan kiĢilerin yetiĢtirilip göreve getirilmesine bağlıdır.
77

  

 

1.4.1. Okul Yöneticisinin Sorumlulukları 

 

Sorumluluk bir Ģeyi yapma zorunluluğudur ve iĢle ilgili faaliyetleri baĢarma 

yükümlülüğü, belirlenen faaliyetlerin yerine getirilip getirilmemesi yönünden bir hesap verme 

durumudur. Belirli görevleri baĢarmak için sorumlulukların belirlenmesi gerekir. Bir örgütte 

sorumlulukların belirlenmesinde yetki ve sorumluluğun denk olması önemlidir.
78

 

Uygulamada karĢılaĢılan sorunların pek çoğunda bu ilkenin çiğnenmesi yatmaktadır.
79

 

 

KiĢiye verilen görevin, sorumluluğunu yerine getirmeyi sağlayan bir yetki 

verilmemesi iĢlerin çıkmaza sürüklenmesine neden olur. Sorumsuz yetki de bir yetki 

yozlaĢmasına yol açar. Bu açıdan kiĢiye yetkisi ölçüsünde sorumluluk vermek gerekir. Bu tür 

dengesizlik özellikle merkezcil modelle yönetilen örgütlerde görülür. Bu model geleneksel, 

kapalı, tutucu ve otoriter bir yönetim anlayıĢını yansıtır. Bu modelde yetkiler üst karar 
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merkezlerinde toplanır. Böyle bir durumda ortaya yetki ve sorumluluk dengesizliği çıkar. Bu 

dengesizlik iĢ görenler üzerinde olumsuz etki uyandırır ve çalıĢma arzusunu azaltır. Çünkü iĢ 

gören yüklenilen sorumluluk kadar yetki de verilmesini haklı olarak ister. John Nevin, “Bir 

insanı çıldırtmak istiyorsan, bunu yapmanın en kolay yolu, ona çok geniĢ bir ölçüde 

sorumluluk vermek ve hiç yetki vermemektir. Terörün tanımı, birisine yetki vermek ve hiç 

sorumluluk vermemektir,” der.
80

 Örgütte bu karmaĢayı ortadan kaldırmak için bazı noktalara 

dikkat etmek gerekir;
81

 

 

1. Her yöneticinin sorumluluğu açık ve kesin olarak belirlenmelidir. 

 

2. Sorumlulukla beraber yetki de verilmelidir. 

 

3. Görev ve sorumluluklarda değiĢiklik yapıldığında bütün birimlerin bunu bilmeleri 

sağlanmalıdır. 

 

4. Yönetici ve memurlar arasında sorumluluk, yetki bakımından çıkan anlaĢmazlıklar ele 

alınıp, karara bağlanmalıdır. 

 

5. Kurum içinde eĢgüdüm sağlanmalıdır. 

 

6. Sürekli denetim yapacak yönetici ve personel, denetleyecek ve gözleyecek etkenleri ve 

yönetimi bilmelidir. 

 

7. Hiçbir personelden, bir diğerine hem yardımda hem de eleĢtiride bulunması 

istenmemeli ve beklenmemelidir. 

 

8. Personelin özlük iĢleriyle ilgili kararlar, doğrudan sorumlu bulunan yöneticinin bir 

üstü tarafından onaylanmalıdır. 

 

Yetkilerin üst karar merkezlerinde toplandığı örgütlerde yetki devrinden özellikle 

kaçınırken, sorumluluk alanlarını da oldukça geniĢ tutulmaya çalıĢılar ve bu yöneticiler bazen 

yetkilerini devrederken sorumluluklarını da birlikle devretmek isterler. Oysa yetki dağıtılır, 
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fakat sorumluluk devredilmez. Sorumluluk ancak paylaĢılabilir.
82

 Sorumluluk yetki devrinin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Bir yönetici yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devretmekle 

sorumluluklarından kurtulmuĢ olamaz.
83

 

 

Bir makamın sorumluluğu bu makama bağlı ast makamların sorumluğunun toplamına 

eĢittir. Bakanın sorumluluğu ülkeyi kapsayan tüm eğitim örgütünün toplam sorumluluğuna 

eĢittir. Bir okul yöneticisinin sorumluluğunda kendi makamıyla birilikte kendine bağlı tüm 

makamların sorumluluklarının toplamına eĢittir.
84

 Müdürün önemli sorumluluklarından birisi, 

okulda yürütülen her iĢin, genel anlamda eğitim sistemi, özel anlamda ise eğitim yönetimi ve 

okul yönetimi mevzuatına uygunluğunu sağlamaktır.
85

 

 

Ġlköğretim kurumları yönetmeliği; „müdür, okulun amaçlarına uygun olarak 

yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliĢtirilmesinden sorumludur.‟ der.
86

 

 

Okul yöneticisi, okulun yönetilmesi ve örgüt olarak geliĢmesi, için insan ve para kaynağını en 

iyi Ģekilde kullanarak eğitimin nicel ve nitel verimliliğini sağlamak durumundadır. Okul 

yöneticisi, okulun eğitim, öğretim, yönetim iĢlerinden ve personelin değerlendirilmesinden 

sorumludur.
87

 DeğiĢmenin yönlendirilmesinde personelin ve okulun geliĢtirilmesinde okul 

yöneticisi, problem çözme etkinliklerine bütün çalıĢanların katılmasını sağlamalı, daima 

çalıĢanların plan ve projelerle ilgili görüĢlerini sormalı; okuldaki olumsuz ve aksayan yanları 

sürekli araĢtırmalı; mesleki büyümeyi canlı tutmak için sorumluluk ve kontrolü doğrudan 

çalıĢanlara vermeli, Ģefkatli ve adil olmalı, risk almaya ve serbestliğe imkân vermeli; okul ve 

çevredeki kuruluĢlar arasında iĢbirliğini sağlayıp, ortak çalıĢmalar yapmalıdır. Yani; 

 

1. Kurum ihtiyaçlarını tam olarak karĢılamak, 

 

2. Öğretmen, personel ve örgenci uyum problemlerini çözmek, 
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3. Personel ve öğretmenin mesleki geliĢmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmak, 

 

4. Kurumu ve çevresini geliĢtirmek, 

 

5. Eğitim ihtiyaçlarını tam ve doğru olarak belirlemek, 

 

6. Çevresindeki diğer yöneticilerle iĢbirliği yapmak, 

 

7. Diğer eğitim kurumlarının çalıĢmalarını izleyip değerlendirmek, 

 

8. Kurum ile çevre arasında sağlıklı iletiĢim, iliĢki ve etkileĢimi sağlamak,  

 

9. Okulun amaçlarını belirlemek ve açıklamak, 

 

10. Eğitim öğretim programlarını sürekli değerlendirmek, 

 

11. Program ve amaçlara uygun görevlendirme ve iĢbölümü yapmak, 

 

12. Milli Eğitim politikalarımıza uygun çalıĢmalara girmek, 

 

13. Eğitim kurumlarında yürütücü olduğu kadar danıĢman olarak da hizmet etmek 

yöneticinin göstermek zorunluluğunda olduğu davranıĢlarıdır. 

 

Yönetici örgütün amaçlarını yerine yetirmesine yönelik sorumluğunu, yerine getirmek 

için gösterdiği davranıĢının kaynağı örgüt ortamıdır ve yöneticinin değer sistemi örgüt 

değerleri ile tutarlı olmalıdır.
88

 

 

En genel anlamı ile yönetimin örgütü amaçlarına göre yaĢatmak için yönetici 

davranıĢının çevresindeki durumları etkilemesi, güç; yöneticinin belli davranıĢları 

gösterebilme hakkı, yetki; yöneticinin belli bir davranıĢı gösterme zorunluluğu, sorumluluk ve 

gösterdiği davranıĢlardan her biri de görevleridir. Bunlar örgütün içinde hiyerarĢik 

yapılanmaya göre teknik bilgilere dayanarak kararlaĢtırılır. Böylece, bir eğitim sistemi kurulur 
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veya yenilenirken, baĢlangıç noktası önce amaç, sonra görev olmalıdır. Aksi halde, örgüt 

amaçlarına dönük bir sistem kurulmamıĢ olur.
89

 

 

1.4.2. Okul Yöneticisinin Özellikleri 

 

Değerlerin hızla değiĢtiği dünyamızda insanlar kendilerine kaygı, korku, aĢırı stres, 

mutsuzluk yaĢatacak durumlardan uzak durmaktadırlar. Bu çalıĢılan kurumlar için de 

geçerlidir. Çünkü üretimde en önemli unsur insan öğesidir. Üretimi gerçekleĢtiren onların 

bilgi, beceri ve bunlar kadar önemli olan duygularıdır. 

 

Yönetici, örgüt üyeleri arasındaki sürekli çatıĢmaları da kendi liderliği sayesinde en 

aza indirerek okulun hedeflerine ulaĢmasını hızlandırmalıdır. Üyelerin kendi aralarında 

kaynaĢmaları ve bütünleĢmeleri, yöneticinin onları motive etme gücüne bağlıdır. Bu yönüyle 

yüksek moral gücüne sahip olan örgüt üyeleri, daha çok bütünleĢmeyle birlikte amaçlara 

ulaĢma yönüyle de hızlı adımlarla ilerleyebileceklerdir. 

 

Okul müdürlerinin, çalıĢanların üreticiliği ve memnuniyetini sağlamanın yanı sıra 

öğrencilerin baĢarılarını ve motivasyonlarını da sağlamak gibi önemli bir sorumluluğu vardır. 

Ġyi bir okul ve eğitim yöneticisinin özellikleri konusunda epey araĢtırma yapılmıĢ ve sonuçlar 

yayınlanmıĢtır. Bu araĢtırmalarda, en çok iyi bir okul ve eğitim yöneticisinin iyi bir lider 

olması üzerinde duruluyor. ÇağdaĢ okul yöneticisinde özellikle Ģu niteliklerin bulunması 

gerektiği savunulmaktadır:
 90

 

 

• Kapsamlı insan bilgisine ulaĢmıĢ, 

• Etkili iletiĢim becerisine sahip, 

• Liderlik özellikleri baskın, 

• Ana dilini doğru ve güzel kullanabilen, 

• Felsefe, matematik, uygarlık tarihi eğitimi görmüĢ, 

• ĠletiĢim teknolojisine hakim, bilgiyi yöneten, 

• Beden ve ruh yönünden sağlıklı, 
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• Eğitime inanmıĢ, yöneticidir. 

 

1.4.3. Okul Yöneticisinin Görev Ve Yetkileri 

 

Okul yöneticileri Milli Eğitimin temel ilkelerine bağlı kalarak, Milli Eğitimin genel 

amaçları ile okulun amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere gerekli insan ve madde kaynaklarını 

sağlar, alınan kararlar ve hazırlanan planlar doğrultusunda yönetir. Okulda çalıĢan personelin 

yasal görevleri, yetki ve sorumlulukları yönetmeliklerde maddeler halinde sıralanır.
91

 

 

1. Okulu ilgili yasa hükümlerine göre yönetir ve temsil eder. 

2. Okulda çalıĢmalarını açık sistem kurallarını dikkate alarak yapar. 

3. Sorunları çözmek üzere ilgililerin katılımı ile karar verir. 

4. Milli eğitimin amaçlarını analiz ederek okul amaçlarını saptar. 

5. Okul amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere stratejik planlar hazırlar. 

6. Planların uygulanmasını sağlayacak bir yapı oluĢturur, kurar. 

7. Personelin is tanımlarını yapar, yetki ve sorumluluklarını belirler. 

8. Milli eğitimin saptanmıĢ temel ilkelerine uygun çalıĢmalar yapar. 

9. Okulu çevreye tanıtıcı etkinliklerde bulunur, vizyon geliĢtirir. 

10. Okulda ahenkli çalıĢma düzeni kurar, misyonunu yerine getirir. 

11. Okulun geliĢimini sağlamak üzere araĢtırmalar yapar, yaptırır. 

12. Ekip çalıĢması ruhunu geliĢtirir, ilgililerle iĢ birliği yapar. 

13. ĠletiĢim ağını kurar, formel ve informal iletiĢimi sağlar. 

14. Ġnsan iliĢkilerinde uyulması gereken kuralları belirler, uyar. 

15. Personeli çalıĢmaya isteklendirmek üzere moralini yükseltir. 

16. Okulda çalıĢanların doyumunu sağlamak üzere güdüler. 

17. Okulda bireyler ve birimler arasında eĢgüdüm sağlar. 

18. Okul ile ilgili toplantılara ve kararlara katılır, ilgilileri bilgilendirir. 

19. GeliĢme sağlamak ve kaliteyi artırmak üzere stratejiler belirler. 

20. Sosyal ve ekonomik geliĢmelere uyum sağlayacak değiĢiklikler yapar. 

21. Personele rehberlik yapar, hizmet içinde yetiĢtirilmelerini sağlar. 
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22. Personelin performansını değerlendirir, mesleki yardımda bulunur. 

23. Okulun sağlıklı olarak yaĢayabilmesi için ihtiyaçlarını karĢılar. 

24. Okulda olumlu bir iklim oluĢturmak üzere çalıĢmalar yapar. 

25. Okul kültürünü geliĢtirecek etkinlikler düzenler, çevreye tanıtır. 

26. Yönetsel etik ilkelerini benimser ve uygun davranıĢlar gösterir. 

27. Okulda savurganlığı önleyici önlemler belirler ve uygular. 

28. Okula atanan personeli göreve baĢlatır, ilgililere bildirir. 

29. Personelin nakil, yer değiĢtirme ve ayrılma iĢlemlerini yapar. 

30. Stajyer öğretmenlerin ve aday memurların yetiĢtirilmelerini sağlar. 

31. Personelin alanında ilerleme ve yükselmesine yardımcı olur. 

32. Personele maaĢ, ders ücreti ve diğer ödemeleri zamanında yaptırır. 

33. Personele yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinleri kullandırır. 

34. Personelin sicil ve disiplin ile ilgili iĢlerin yapılmasını sağlar. 

35. Suçluların cezalandırılmasını, baĢarıların ödüllendirilmesini sağlar. 

36. Personelin sağlık durumları ile ilgilenir, askerlik iĢlerini yapar. 

37. Personelin çalıĢmalarını izler, değerlendirir, yetiĢmesini sağlar.  

38. Okulun öğrenci kontenjanını, kayıt koĢullarını belirler. 

39. Öğrenci kaydının yapılması ve dosyaların düzenlenmesini sağlar. 

40. Öğrencilerin devam-devamsızlık ve nakil iĢlemlerini izler. 

41. Sınavlar ve sınıf geçme iĢlemlerinin doğru yapılmasını sağlar. 

42. Tasdikname, karne, teĢekkür ve takdirname verilmesini sağlar. 

43. Öğrencilere diploma verilmesi ile ilgili iĢlemleri titizlikle yürütür. 

44. Öğrencilere kimlik ve paso verdirir. 

45. Yoksul örgencilere yardım, kredi veya burs sağlamaya çalıĢır. 

46. Öğretim yılı baĢında yıllık öğretim ve eğitim planını hazırlar. 

47. Yönetime yardımcı olacak kurul, komisyon ve ekipleri oluĢturur. 

48. Okulun öğretim kapasitesi ile öğrenci sınıf ve Ģubelerini belirler. 

49. Öğretmenlerin görüĢleri de alınarak ders dağıtımını yapar. 

50. Ders dağıtım programını hazırlar ve ilgililere duyurulmasını sağlar. 

51. Gündem hazırlar ve genel öğretmenler kurulu toplantısını yapar. 

52. Zümre, sınıf ve Ģube öğretmenler kurulu toplantılarını yaptırır. 

53. Öğretmenlerin yaptıkları yıllık ders planlarını inceler ve onaylar. 
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54. Öğretim yılında gerekli olacak ders araç ve gereçlerini sağlar. 

55. Kütüphanesinin düzenlenmesini, örgencilerin yararlanmasını sağlar. 

56. Öğretmenlerin günlük ders planlarını yapmasını önerir ve izler. 

57. Öğrencilerin inceleme ve gözlem için gezi yapmalarını sağlar. 

58. Öğretmenlerin derslerine girer, yapılan öğretimi değerlendirir. 

59. Okul yürütme kurulunu oluĢturur, çalıĢma ortamı hazırlar. 

60. Rehberlik servisinin kurulmasını ve hizmetlerin yürütülmesini sağlar. 

61. Disiplin ve onur kurullarının kurulmasını sağlar, çalıĢmalarını izler. 

62. Okulda nöbet hizmetlerinin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlar. 

63. Eğitsel kulüplerin kurulması ve çalıĢmaların planlanmasına yardım eder. 

64. Okulda ve çevrede anma gün ve törenlerin düzenlenmesini sağlar. 

65. Beden eğitimi ve spor çalıĢmalarını destekler, yakından izler. 

66. Okul Aile Birliğinin çalıĢmalarını yönlendirir, katkılarından yararlanır. 

67. Okul Koruma Derneği çalıĢmalarını yönlendirir, etkinliklerini izler. 

68. Çevreyi tanımaya yönelik çalıĢmalar yapar ve iliĢkileri düzenler. 

69. Çevrenin kalkınmasına katkıda bulunur ve çevreden destek sağlar. 

70. Okulun bina ve tesislerinde yerleĢim ve kullanım planlarını yapar. 

71. Okulda bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını zamanında yaptırır. 

72. Sivil savunma ve güvenlik ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlar. 

73. Yangın ve sabotajlara karĢı alınacak önlemleri belirler ve alır. 

74. Okul bahçesi, bina ve tesislerin temizlik iĢlerinin yapılmasını sağlar. 

75. Yazı iĢlerinin düzenli ve ilkelere uygun olarak yürütülmesini sağlar. 

76. Gizli yazılarla ilgili iĢlemleri yapar, arĢiv düzenlenmesini yaptırır. 

77. Okulun yıllık gelir ve giderlerini hesaplar, bütçesini zamanında hazırlar. 

78. Ödenek ve avans alınması, kullanılması ve ödeme yapılmasını sağlar. 

79. Ġhale ve satın alma iĢlemlerini ilgili yasa hükümlerine göre yürütür. 

80. Okulda kooperatif, kantin ve çay ocağı çalıĢmalarını düzenler. 

81. Okulda ayniyat kayıt, iĢleme, sayım, devir-teslim iĢlerini yürütür. 

82. Okulda çıkartılan yıllık, gazete ve dergilerin yazılarını kontrol eder. 

83. Bayrak törenlerinin yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını sağlar. 

84. Okulda Ġta Amiri olarak hesap iĢlemlerini kontrol eder ve onaylar. 

85. Görevden izinle ayrıldığında yardımcısını müdür vekili olarak önerir. 
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Ġlköğretim okulu müdürleri kendilerine yasa ve yönetmeliklerle verilen ve sınırları 

çizilen görevlerini yerine getirirken yine kendilerine yasa ve yönetmeliklerle verilen ve 

sınırları çizilen yetkilerini kullanırlar.
92

 Okul müdürü, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı 

içinde okulun bütün iĢlerini yönetmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
93

 

 

Ġlköğretim okulu yöneticisi okulu amaçlarına ulaĢtırmakla sorumludur. Sorumluluğun 

esası zorunluluktur, yani yetkiyi kullanma zorunluluğudur.
94

 Sorumluluklarla beraber daima 

aynı derecede yetki de verilmelidir.
95
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

OKUL YÖNETĠMĠ VE EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA 

 

 

2.1. OKUL YÖNETĠMĠ  

 

Okul yönetimi, eğitim yönetiminin sınırlı bir alana uygulanmasıdır. Bu alanın 

sınırlarını eğitim sisteminin amaçları ve yapısı belirler. Okul yönetiminin görevi okuldaki tüm 

insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak 

yaĢatmaktır. Okul müdürünün bu görevi baĢarı ile yerine getirebilmesi, okulu bir roller 

sistemi olarak görmesine, davranıĢlarını her zaman iliĢkili olduğu öğretmenler ve diğer 

personelin rol ve beklentilerini de göz önünde tutarak ayarlanmasına bağlıdır.
96

 

 

Okul yönetiminin esas görevi okulu saptanmıĢ amaçlara uygun olarak yaĢatmak ve 

geliĢimini sağlamaktır.
97

 

 

Eğitim yönetimi nasıl yönetimin eğitime uygulanmasından meydana geliyorsa, okul 

yönetimi de eğitim yönetiminin okula uygulanmasından meydana gelmektedir. Eğitim sistemi 

ile okulun verimi birbirine neden-sonuç zinciriyle bağlı bulunmaktadır.
98

 

 

Eğitim sisteminde eğitim yöneticiliği ile okul yöneticiliği ayrı ayrı birer meslek 

sahasıdır ve okul yöneticisinin yeterlik alanları eğitim yöneticisinin yeterlik alanlarından 

farklıdır. Eğitim yönetimi nasıl yönetimin eğitime uygulanmasından meydana geliyorsa, okul 
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yönetimi de eğitim yönetiminin okula uygulanmasından meydana gelmektedir.
99

 Eğitim 

yönetimi ile okul yönetimi ayrımını örgütsel yapı içinde belirtmek gerekirse, okullar dıĢında 

kalan Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taĢra örgütlerini eğitim yönetimi, bu kurumda çalıĢan 

yöneticileri de eğitim yöneticisi olarak tanımlamak mümkündür.  

 

Okul, eğitim sistemini doğrudan etkileyen bir alt sistemdir. Üst düzeyde eğitim 

politikalarını, planlarını belirleyen; orta kademede bunları yorumlayan eğitim yöneticileridir. 

Ancak bütün bunların uygulamasını gerçekleĢtirip, sistemin geri beslenmesini sağlayanlar ise 

ilk düzeydeki okul yöneticileridir.
100

 

 

2.1.1. Okul Örgütü Ve Yönetimi Kavramı       

 

Birey bütün ihtiyaçlarını tek baĢına karĢılayacak gerekli yetenek, kuvvet, zaman ve 

dayanıklılığa sahip olamayacağından, kendi ihtiyaçlarını karĢılamada baĢkalarına muhtaç 

olabilmektedir. Çabalarını birleĢtiren kimseler, bir araya geldiklerinde, tek baĢlarına 

gerçekleĢtirebileceklerinin çok daha fazlasını gerçekleĢtirebilirler. Ġnsanlar tek baĢlarına 

gerçekleĢtiremedikleri hedeflerini ya da sorunlarını güçlerini birleĢtirerek çözme yoluna 

giderler ve böylelikle örgütleri oluĢtururlar.
101

 En büyük örgüt olan toplum, çeĢitli bireylerin 

koordinasyonu sayesinde, kendi üyelerinin ihtiyaçlarını karĢılayabilmektedir.
102

 

 

Yönetim ve örgüt birlikte var olan iki kavram gibi düĢünülebilir. Kurulan örgütlerin 

varlıklarını sağlıklı bir Ģekilde sürdürebilmeleri için iyi yönetilmeleri gerekir. Sağlıklı 

yönetilmeyen formel örgütler ne kadar iyi yapılanırsa yapılansınlar, örgüt amaçlarını istenilen 

oranda gerçekleĢtiremezler. Bunun içindir ki yönetim, örgüt içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. 
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Ortak amaçları gerçekleĢtirme yolundaki çabalar çok eski olmakla beraber, genel 

olarak yönetimin ve özelikle organizasyonun geçen yüzyılın sonlarında ve bu yüzyılın 

baĢlarında daha belirgin bir biçimde önem kazandığı bilinmektedir.
103

 

 

Yönetim, örgütün bütün amaçlarını gerçekleĢtirmek için, örgütteki insan ve malzeme 

gücünü, iĢbirliği yaparak – mevzuat ve yönetim ilkeleri çerçevesinde – en etkili ve verimli 

Ģekilde çalıĢtırma bilim ve sanatıdır.
104

 

 

Bir okulun yönetiminde rol oynayan çeĢitli öğeler vardır. Bu öğeler iç ve dıĢ olmak 

üzere iki gruba ayrılabilir. Ġç öğeler bir okulun yapısında yer alan ve kendisini oluĢturan 

yöneticiler, öğretmenler, uzmanlar ve eğitici olmayan diğer personeldir. DıĢ öğeler ise, 

okulun yapısında olmayan, ancak yönetimde rol oynayan ve etkileyen merkez yöneticileri, 

veliler, çevredeki baskı grupları, gönüllü veya meslek kuruluĢları ve endüstri 

temsilcileridir.
105

 

 

2.1.2. Okulun Örgütsel Özellikleri  

 

Okulun örgüt olarak kendine has özelliklerini aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz:
106

 

 

1. Üzerinde çalıĢtığı hammadde toplumdan gelen ve topluma giden insandır. 

2. ÇeĢitli değerler vardır. Bu değerler birbirleriyle etkileĢir ve çatıĢır. 

3. Ürününü değerlendirme güçlüğü vardır. 

4. Özel bir çevredir. 

5. Çevresindeki bütün biçimsel ve doğal örgütler okula yön vermeye veya etkilemeye 

çalıĢır. 

6. Fikir bağımsızlığı sınıflandırılmaya çalıĢılır. 

7. Kültür aktarımını ve değiĢimini sağlar. 
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8. Bürokratik bir kurumdur. 

9. Kendine özgü bir kiĢiliği olduğundan her okulun örgüt havası değiĢiktir. 

 

2.1.3. Okul Yönetiminin Yararları  

 

Okul Merkezli Yönetim' in en belirgin yararlarından birisi, öğrenciyi merkez alan bir 

eğitim ve öğretimi sunmada etkili olmasıdır. Bu sistem altında okulların, öğrencilerin ve 

çevrenin ihtiyaçlarını karĢılaması daha etkili olur. Bir baĢka anlatımla okullar bu sistem ile 

öğrencilerin toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına ve özelliklerine daha etkili cevap verebilecek 

programlara sahip olabilir. 

 

Hızlı değiĢen teknolojiye okullar aĢırı merkeziyetçi yapı altında kolay uyum 

sağlayamamaktadır. Nitekim teknolojinin eğitim ve öğretime yansıması zaman almaktadır. 

Okul Merkezli Yönetim ile yetkileri kendi elinde bulunduran okulların teknolojideki 

yeniliklerin eğitim ve öğretime zamanında kazandırılması kolaylaĢır
107

. 

Okul Merkezli Yönetim ile eğitime, merkezi bütçenin dıĢında yerel kaynaklar 

kazandırılabilir
108

. Okullar arasında rekabet oluĢur ve bu da sunulan eğitim hizmetlerinin 

kapasitesini yükseltir. Okullar kendi imkânlarını kullanarak ek kaynaklar yaratabilir. 

 

Okul Merkezli Yönetim ile kamuoyunun eğitime duyduğu güven artar. Velilerin ve 

öğrencilerin sesine daha iyi kulak verilir. Toplumun bütün kesimlerinin okuldan olan talepleri 

ve ihtiyaçları daha dikkatle ele alınır. Toplumun okula karĢı ilgi ve istekleri sürekli olarak 

canlı tutulur. 

 

Okul Merkezli Yönetim anlayıĢı altında yetki ve sorumluluklar okullarda odaklaĢacağı 

için standartların dıĢında, kendine özgü özelliklere sahip okullar oluĢabilir. Yani okullarda 

yaratıcı uygulamalar oluĢabilir. Okullarda eğitim ve öğretimle ilgili sorunların çözümü için 

yeni yollar keĢfedilebilir. Bütün bunlar okulları tek tip olmaktan kurtararak çeĢitliliğini 

zenginleĢtirir. 
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2.1.4. Okul Yönetiminin Sakıncaları 

 

Okul Merkezli yönetimin hayata geçirilmesi ile merkezi sistem altında rutin olarak 

yapılan iĢlerin çoğunun okul düzeyine kaydırılması sonucu, okullarda yapılan iĢlerin 

yoğunluğu artabilir. Merkezi sistemde uzmanların yaptığı iĢler, Okul Merkezli Yönetim ile 

özel donanıma sahip olmayan yöneticilerin insiyatifine kalır. Bu da okul yönetiminde 

uzmanlığın gücünün azalmasına yol açar. Okul Merkezli Yönetim ile güç kazanan okullar, 

elde ettikleri otonomiyi iyi kullanarak daha iyi geliĢebilir. Ancak elde edilen özgürlüğü iyi 

kullanamayıp baĢarıları azalan okullar da olabilir. Okul Merkezli Yönetim, yöneticiden 

öğretmene kadar herkese yeni roller ve sorumluluklar yükler. Yeni rollerin ve sorumlulukların 

kolayca anlaĢılması ise zordur. Bu durum personelin kendisini güvensiz hissetmesine yol 

açabilir.
109

 

 

Okul Merkezli Yönetim'de koordinasyon zorluğu yaĢanabilir. Artan otonomi ile 

birlikte yöneticiler, öğretmenler, ebeveynler ve öğrenciler arasında bir güç mücadelesi 

yaĢanabilir. Bu da okullarda yeni çatıĢmalar yaratabilir, Merkezi eğitim sisteminde 

okullardaki uygulamalar büyük ölçüde belirlidir. Sistemin oturmuĢ olması nedeniyle 

olağanüstü geliĢmeler olmaz. Okul Merkezli Yönetim ile okullarda beklenmeyen sonuçlarla 

karĢılaĢılabilir. 

 

2.1.5. Okul Yönetiminin Uygulanması 

 

Okul Merkezli Yönetim altında yöneticiler, yaptıkları etkinliklerde daha yetkili ve 

serbesttirler. Okul yöneticileri, okul üzerinde merkezi örgütlerin sahip olduğu yetkilerin 

büyük çoğunluğuna sahip olurlar. Okul yöneticileri, kararlarını savunmak için merkezi 

örgütlerin düzenlemelerinin ve politikalarının arkasına saklanamaz. Bu nedenle yönetici, grup 

dinamiğini sağlayan bir kiĢi olmalıdır. Bütün personelin ve öğrencilerin sorumluluk almasını 

sağlayıcı ortam yaratmalıdır. Ayrıca ana babalar da okul yönetiminde belirli ölçülerde rol 
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almalıdır. Bu açıdan; yöneticiler ana babayla daha fazla iliĢki içine girmelidirler. Kısacası 

yöneticiler, bütün personeli harekete geçirecek roller üstlenmelidir
110

. 

 

Okul Merkezli Yönetim'in uygulanmasıyla birlikte katılımın daha yaygınlaĢması 

sonucu bilgi önem kazanır. Çünkü yöneticilerin dıĢındaki kiĢilerin karara etkili bir Ģekilde 

katılabilmesi için bilgiye ihtiyaç duyulur. Bu nedenle Okul Merkezli Yönetim‟in uygulandığı 

okullarda yöneticilerin, ofisi, bilgilerin saklandığı değil etkili bir Ģekilde dağıtıldığı yer 

olmalıdır. 

 

Okul Merkezli Yönetim'in uygulanması ile özellikle öğretmenler daha özerk bir 

ortamla karĢılaĢır. Bu açıdan öğretmenlerin kazandıkları otonomiyi yararlı hale 

getirebilmeleri için risk alabilmeleri ve yeterli özgüvene sahip olabilmeleri sağlanmalıdır. 

 

Okul Merkezli Yönetim sistemi altında okulların yönetilmesinde yöneticilerin dıĢında 

öğretmenler, ana babalar, toplum temsilcileri ve öğrencilerden oluĢan okul kurulları da 

oluĢturulmalıdır. Kurul, yöneticilerin ve personelin yaptıkları iĢlerde daha sorumlu olmalarını 

sağlamada etkileyici ve denetleyici bir rol oynayabilir. 

 

Okul Merkezli Yönetim uygulaması katılıma dayalı bir sistem olması nedeniyle 

okulların amaç ve görevleri açıkça geliĢtirilmeli ve bir anlaĢma ile belirlenmelidir. Okulların 

gerçekleĢtireceği performans konusundaki beklentiler açık bir Ģekilde ortaya konulmalıdır. Bu 

çerçevede okulların düzen ve disiplinle ilgili politikaları da açık olmalıdır
111

. 

 

Okul Merkezli Yönetim altında okullarda çalıĢan personel belli konularda bilgi ve 

deneyim eksikliği ile karĢılaĢabilir. Bu durumda bu sisteme geçiĢle birlikte personelin 

eğitilmesi gerekebilir. 
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2.1.6. Eğitim ve Okul Yönetiminin Süreçleri 

 

Eğitim ve okul yönetim süreçleri, planlama, örgütleme, emir verme, eĢ güdümleme ve 

kontrol etme olarak sınıflandırmak mümkündür. 

 

 Planlama: Planlama, okulun eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlarını 

gerçekleĢtirmek için gereken girdilerin sağlanma ve kullanma yollarının kararlaĢtırılması 

sürecidir. Eğitim için sağlanacak girdiler, öğrenciler, eğitim iĢ görenleri, eğitim araç ve 

gereçleri, tesisleri, tüketim girdileri ve teknolojidir.
112

 

 

 Örgütleme: Örgütleme, ortak bir çalıĢma gerektiren amaçlara ulaĢılabilmesi 

için yapının oluĢturulması, insanların güç ve eylemlerinin koordinasyonudur. Okullar, 

kendileri için hazırlanmıĢ özel yönetmeliklerle örgütlenirler. Ġç hizmet yönetmeliğine göre 

“Her okulda okulu temsil eden ve okulun yönetiminden sorumlu bir müdür bulunur. Okul 

müdürü kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün iĢlerini yürütmeye, düzene 

koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
113

 

 

 Yürütme (Emir Verme): Yönetimin fonksiyonlarının en karmaĢık nitelikte 

olanlarından biri, yürütme ya da önderlik etmedir. Bu fonksiyonla; baĢarılı olabilmek için 

insanlarla etkili iletiĢimde bulunmak ve onların davranıĢlarını motive edecek noktaların neler 

olduğunu bilmek gerekmektedir.
114

 

 

 EĢ Güdümleme: EĢ güdümleme, okulda bulunan tüm güçleri, birbirine 

uyumlu biçimde, eğitim amaçlarını gerçekleĢtirmeye yöneltmedir. Eğitim iĢ görenlerinin eĢ 

güdümlenmesi ve eĢgüdüme uygun ortamın yaratılması, okul yöneticisinin görevidir. Okulda 

eĢ güdümleme sürecinin en önemli görevi, öğrencilerin eğitimi için eğitim iĢ görenlerinin 

çalıĢmalarını birbirine uyumlu kılmaktır. Öğrencilere kazandırılacak herhangi bir yeterlik için, 

öğrenciye dersi olan tüm öğretmenlerin, bu yeterliği oluĢturmada gereken eylemleri 

zamanında ve yeterli etkileĢimle, eĢgüdüm içinde yapmaları zorunludur.
115
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 Kontrol Etme (Denetim): Okullarda, denetleme sürecinin iĢlemesinde eğitim 

yönetmenleri ile ilgili eğitim iĢ görenlerinin birlikte çalıĢması gerekmektedir. Eğitim iĢ 

görenlerinin denetim sürecine katılması denetimin amaçlarını gerçekleĢtirmesine yardım 

etmektedir. Eğitim sisteminde denetimin amacı, eğitimi üreten okulun etkililiğini sağlamak ve 

sürdürmektir.
116

 

 

2.2. STRATEJĠK PLANLAMA  

 

Kalkınma planı hazırlamakla kalkınma sağlanamayacağı gibi, strateji belirlemekle 

baĢarılı olunacağının da garantisi yoktur. Bu bir gerekliliktir. Nasıl planlamaya ihtiyaç varsa, 

planlamada strateji geliĢtirmek bir gerekliliktir. Bu, yönetimin baĢarısı açısından son derece 

önemlidir. Örgütü etkileyen bütün iç ve dıĢ değiĢkenlerin stratejik planlanma sürecinde yer 

alması gerekir. Stratejik planda sürekli değiĢim ve geliĢmelere ayak uydurup, gerekli 

düzeltmeler yapılmak zorundadır. 

 

Stratejik planlama kuruluĢların mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle 

geleceğe dair bir vizyon oluĢturmaları, bu vizyona uygun hedefler saptamaları ve ölçülebilir 

göstergeler geliĢtirerek, baĢarıyı izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı ve 

esnek bir planlama yaklaĢımıdır.
117

 Stratejik planlama örgütsel misyon, yapı, büyüme ve 

geliĢme kavramları çerçevesinde yeni bir duruma ulaĢabilmek için yön gösteren bir 

metottur.
118

 Stratejik planlama, Ģu an nerede olduğunuza, nereye ulaĢmak istediğinize ve 

buraya en kolay hangi yoldan gideceğinize karar verme sürecidir. Stratejik planlama süreci, 

hedefleri belirlemek için (-nereye gideceksiniz?) bir durum analizi yapmayı (-nerdesiniz?) ve 

bu hedeflere ulaĢmak için taktikler belirlemeyi (-nasıl gideceksiniz?) içerir. 
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2.2.1. Stratejik Planlamanın Tanımı 

 

Stratejik planlar; planların “hiyerarĢik seviyelerine göre planlar” grubunda yer alan 

planlardır. Örgütün bütününü kapsayan çevre ile uyum içinde geliĢtirilen planlar stratejik 

planlardır. HiyerarĢik nitelikte planlar stratejik ve taktik planlar olmak üzere iki kategoride 

değerlendirilebilirler.
119

 Stratejik planlar üst yönetimin uğraĢ alanında yer alırken stratejik 

planlamaların uygulamaya aktarılmasını sağlayan eylem planları kurumun orta ve alt kademe 

yöneticileri tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 

 

Stratejik planlama, iç ve dıĢ durumlara yanıt vermeye dayalı stratejik konseptlerin 

geliĢimine odaklanmıĢ bir dikkattir.
120

 

 

Eren‟e göre stratejik planlama örgütün en uzun süreli planlaması iken,
121

 Porter 

Stratejik planlamayı örgütler için önemli olan, uzun dönemli gelecek yönelimlerinin 

planlaması olarak kabul etmektedir.
122

 

 

Stratejik Planlama, Stratejik Yönetimin liderlik ile birlikte en önemli iki unsurundan 

birini teĢkil eder. Stratejik yönetim, özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kar amacı 

gütmeyen gönüllü sektörde) faaliyet gösteren tüm kurumlarda geleceğe yönelik amaç ve 

hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaĢılabilmesi için yapılması gerekli iĢlemlerin 

belirlenmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir.
123

 

 

Stratejik karar verme sadece çok büyük ölçekteki örgütlerde değil her türden örgüt için 

önemli bir aktivitedir.
124
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Stratejik planlama, iletiĢimi ve katılımı kolaylaĢtırabilir, farklı ilgi ve değerleri 

barındırabilir, akıllı mantıklı analitik kararlar almayı teĢvik edebilir, baĢarılı uygulama ve 

güvenilirliği destekler.
125

 

 

Stratejik planlama bir örgütün hızla değiĢen bir çevrede artan rekabet ortamında 

üstünlük elde etmesi ve varlığını sürdürüp geliĢebilmesi açısından uygulanması gereken 

yönetsel iĢlerin en önemlisidir. Genel bir tanım yapacak olursak stratejik planlama; kurumun 

geleceğine ve yapısal değiĢikliklerine yönelik, misyonunu ve topyekun hedeflerini belirleyip, 

bulunduğu çevrede ve faaliyet ortamındaki durumunu dikkate alarak, kurum için 

uygulanabilir olan alternatifler arasından birini seçerek uygulamaya koymak üzere yapılan 

plandır. BaĢka bir ifadeyle, kurumun temel amaçlarına ulaĢmak için strateji ve politikaları 

belirleyip, bunları gerçekleĢtirmek için detaylı planlar hazırlayan sistemli çalıĢmaya stratejik 

planlama denir.
126

 

 

Stratejik planlama değiĢimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve 

değiĢimi destekler. Hedeflenen sonuçların nasıl ve ne ölçüde gerçekleĢtiğinin izlenmesine, 

değerlendirilmesine ve denetlenmesine temel oluĢturur.
127

 Stratejik planlama, sistemli bir 

biçimde geleceğe iliĢkin en geniĢ bilgiyle risk alıcı kararlar verme, bu kararları uygulamak 

için gereksinim duyulan çabaları sistemli olarak örgütleme ve örgütlü, sistemli bir dönüt 

yoluyla, bu kararların beklentiler karĢısındaki sonuçlarını ölçmeye yönelik sürekli bir süreçtir. 

Yeni ürün ve hizmetler geliĢtirmek ya da var olan ürün ve hizmetler için pazar sağlamak ve 

pazarı korumak amacıyla anlamlı stratejiler oluĢturmada da özel iĢ sahipleri ve yöneticilere 

yardımcı olabilir.
128

 

 

Stratejik planlama, bir örgütün üyelerinin, örgütün geleceğini tahmin ettikleri ve o 

tahmine ulaĢmak için gerekli iĢlemleri tasarladıkları bir süreçtir. Bu süreç, örgütün stratejik 

amaçlarını ve buna iliĢkin eylem planlarını incelemeyi kapsar. Örgütün en alt birimlerinden 

en üst yönetime kadar tüm çalıĢanları ilgilendiren bu kapsamlı süreç, örgütün geliĢimini 
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sağlamak amacıyla, sorunluluğa, müĢteri ihtiyaçlarına ve uzun dönemli düĢünmeye 

odaklanmayı gerektirir.
129

 

 

Hızla büyüme ihtiyacı, rekabetin yaygınlaĢması, teknolojilerin ve dıĢ çevre 

koĢullarının sürekli olarak değiĢmesi ve faaliyetlerin devam etmesinin gerekliliği örgütleri 

stratejik planlama yapmaya iten nedenlerdendir.
130

 

 

Stratejik plan yalnızca büyüme ve geliĢme üzerine de kurulmuĢ olan bir planlama 

değildir. Stratejik planlama tasarruf ve paylaĢıma da rehberlik eden bir planlamadır. Stratejik 

plan organizasyon içerisinde yer alan tüm departmanların yerlerini belirleyerek 

gerçekleĢtirilen aktivitelere odaklanarak krize yol açabilecek kararların alınmasını ve bunların 

uygulamalarından doğabilecek riskleri de en asgari seviyeye indirgeyen bir planlama 

Ģeklidir.
131

 

 

Misyonu, amaçları ve iĢbirliği içerisinde fonksiyonel stratejilerin geliĢtirilmesini temel 

alan kurumlar, stratejik planlama ile kamuoyunun ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde 

ayakta kalabileceklerdir
132

. Stratejik planlama, kurumun geleceği konusundaki riskleri ve 

tehlikeleri ortadan kaldırabilecek ya da en aza indirebilecek önlemlerin alınmasını sağlamakta 

çevresel değiĢim ve geliĢime uyumu kolaylaĢtırmaktadır.
133

 

 

2.2.2. Stratejik Planlamanın Amacı Ve Önemi 

 

Stratejik planlama, bir iĢletmenin amaçlarını seçip amaca ulaĢtırıcı belirli hedeflerin 

baĢarılması için oluĢturulan stratejik programlar olup, bu programlar ile politikaların 

uygulanmasını sağlayıcı gerekli yöntemleri seçmektir; diğer bir ifadeyle stratejik planlama, 

                                                 
129

 Temel Çalık, “Eğitinde Stratejik Planlama ve Okulların Stratejik Açıdan Değerlendirmesi”, Kastamonu 

Dergisi, Ekim 2003, s.253. 
130

 Ġnan Özalp ve Fermani MaviĢ, “ĠĢletme Stratejisi, Yapısı ve Çevresi, Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi”, 

EskiĢehir Anadolu Üniversitesi IIBF Dergisi, C.7, S.1, 1989, s.54. 
131

 A. Kathleen, “Strategic Plannıng in the Universty”, Universty of Wisconsin-Madison, Copyright Universty 

of Wisconsin System Board of Regents, 2003, s.1. 
132

 Ġsmet Mucuk, Pazarlama Ġlkeleri, Ġstanbul: Türkmen Kitabevi, 2001, s.32. 
133

 Sumru Tümer, “Neden Stratejik Yönetim”, Verimlilik Dergisi, S.1, Ankara: 1993, s.117. 



 44 

iĢletmenin amaçlarını tanımlayan ve bu amaçlara ulaĢtıran; formüle edilmiĢ uzun vadeli bir 

planlama sürecidir.
134

 

 

Stratejik planlamanın kurumlar için genel amacı, durum analizleri sonucunda kurumun 

zayıf yanlarını geliĢtirip güçlendirerek faaliyet gösterdiği alanlarda söz sahibi olmasının 

sağlanmasıdır. Stratejik planlamanın temelde iki amaç üzerinde yapılandığı bilinmektedir. 

Bunlardan ilki farklılıkların ve yeni fikirlerin ortaya konularak uzun dönemde büyümenin 

rekabet avantajının ele geçirilmesi, diğeri ise örgütün daha etkin bir örgüt kimliğine 

kavuĢturulabilmesidir.
135

 

 

Planlama, yönetim iĢinin birinci ve en önemli safhası sayılmıĢtır. Günümüzde artan 

uluslar arası iliĢkiler, küreselleĢme anlayıĢı gibi geliĢmeler stratejik nitelikteki planlamayı ön 

plana çıkarmıĢtır. ĠĢletme yapılarındaki yeni geliĢmeler de planlamada stratejik düĢüncenin 

önemini artırmıĢtır. Çok bilinen „eğer nereye gitmek istediğinizi bilmiyorsanız her yol sizin 

için makbuldür‟ ifadesi veya General D.Eisenhower‟ın „planlar hiçbir Ģeydir, fakat planlama 

her Ģeydir‟ sözleri planlamanın yaĢamdaki önemine iĢaret etmektedir.
136

 

 

Stratejik planlama süreli planlar gibi bir seferde uygulanıp biten bir plan özelliği 

göstermez, stratejik planlama süreklilik gösterir, stratejik planlar, iĢletmenin bütün 

birimlerinden elde edilen ve aynı zamanda iĢletmenin içinde bulunduğu dıĢ çevreden elde 

edilen bilgiler ıĢığı altında yapılır ve iĢletmenin bütün birimlerini ilgilendirir, elde edilen 

bilgiler sürekli değiĢeceği için, stratejik planlar sonucu alınan kararlar da sabit değildir, alınan 

kararlar, değiĢen çevreye göre değiĢikliğe uğrayabilir.
137

 

 

Bir kurumun varlık nedeni yönündeki stratejik planlar, yöneticiler için yol gösterici bir 

değere sahiptir. Çünkü belirlenen stratejiler, bir yandan yönetim mantığı ile bağdaĢır olacak, 

diğer yandan yöneticinin yaratıcılık ve uygulayıcılık yetenekleri ile yakından iliĢkili olacak, 
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diğer yandan da geçici durumsal niteliği nedeniyle daima uyarlayıcı değiĢiklikler 

beklenebilecektir.
138

 

 

Stratejik planlama artık tüm örgütler için önemli bir faktör haline gelmiĢtir. DeğiĢimin 

dıĢında kalmamayı hedefleyen örgütler için stratejik plan hazırlamamak, baĢarısız bir yönetim 

sürecine girmeyi de beraberinde getirir. 

 

2.2.3. Stratejik Planlama Ve Diğer Planlamalar Arasındaki Farklar 

 

Stratejik planlamayı diğer planlardan ayıran dört özellik bulunmaktadır. Bunlar zaman 

süresi ve uyum, verilerin niteliği, verilerin sayısı ve organizasyon seviyesidir.
139

 Stratejik 

planlama nitelik itibariyle uzun süreli bir planlama olsa da diğer uzun süreli planlar ile 

aralarında farklılıklar vardır. Uzun süreli planlamada kullanılan verilerin doğru ve 

değiĢmeyeceği kabul edilir. Stratejik planlama gelecekte beklenmedik olaylar karĢısında 

organizasyonun nasıl davranması gerektiğini planlar. Stratejik planlama süresi itibariyle uzun 

süreli ancak sürekli bir planlamadır, diğer planlara yol gösterici niteliğindedir. 

 

Stratejik planlama, örgütün tümünü ilgilendiren bir planlama çeĢidi olduğu için 

toplanan veriler çeĢitlilik gösterip aynı cinsten değillerdir. Planlama yapılırken verilerin yapısı 

ne kadar farklılık gösterirse planlama o derece stratejik nitelik taĢıyor demektir. Diğer 

planlama türleri kapsadıkları bölümlere ait veriler ile yapılmaktadır. Aynı Ģekilde stratejik 

planlamanın dayandırıldığı veriler sayı itibariyle fazlalık gösterir. 

 

Stratejik planlama, geleceği belirleyen, süreklilik arz eden bir yönetim biçimidir. 

Stratejik planlama çok daha ilerisi düĢünülerek yapılır ve sürekli yenilenir; bu bakımdan 

stratejik planlama ile ortaya çıkarılan kararlar kesin katı kurallar değildir. Bunlara ek olarak 

stratejik planlama, faaliyet planları ile karıĢtırılmamalıdır. Stratejik planlar faaliyet planlarına 

göre daha geniĢ bir zamanı kapsar ve hedefleri formüle ederler. Faaliyet planları ise daha çok 
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uygulamaya yönelik ve hedefler bilinerek yapılan planlardır.
140

 Stratejik planlama, diğer tüm 

planlardan daha kapsamlı, daha uzun süreli, daha esnek, daha dinamik ve amaca odaklı olan, 

eyleme yönelik dolayısıyla proaktif bir planlama türüdür. 

 

2.2.4. Stratejik Planlamanın Yararları 

 

Stratejik planlama, iĢletmede koordinasyon, kıyaslama, maliyet tasarrufu sağlar, 

yönetimi geliĢtirir, iĢ performansını artırır, iĢ gücü yetiĢtirilmesinde üst düzey yöneticilerin 

eğitilmesine neden olur. Stratejik planlama yapmayan iĢletmeler amaçlarını tam olarak 

saptayamazlar, amaçları için vizyon oluĢturamazlar, yeni Ģartları değerlendiremezler, eldeki 

kaynakları etkin ve verimli kullanamazlar ve dolayısıyla bu iĢletmeler çevrelerinde oluĢan 

fırsatları göremez ve kendilerini yok olmaya götürecek tehditlerin farkında olamazlar.
141

 

 

Stratejik planlama stratejik düĢünce ve eylemin değer ve önemini artırmakta, etkin ve 

tam zamanlı kararların alınmasını sağlamakta, örgütsel sorunların tespitini ve 

değerlendirilmesini yaparak, örgütün içinden ve dıĢından gelebilecek baskılara yanıt imkânı 

yaratmaktadır.
142

 Stratejik planlama ile örgütler yoğun rekabet arenasında hızla değiĢen 

çevrede meydana gelebilecek fırsatlardan maksimum oranda fayda sağlamakta, yine bu 

stratejik arenada geliĢen tehditlerden hasarsız ya da en az hasarla kurtulabilmek için çeĢitli 

politikaların üretilebilmesini sağlayacak faydalar dizesi oluĢturmaktadır.
143

 

 

Bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin takip edilmesi ile ani geliĢmelere karĢı daha 

hazırlıklı olunması, tehlikelerin asgariye indirgenmesi, kaynakların etkili ve verimli biçimde 

kullanılması sağlanarak rekabet avantajı elde edilir.
144
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Stratejik planlama ile “paylaĢılan vizyon” oluĢturulur. Bu sayede, eĢgüdümleĢen ve 

açık bir iletiĢim kanalıyla desteklenen bireysel çabalar, örgütün ortak amaçlarının 

baĢarılmasına katkıda bulunur ve kurumsal baĢarı artar. 

 

2.2.5. Stratejik Planlamanın Sakıncaları 

 

Stratejik planlama her koĢulda önerilebilecek bir yönetim modeli değildir. Eğer bir 

örgütün çatısı çökmüĢse stratejik planlama mantıksal bir ilk adım olmayabilir. Diğer bir bakıĢ 

açısı ise örgütte stratejik planlama hazırlayacak olanların yetersizliği ya da örgütsel 

kaynakların yetersizliği gibi durumlarda stratejik planlamanın bir zaman kaybı olabileceğidir. 

Bu duruma Roering ve Bryson “stratejik planlamanın paradoksu” adını vermektedirler. Bu 

paradoks söyle açıklanabilir. “Stratejik planlamaya en az iĢleyebilecek yerlerde en çok en çok 

iĢleyebilecek yerlerde en az ihtiyaç vardır.” Yine örgüt içi uygulamaların farklı olduğu 

durumlarda da stratejik planlama örgüte yararlı olamamaktadır.
145

 

 

Stratejik planlama kurumsallaĢmıĢ örgütlerde genel merkez tarafından her türlü 

faaliyeti kontrol etme aracı olarak kullanıldığında yaratıcılığı ve takım çalıĢmasını öldüren bir 

bürokrasinin yaratılmasına neden olabilecek böylesi bir durumda kurumda vizyon oluĢmasını 

ve geliĢmesini engelleyebilecektir.
146

 

 

2.2.6. Stratejik Planlama Süreci 

 

Stratejik planlama süreci, strateji konusunun bir elementidir. Stratejik planlama 

stratejik düĢüncenin Ģekillendirilerek formalite edildiği sistematik bir süreci ifade 

etmektedir.
147

 Kurumlar bu süreçte amaç ve yetenekleri değiĢtirip geliĢtirmekte, çevre 
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Ģartlarına stratejik bağlamda da uyum sağlamakta ve bu uyumun sürdürülmesini 

amaçlamaktadırlar.
148

 

 

2.2.6.1. Vizyon 

 

Vizyon, kiĢilerin veya kurumların, kendilerinin veya iĢletmelerinin gelecekte olmasını 

arzu ettikleri durumun ifadesidir. Vizyon, değiĢimi ve yeniden örgütlenmeyi planlayan bir 

iĢletmenin üst yönetimi için bir referans noktası, aynı zamanda yöneticinin yeniliğe, 

orijinalliğe ve yaratıcılığa açıklığının, baĢka insanların görüĢlerinden ve katkılarından ilham 

alma derecesinin de bir göstergesidir.
149

 

 

Gelecekte ne gibi iĢlerin yapılabileceği yöneticinin görüĢ açısının derinliğine bağlı 

olarak vizyon evresinde ortaya konulur. Vizyon geliĢtirmek bir anlamda sorunlara uzun vadeli 

geniĢ açıdan bakarak hem mevcut durumu hem de gelecekte olabilecekleri kavramaktır. Bu 

geliĢmelerin iĢletmeyi nasıl etkileyeceğini tayin ederek buna uygun hedefleri ve stratejileri 

belirlemektir. Güçlü bir vizyon insanları bir arada tutup geleceğe yönlendirmede motive eder 

ve bir rehber görevi görür.
150

 

 

2.2.6.2. Misyon 

 

ĠĢletmeler toplum değerlerine uygun bazı fonksiyonlar icra ederek kendilerini 

meĢrulaĢtırmaya çalıĢırlar. Bu meĢru olma çabası her iĢletmeye bir misyon yükler. 

Dolayısıyla, iĢletmeler toplum içinde kendi misyonlarını tanımlamak durumundadırlar. 

Misyonu belirlemenin önemli bir parçası, iĢletmenin kendisini tanımlamasıyla ilgilidir. 

ĠĢletmenin faaliyette bulunduğu pazar, mamulleri ve fonksiyonları bu tanımlamanın temel 

unsurlarıdır.
151
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Misyon, stratejik analiz sürecinden önce tanımlanması gereken ve yapılacak analizlere 

ıĢık tutacak bir baĢlangıç noktası olarak düĢünülebildiği gibi aynı zamanda bir sonuç da 

olabilir.
152

  

 

Misyon bir firmanın var olma nedenidir. Misyon bildirisi ise, örgütün temel 

değerlerini, ürün ve hizmet kalitesini, teknoloji ve felsefesini, imajını ve çalıĢanlarına, 

müĢterilerine ve çevreye karĢı davranıĢını simgeler.
153

 

 

2.2.6.3. Ġlkeler Bildirimi 

 

Çoğu kez strateji kavramıyla karıĢtırılan ve politika olarak da adlandırılan örgüt 

ilkeleri, örgütsel değerleri, anlayıĢı ve örgütsel davranıĢ kurallarını ifade eder. Ġlkeler 

amaçlara ve araçlara sınırlar çizer. Bu sınırlar yöneticiye karsılaĢtığı durumlarla ilgili olarak 

karar almada yardımcı olur. Benzer ve yinelenen durumlarda, takdir alanını daraltan genel 

kuralları ifade eder. Satın alma politikaları, pazarlama politikaları, fiyat politikaları, reklâm 

politikaları gibi ilke örnekleri verilebilir.
154

  

 

Bir örgütün ilkelerini ortaya koymak stratejik yönetim için önemlidir. Çünkü ilkeler, 

örgütün vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan değer ve inançların temelidir. Ġlkeler, benzer 

durumlarda her seferinde tekrar karar almayı önler, objektifliği ve tutarlılığı sağlar, 

yöneticilerin davranıĢlarını tahmin edilebilir kılar ve yetki devrini kolaylaĢtırır, yöneticilerin 

insiyatif kullanmasına olanak verir, kurumsallaĢmayı sağlar. Ġlkeler bildirimi üç temel alana 

iliĢkindir
155

: 

 

1. KiĢiler: Örgüt çalıĢanları ve örgüt dıĢındaki kiĢiler 

2. Süreçler: Örgütün yönetim, karar alma ve hizmet üretimi süreci 

3. Performans: Örgütün ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler. 
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2.2.6.4. Amaçlar 

 

Stratejik amaçlar belirlenen bir zamanda ulaĢılmak istenen sonuçlardır. Amaçlar, 

misyonun gerçekleĢtirilmesi için belirgin hedeflere dönüĢtürülürler.
156

 Amaçların belirlenmesi 

ile örgüt hangi yöne gideceğini belirlemiĢ olur. Genellikle örgütlerin amaçları kuruluĢ 

nedenleriyle paralellik gösterir. 

 

Stratejik amaçlar belirlenirken bazı hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. Stratejik 

amaçlar örgütün diğer amaçlarıyla uyum içinde olmalıdır, diğer amaçları engelleyici nitelikte 

olmamalıdır. Ayrıca, stratejik amaçlar gerçekçi bir Ģekilde belirlenmelidir. Örgüt, elindeki 

imkanları, iç ve dıĢ faktörleri göz önüne alarak bir stratejik amaç belirlemelidir. Bu amaçlar 

somut olarak ölçülebilir olmalı ve amaçlara ulaĢabilmek için belirli bir zamanın ve yöntemin 

ortaya konması gerekmektedir.
157

  

 

2.2.6.5. Hedefler 

 

 Hedefler belirlenmiĢ olan stratejik amaçların iĢletmenin bölümlerine göre ayrıntılı hâle 

getirilmiĢ nihai durumudur. Bunlar stratejik amaçların gerçekleĢtirilebilmesiyle ilgili olan ve 

rakamlarla ifade edilebilen sonuçlardır.
158

 

 

ĠĢletmeler, bir rekabet ortamında varlıklarını koruyabilmek ve giderek daha iyi hale 

gelmek için mücadele ederler, bu mücadelenin baĢarısını belirleyen en önemli faktör, uygun 

stratejilerin seçimidir.
159

 ĠĢletme, uygun stratejileri belirleyebilmek için öncelikle baĢarmak 

istediği hedeflerle bunlara ulaĢmada kullanacağı strateji seçeneklerini belirler ve bunların 

örtüĢmesini sağlar. ĠĢletmenin, mevcut durumunu korumaktan değiĢime, iyileĢtirmeler 

yapmaktan varlığına son vermeye kadar birçok stratejik seçeneği bulunmaktadır. 
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Stratejik planlama tamamen hedefler ve konular üzerine ve çeĢitli örgütsel düzeyler ve 

iĢlevsel bölümler üzerine yoğunlaĢma, dıĢ çevrede istenilen sonuçlara yönelik program ve iç 

yönetim süreçleriyle uğraĢma; iĢlemsel taktik ve gündelik kararları daha uzun dönemli 

stratejik hedeflere bağlama konusunda bütünleĢtiririci bir anlayıĢ sergiler.
160

 

 

2.2.6.6. Faaliyetler ve Projeler 

 

KuruluĢun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleĢtirilecek 

faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı maliyetlendirme aĢamasında belirlenir. Her bir 

faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle iliĢkisi kurulamayan 

faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Hâlihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan 

faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle iliĢkilendirilmelidir. 

 

Faaliyetlerin/Projelerin ortaya konulması sürecinde cevaplanması gereken temel 

sorular; 

 

 Hedefi gerçekleĢtirecek alternatif faaliyetler/projeler ortaya konulmuĢ mudur? 

 Hedefin yerine getirilmesi sürecinde faaliyetin/projenin rolü ve önemi nedir? Bu 

faaliyet/proje gerekli mi? 

 Belirlenen faaliyetler/projelerin tamamı gerçekleĢtirildiğinde hedefe ulaĢılıyor mu? 

Hedefe ulaĢılması için baĢka faaliyet/projeye ihtiyaç var mı? 

 Hedefin gerçekleĢtirilmesine yönelik hâlihazırda yürütülen faaliyet/projeler var mıdır? 

 Faaliyet ve projeler zamanlanırken birbirleriyle etkileĢimleri dikkate alınmıĢ mıdır? 

 Hedefleri ve altında yer alan faaliyetleri/projeleri yerine getirmekten sorumlu olan 

birimler kimlerdir ve sorumlulukları nelerdir? 
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2.2.6.7. Ġzleme ve Değerlendirme 

 

Stratejik planın taktik/operasyonel planlarla uyumlaĢtırılması sonucunda geliĢtirilen 

vizyonun kılavuzluğu esliğinde stratejik plan uygulama sonuçlarının alınan dönütlerin 

performans kriterleri eĢliğinde ölçüldüğü adımdır.
161

 

 

Ġdari bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme ve 

alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflerle ne 

ölçüde örtüĢtüğü ölçülmektedir. Elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade 

eden izleme ve değerlendirme süreci “BaĢarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” 

sorusuna cevap aramaya çalıĢır. 

 

Stratejik planlama uygulamalarının denetim ve değerlendirme süreci, uygulama 

sonuçlarını görmek açısından bir gerekliliktir. BaĢarılı ve baĢarısız stratejilerin 

değerlendirilerek elemeye tabi tutulması anacak böylesi bir aĢamada gerçekleĢmiĢ 

olabilecektir.
162

 

 

2.3. STRATEJĠK YÖNETĠM 

 

2.3.1. Stratejik Yönetimin Tanımı Ve Amacı 

 

 Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik 

süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim, sürekli iyileĢtirme ve kaliteye yönelik çabaları, 

bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesini, performans gözlemleme ve raporlama 

faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Uygulamada stratejik yönetim olmayabilir, ancak temel 

unsurlar arasında güçlü bir iliĢkinin varlığı söz konusudur. 

 

Stratejik yönetim yaklaĢımı strateji ve yönetim uygulamalarının birleĢmesi ile 

türetilmiĢ bir yaklaĢımdır. Bu türetmede temel amaç geliĢen ve değiĢen çevreye uyumun 
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sağlanmasıdır. Stratejik yönetim veya stratejik planlama temelde bir planlama sürecidir. 

Klasik anlamdaki yönetim ve planlamalardan farkı içerisinde stratejiyi barındırmasıdır
163

. 

 

 Stratejik yönetim, örgütün faaliyetlerini çevresiyle uyum içinde sürdürmesine yönelik 

yönetsel kararlardan oluĢur ve stratejilerin planlanması için gerekli araĢtırma, inceleme, 

değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için örgüt içi 

her türlü tedbirin alınarak yürürlüğe konulmasını; daha sonra bu çalıĢmaların kontrol 

edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar
164

.  

 

 Stratejik yönetim, özel sektör, kamu sektörü ve üçüncü sektörde (kar amacı gütmeyen 

gönüllü sektörde) faaliyet gösteren tüm organizasyonlarda geleceğe yönelik amaç ve 

hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaĢılabilmesi için yapılması gerekli iĢlemlerin 

tespit edilmesine imkan sağlayan bir yönetim tekniğidir.
165

 Stratejik yönetim, stratejik 

planlama ve denetimi de kapsayacak Ģekilde kuruluĢun bulunduğu nokta ile ulaĢmayı arzu 

ettiği durum arasındaki yolu ifade eder. KuruluĢun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara 

ulaĢmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe 

dönük bir bakıĢ açısı taĢır. KuruluĢ bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ile öncelikleri 

ifade edecek Ģekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve 

sonunda hesap verme sorumluluğunu içerir
166

. 

 

Stratejik yönetim ile iĢletmeler daha verimli ve etkili çalıĢırlar. Ayrıca değiĢen ve 

değiĢmesi tahmin edilen sosyal, ekonomik ve siyasal koĢullara göre çevresini iyi algılayan ve 

geleceği gören iĢletmeler ayaklarını daha sağlam basarlar
167

. 

 

2.3.2. Stratejik Yönetimin Özellikleri 

 

Stratejik yönetim özelliği itibariyle tepe yöneticilerinin sorumluluk alanına giren 

yönetim Ģeklidir. Örgütü açık bir sistem olarak görür ve toplumun menfaatleri ile örgütün 
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menfaatlerini bir bütünlük içerisinde ele alır. Stratejik yönetim örgüt kaynaklarının en etkili 

biçimde dağıtımı ile ilgilidir. Stratejik yönetimin karar vermede kullandığı bilgilerin kaynağı 

ve yapısı farklılık gösterir. Yönetime temel oluĢturan bilgiler hem dıĢ çevreye hem de örgütün 

iç yapısına ait olup sürekli değiĢen bir yapıya sahiptirler
168

. 

 

Stratejik yönetim alt kademe yöneticilerine rehberlik eder. Bir baĢka ifadeyle stratejik 

yönetimin belirlediği amaçlar, karar ve faaliyetler örgüt içinde en alt birimlere kadar herkesin 

ortak noktasını oluĢturur. Stratejik yönetim örgütün temel amaçlarının gerçekleĢtirilmesine 

yönelik kaynakların en etkili bir Ģekilde dağıtımıyla ilgilidir
169

. 

 

Stratejik yönetim için örgütler açık bir sistemdir. Bu nedenle çevre oldukça yakından 

takip edilen bir faktördür. Stratejik yönetim dıĢ çevresine karĢı toplumun menfaatlerini göz 

önüne alan bir sosyal sorumluluk taĢır
170

. 

 

Fonksiyonel yönetim ve proje veya program yönetiminden farklı tutarak, stratejik 

yönetimi ayırt etmeye yarayan bu özellikler Ģunlardır
171

: 

 

1. Stratejik yönetim, esasen üst yönetimi ilgilendiren bir konudur. Tüm olarak iĢletmenin 

geleceğini ilgilendirmesi ve ona bir istikamet belirlemeye çalıĢması sebebiyle stratejik 

yönetim, tepe yöneticilerinin bir fonksiyonudur. 

2. Gelecek yönelimlidir ve iĢletmenin uzun vadedeki amaçları ile ilgilidir. Belirlenen 

zaman ufku içinde iĢletmenin ne olacağını ve bu sonuçları elde etmek için nelerin 

yapılması gerektiğini düĢünür. 

3. Stratejik yönetimde; iĢletme, birbirleriyle etkileĢim ve bağımlılık halindeki parçaların 

oluĢturduğu bir bütün olarak görülür. Dolayısıyla stratejik yönetim, bir bütün olarak 

iĢletmeyle ilgilenmesi yanında onu oluĢturan parçalarla da ilgilenir. 

                                                 
168

 Glenn Boseman, Phatak, Arvind, Strategic Management, New York: John Willey Sons, 1989, s.14-16. 
169

 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve ĠĢletme Politikası, Ġstanbul: Beta Yayınları, 2003, s.37. 
170

 Nezahat Güçlü, “Stratejik Yönetim”, G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2,  2003, s.61. 
171

 CoĢkun Can Aktan, “2000‟li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri”, Stratejik Yönetim, Ġstanbul: TÜGĠAD 

Yayını, 1999, s.6. 



 55 

4. Stratejik yönetim, iĢletmeleri açık sistem olarak tanımlar. ĠĢletmeler içinde 

bulundukları çevre ile karĢılıklı etkileĢim ve bağımlılık içindedir. Çevrede meydana 

gelen herhangi bir değiĢiklik iĢletmeyi de etkiler. 

5. Stratejik yönetim, iĢletmenin amaçlarıyla toplumun menfaatlerini bir bütünlük 

içerisinde ele alır. Bu açıdan stratejik yönetim dıĢ çevresine karĢı sosyal sorumluluk 

taĢır. 

6. Stratejik yönetim, alt kademe yöneticilerine rehberlik eder. Bir baĢka ifadeyle stratejik 

yönetimin belirlediği amaçlar, karar ve faaliyetler iĢletme içinde en alt birimlere kadar 

herkesin ortak hareket noktasını oluĢturur.
172

 

7. Stratejik yönetim, iĢletmenin kaynaklarının en etkili bir Ģekilde dağıtımıyla ilgilidir. 

ĠĢletmenin temel amaçlarının gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli kaynakları mamul 

veya pazar bileĢimlerine uygun bir Ģekilde dağıtır. 

8. Stratejik yönetim ekip çalıĢmasına dayalı olarak organizasyonun hedeflere 

ulaĢabileceğinin önemi üzerinde durur. Stratejilerin tespiti üst yönetimde geniĢ bir 

katılım ile yürütülür ve karar verme tekniklerinden Ģirket için optimal olanı seçilir. 

9. Stratejik yönetim, organizasyondaki problemlerin en etkin bir biçimde belirlenmesi ve 

çözümüne yardımcı olur. Bu çerçevede toplam kalite yöntemlerinden geniĢ ölçüde 

yararlanılır. 

10. Stratejik yönetim, organizasyonun gelecekle ilgili faaliyetlerinin planlanması, 

örgütlenmesi, koordinasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesine imkân sağlar. 

11. Stratejik yönetim stratejilerin oluĢturulması ve seçiminde rekabet ve portföy 

analizlerinden yararlanır. Portföy analizleri, strateji seçiminde kullanılan tekniklerdir. 

Portföy analizleri yapılarak, organizasyonun pazarda kalma ya da pazardan çekilme, 

baĢka Ģirketlerle birleĢme v.b. konularda daha rasyonel karar vermesi amaçlanır. 

12. Stratejik yönetim stratejik düĢünmeye yardımcı olur. Bu çerçevede en doğru strateji ve 

taktikler belirlenmeye çalıĢılır ve bunlar uygulanır
173

. 
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2.3.3. Stratejik Yönetimin Kapsamı Ve Tarihçesi 

 

Stratejik yönetim, kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik 

süreci kapsamaktadır. Stratejik yönetim, sürekli iyileĢtirme ve kaliteye yönelik çabaları, 

bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesini, performans gözlemleme ve raporlama 

faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Uygulamada stratejik yönetim olmayabilir, ancak temel 

unsurlar arasında güçlü bir iliĢkinin varlığı söz konusudur
174

. 

 

Stratejik yönetimin tarihçesini yıllar itibariyle belirtmek gerekirse, 1900-1930‟lu yıllar 

iĢletme faaliyetlerinin basit bir Ģekilde planlanmasını içermektedir. Bu yıllarda geçerli olan 

klasik yönetim düĢüncesi ise; iĢ bölümüne dayalı olarak uzmanlaĢma, hiyerarĢik iliĢkileri 

belirleme, iĢ ve faaliyetleri düzenlemeyi içerir. 1930–1950 yılları arasında planlama, standart 

iĢ usulleri ya da fonksiyonel plan ve politikaların daha geniĢ kapsamlı olarak ele alınmaya 

baĢlaması, iĢletmenin bir bütün olarak görülmesi, plan ve politikaların buna göre oluĢması 

esas alınmıĢtır. 1950-1960‟lı yıllarda ise, iĢletmeler için en önemli sorun gelecek birkaç yıl 

için planlar geliĢtirmek ve onları uygulamak olmuĢtur. Yöneticilere bir kural olarak gelecekte 

nasıl davranmaları gerektiğini gösteren iĢletme politikalarının geliĢtirilmesi bu döneme 

rastlar. 

 

1960‟lı yıllar ve sonrasında ise; geçmiĢteki baĢarılara dayanılarak yapılan ve sadece 

birden fazla yılı kapsayan satıĢ tahminlerini içeren uzun dönemli planlama çalıĢmalarının 

daha farklı anlamda ele alınması; ürünün ve pazarın birlikte analiz edilmesi ve yüzyıllardır 

askeri bir kavram olarak kullanılan strateji kavramının iĢletme literatürüne girmesiyle stratejik 

planlamaya dönüĢmesi göze çarpmaktadır. Stratejik planlama safhasından kısa bir müddet 

sonra stratejik yönetim anlayıĢı ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır
175

. 
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Stratejik yönetim konsepti son yirmi yıl ve hatta fazlasına dayanan bir tarihten beri 

geliĢim göstermekte olsa da, hiçbir zaman günümüzdeki kadar hızla değiĢen ve dinamik olan 

bir iĢ çevresiyle yüzleĢmemiĢtir
176

. 

 

2.3.4. Stratejik Yönetimin Yararları 

 

Stratejik yönetim, iĢletmelerin çağı yakalamalarında oldukça önemli, önemi ölçüsünde 

de yararlı bir yönetim tekniğidir. Stratejik yönetim iĢletmelerin yönetim süreçlerine bir kimlik 

kazandırır. Bu kimlik iĢletmelerin kendi geleceklerini Ģekillendirmelerine olanak sağlar. 

 

Stratejik yönetimin faydalarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz
177

: 

 

 Stratejik yönetim anlayıĢı, organizasyonun kendi geleceğini kendisinin 

Ģekillendirmesinde reaktif olmaktan çok proaktif olmayı gerektiren bir yönetim 

anlayıĢıdır. Stratejik yönetim, organizasyona, faaliyetlere cevap vermekten çok 

faaliyetleri baĢlatan ve etkileyen olma imkânını verir ve böylece kendi kaderinin 

kontrolünü sağlar. 

 Strateji seçimine daha sistematik daha mantıklı daha rasyonel yaklaĢarak örgütlerin 

daha iyi stratejiler belirlemesini sağlar. 

 Stratejik yönetim devamlılığı sağlar, stratejik yönetimin en büyük katkısı karar verme 

ve veri toplamaktan çok bir süreç olmayı sağlamasıdır. 

 Örgütteki iletiĢimi kuvvetlendirir. 

 Yöneticilerin ve çalıĢanların örgütün ne yaptığını ve neden yaptığını anlamalarına 

yardımcı olur ve kendilerini firmanın bir parçası olarak hissetmelerini sağlar. 

 ÇalıĢanlara yetki vermeyi sağlayan bir süreçtir. 

 Stratejik yönetim örgüt becerilerini yükseltir, örgütte değiĢimlere karĢı oluĢabilecek 

direnci azaltır. 
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2.3.5. Stratejik Yönetim Türleri 

 

Artan rekabet ve belirsizlik ortamında ayakta kalmak isteyen iĢletmelerin önlerine 

çıkabilecek tehlike ve tehditleri mümkün olduğunca erken tespit edip önlem almaları ve 

karsılaĢtıkları imkân ve fırsatları fark edip aralarından optimal bir seçim yapmaları gereği 

daha da artmaktadır. Bu durumda çevrenin, rakiplerin ve bizzat iĢletmenin kendisinin sürekli 

izlenmesi ve uzun vadeye yönelik kararların isabetli inceleme ve gözlemlere dayanan tercihler 

yoluyla alınması baĢarı için bir ön Ģart gibi görünmektedir. 

 

2.3.5.1. Büyüme Stratejileri 

 

Büyüme stratejileri topluma, paydaĢlara ve stratejistlere beklentilerinin 

gerçekleĢtirilmesine yardım edebilecek, refahı arttıracak bir strateji olup, her zaman arzu 

edilen, kabul edilen ve piyasa koĢullarına bağlı olarak örgütün kârlılık ve piyasa payını 

arttırmaya yöneliktir. Büyüme stratejisi dendiğinde akla örgütün sayısal olarak büyümesi ve 

geliĢmesi, satıĢ ve üründe geliĢme sağlanması veya kaliteyle ilerleme sağlanması gelmektedir. 

Örgütler dıĢ çevrede olan değiĢimlere karĢı kendini daha da kuvvetlendirmek; çevreyle olan 

uyumunu arttırmak, yeni hedefler ortaya koymak, araĢtırma ve geliĢtirme alt yapısına dayalı 

olmak için büyüme stratejilerini seçebilirler.
178

 

 

Mevcut pazara yakın pazarlarda yeni müĢteriler edinmeye çalıĢarak büyümeye 

yönelmek “pazar geliĢtirmek” Ģeklinde adlandırılırken, mevcut pazardaki müĢterilerin talep 

edebileceği farklı ürünleri yine aynı pazara sunarak büyümeye yönelmek ise “ürün 

geliĢtirmek” Ģeklinde adlandırılmaktadır.
179

 

 

Büyüme stratejileri, mevcut iĢin tanımını değiĢtirerek ya da mevcut iĢin tanımını 

değiĢtirmeden, faaliyetlerin hızını ve etkisini değiĢtirerek iki Ģekilde uygulanabilir.
180

 Büyüme 

stratejileri iç ve dıĢ büyüme olarak ikiye ayrılır.
181
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Ġç büyüme yolları; ĠĢletmelerin kendi kaynak ve imkânları ile büyümeleridir. 

DıĢ büyüme yolları; Kurumun sadece mevcut kaynakları ile büyüme çabalarının 

yetersiz kaldığı durumda, kurum içi kaynakların yanında aynı veya farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren kurumlarla iĢbirliği yoluna gidilir. 

 

2.3.5.2. Mevcut Durumun Korunması 

 

 Günümüzde tüm toplumlar ve örgütler Ģimdiye kadar hiç olmayan bir oranda yoğun ve 

devamlı bir değiĢim ve bu değiĢime paralel olarak değiĢimleri önceden belirlemeye ve bu 

değiĢimler sonucunda oluĢacak beklentileri karĢılamaya yönelik stratejileri oluĢturma 

anlamında çok sert bir rekabet ortamı içindedirler. 

 

Çevresel belirsizliğin yoğun olduğu dönemlerde örgütsel etkililiğin gereği olan 

varlığını sürdürebilme amacı kuruluĢlar için daha büyük bir önem arz etmektedir. Çevresel 

belirsizlik ve rekabet ortamındaki yoğunluk gibi faktörler, örgütleri hem yarıĢın gerisinde 

bırakmamak için yeni yatırım stratejileri geliĢtirmeye hem de dikkatli olmaya zorlamaktadır. 

Ortamın bu Ģekilde geliĢtiği durumlarda örgütler çeĢitli alternatif stratejilerin birlikte ve 

yerinde kullanımını öngören mevcut durumun korunması stratejisini kullanmak 

durumundadırlar. Bir anlamda varlığını sürdürebilme ve rekabet gücünü yitirmeme anlamına 

gelen bu strateji diğer rakiplerin gerisinde kalmayarak ortalama bir trendi yakalama amacını 

güderler. BaĢka bir ifadeyle bu stratejiyi izleyen kuruluĢların amacı belirsizlik ortamında çok 

fazla öne çıkan giriĢimci stratejileri uygulamak yerine kendilerini rekabet yarıĢının dıĢına 

itmeyecek ortalama bir rölanti stratejisini takip edebilmektir
182

. 
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2.3.5.3. Küçülme Stratejisi 

 

ĠĢletmeler kârlarını en üst düzeye çıkarmak için çalıĢırlar. KoĢullar kötüyse kârı üst 

düzeye çıkarmak yerini ayakta kalma çabası alır. Dolayısıyla iĢletme, ileride maksimum 

kılmaya çalıĢacağı kâr hedefini düĢürür, hatta geçici bir dönem için zarara bile razı olabilir.
183

 

 

Küçülme yoluyla istenilen ölçüde bir tasarruf sağlanıp iĢletme yeniden kârlı ve 

istikrarlı bir hale getirilemiyorsa, iki seçenek kalır: zarar etmeye bir süre daha devam etmek 

ya da mevcut ürün ve pazarla ilgili faaliyetleri tasfiye etmek.
184

 

 

Küçülme stratejileri tasarruf ve tasfiye stratejileri olarak ikiye ayrılır:
185

 Tasarruf 

stratejisi; iĢletmenin olumsuz finansal durumunun düzeltilmesi için, verimsiz faaliyetlerin 

gözden geçirilerek onları tekrar verimli duruma getirebilmek amacı ile iĢletme içine dönük 

olarak uygulanan bir stratejidir. Kısmi tasfiye ve tam tasfiye stratejileri; iĢletmenin baĢarılı 

olamayan faaliyetlerinin veya bölümlerinin kısmen veya tamamen terk edilmesi yolu ile 

uygulanan stratejilerdir. 

 

2.3.5.4. Karma Stratejiler 

 

KuruluĢlar özellikle büyüdükçe ve geliĢtikçe baĢlangıçta olduğundan farklı çeĢitlerde 

ürün veya hizmet sunabilirler. Her ürün veya hizmetin hitap ettiği kitle, rekabet ortamı ve bu 

ürün veya hizmetin üretildiği her bir birimin baĢarı oranları aynı olamayacağından her bir 

ürün için bazen farklı strateji türleri uygulanabilir. Yani bir kuruluĢ farklı birimleri için 

değiĢik strateji türlerini aynı anda uygulayabilir. Yine bir kuruluĢun zaman kavramına ve 

buna bağlı olarak oluĢan farklı ortamlara göre değiĢik strateji türlerini aynı anda veya farklı 

zamanlarda uygulamaya koyabileceği ifade edilmektedir. Örneğin bir kuruluĢ yatay 

farklılaĢma uygularken bir yenilik stratejisini de uygulayabilir
186

. 
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2.3.5.5. Varlığına Son Verme Stratejileri 

 

Varlığına son verme stratejilerinin diğer bütün strateji uygulamalarının olumlu sonuç 

vermemesi halinde uygulandığı ifade edilmektedir. Durgun büyüme, tecrit etme, tasarruf ve 

küçülme stratejilerinin uygulanmasından sonra arzu edilen karlılık ve verimliliğe 

ulaĢılamaması halinde örgütler varlıklarına son verme stratejisine yönelebilirler. Bu strateji 

doğal olarak uygulanması arzu edilmeyen, zor durumlarda en son uygulanması seçenek olarak 

gösterilmektedir. 

 

Eğer bir kuruluĢ varlığını sürdürüp faaliyetlerine devam ettiğinde sürekli olarak zarar 

ediyor ve bu durumdan kurtulamıyorsa faaliyetlerini durdurup, varlığına son vererek yapılan 

zararın sürekli olarak artmasını ve belki de diğer alanlarda yaptığı faaliyetlerin zedelenmesini 

engellemek maksadıyla son verme stratejisine yönelebilmektedir
187

. 

 

2.4. STRATEJĠK YÖNETĠM VE STRATEJĠK PLANLAMA ĠLĠġKĠSĠ 

 

Stratejik yönetim, yeniden doğmuĢ bir anlayıĢ değil stratejik planlamanın bir devamı 

olarak onu daha ileri aĢamaya götüren bir düĢüncedir. Stratejik planlama çalıĢmaları özellikle 

1970‟lerde hız kazanmıĢtır. Bu dönemlerde Ģirketlerin artık uluslararası alanda önem 

kazanması ile birlikte faaliyet yürüttükleri alanların da geniĢlemesinin etkisiyle stratejik 

planların da artık daha kapsamlı ve daha üst düzeyde yapılmasını gerekli kılmıĢtır. Fakat belli 

bir süre sonra örgütsel tepkiler ve yapılan stratejik planların beklenilenden daha küçük 

sonuçlar üretmesi, bu planlamaya duyulan güveni azaltmıĢtır. Bunun nedeni olarak, yapılan 

stratejik planların uygulamaya nasıl döküleceğinin bilinememesi olarak belirtilmektedir. ĠĢte 

bu planların uygulamaya nasıl aktarılacağının ve nasıl baĢarı sağlanacağına iliĢkin tekniklerin 

geliĢtirilmesi gündeme gelmiĢtir. Bunun sonucu olarak stratejik planlamayı daha ileri 

aĢamalara götüren ve onu da kapsayan stratejik yönetim yaklaĢımı gündeme gelmiĢtir
188

. 

 

Yönetim stratejisinin belirlenmesi, stratejik yönetimin yerine getirmesi gereken 

zorunlu bir görevdir. Bunun yapılması ise stratejik planlama ile yakından iliĢkilidir. Stratejik 
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planlama yapılmasının amacı, çok hızlı bir değiĢimin yaĢandığı günümüzde örgütün 

değiĢikliklerden ve belirsizliklerden olumsuz yönde etkilenmemesini veya bunu daha aza 

indirmesi için mümkün olan bütün çabaların gösterilmesini sağlamaktır. BaĢka bir ifadeyle 

stratejik planlama, örgütsel değiĢim hızı ile toplumsal değiĢim hızı arasında bir denge 

kurulması, örgütün toplumsal değiĢim hızına ayak uydurmasından öte ona yön vermesi, 

bunların baĢarısız olması halinde en azından toplumsal değiĢim hızının gerisinde kalınmaması 

amacına yöneliktir. Böylelikle stratejik planlamanın neden stratejik yönetime yakınlaĢtığı 

daha açık bir Ģekilde görülür
189

. 

 

Stratejik yönetim gerektiğinde stratejik kararlar üzerinde odaklanır. Stratejik planlama 

ise, bunları uygulamaya koymaya yoğunlaĢır
190

. 

 

Stratejik planlama, strateji seçeneklerini oluĢturma ve değerlendirme, stratejiyi seçmek 

ve uygulamaya koymak için ayrıntılı bir plan geliĢtirmeyi kapsar. Stratejik yönetim ise, tam 

tersine en düĢük düzeyde stratejik planlama ve stratejik denetim sağlamaktadır. Çünkü 

yönetsel ve stratejik herhangi bir plana, etkili denetim olmaksızın ulaĢılamaz. Stratejik 

denetim, seçilen stratejinin doğru uygulanmasını ve arzulanan sonuçları yaratmasını 

sağlamaktır. Etkili denetim altında bulunmaya planlar, mürettebatsız bir gemi gibidir. Kaptan 

A noktasından B noktasına seyir planı yapabilir, fakat sefer süreci olan denetleme, onu oraya 

gerçekten neyin götürdüğüne iliĢkindir. Gerçekte denetim, planlanmıĢ durumlarla gerçek 

durumları karĢılaĢtırma, farklılığı çözümleme ve gerekli değiĢiklikleri yapma sürecidir 
191

. 

 

Stratejik planlama daha durağan bir durumda geleceği kestirebilmeyi içerirken, 

stratejik yönetim sürekli değiĢim halinde olan çevreye örgütün uyum sağlayabilmesi için 

dinamik bir yaklaĢımı ifade eder
192

. 
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Stratejik yönetimde planlama, yapıldıktan sonra bırakılan bir faaliyet değil, yönetim 

sürecine bütünüyle bağlantılı bir faaliyet olarak görülür
193

. Stratejik planlama en iyi ve en 

uygun kararları almaya iliĢkin süreci ifade ederken, stratejik yönetim alınan bu kararların 

sonuçlarına odaklanmaktadır. 

 

2.5. EĞĠTĠMDE STRATEJĠK PLANLAMA 

 

2.5.1. Eğitim Sistemimizin Ġç Yapısı Ve ĠĢleyiĢi 

 

Eğitim sistemimizin sorun ve çözümleri aĢağıdaki bölümlerde özet Ģeklinde ele 

alınmıĢtır. Burada ise, eğitim felsefesinin toplumun genel sistemiyle olan iĢlevsel bağlantısına 

değinme zorunluluğu nedeniyle sadece bir iki noktaya iĢaret etmekle yetinilecektir. Ana 

planın çözümleme gerektirecek sorunsallarını teĢkil edeceğinden, seçilmiĢ bu bir iki nokta, 

sorunlu konular arasından olmak durumundadır. 

 

Türk eğitiminin görevlerinin yaĢanan dönemin gereklerine göre yorumlanmasında 

toplum ile ekonomi-devlet-eğitim üçgeninde ikiĢer yönlü iletim güçlükleri bulunmaktadır. 

Hem gerekli iletiler alınamamakta, hem alınan veya belirlenen ileti atıf çerçevesine göre 

çözümcü ve ilerlemeci yönde iĢlenememekte, hem de cevap gerçeğe de, geleceğe de, 

beklentilere de katkıda bulunacak nitelikte olamamaktadır.
194

 

 

Her eğitim sisteminin temelini üstün değerler sistemi oluĢturur. Değerler konusunda 

Türkiye'nin görünümü söyle tasvir edilebilir: Türk eğitim sisteminin güçlü yanlarından biri 

KurtuluĢ Savası muallimi ile Cumhuriyet öğretmeninin benliğinde özümlenmiĢ üstün 

değerleri eğitim sistemine mal edebilmiĢ ve halen taĢımakta oluĢudur. Müfredatın temelinin 

bu değer ve ilkelerden oluĢturulması da güçlü bir boyuttur. Eğitimin görevlerinden olan 

“temel kavramları kazandırma” iĢlevi bu ilkelere dayalı olarak çok etkin bir Ģekilde yerine 

getirebilmektedir. Buna karĢılık tutum, davranıĢ ve hareket araçlarının kazanılmasında aynı 

etkililikten söz edilememektedir. Bu durum, insanın tertipleĢmesi eğilimini beslemektedir.  
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Türk insanının mesleksiz olduğu konusunda eleĢtiri vardır. Bu eğitim sistemine 

yüklenen bir kusurdur; ancak gerçekte bu eleĢtiri kısmen haklıdır; çünkü bir eğitim sisteminin 

meslekli mezun çıkarmasıyla insanlar meslekli olamazlar, mesleklerinde çalıĢıyorlarsa 

meslekli olabilirler. Eğer mezunlar mesleğine uygun yerde istihdam edilememiĢlerse, bir süre 

sonra asıl mesleklerini unuturlar; eğitimden elde ettikleri genel kültürle baĢka iĢler yapmayı 

öğrenirler. Herkesin, yeterince bilgilenmeden istediği mesleğe girme baskısı artınca, bir yanda 

mezun issizliği, diğer yanda vasıflı iĢgücü bekleyen iĢletmeler ortaya çıkacaktır. Meslek 

eğitimi pahalı bir eğitim türüdür; kullanılmayacaksa, bir kaynak kaybını da hesaba katmak 

gerekir. Türkiye'deki durum budur. Bunun temel nedeni ise, modern üretim ekonomisine 

uygun bir piyasa düzenine tam anlamıyla geçilememiĢ olmasıyla ilgilidir. 

 

2.5.2. Stratejik Planlama ve Eğitim Uygulamaları 

 

Eğitimde stratejik planlamanın kullanılması stratejik planlamanın diğer alanlara 

uygulanmasından önemli farklılıklar göstermektedir. Yükseköğretim kurumlarını stratejik 

olarak planlamak ile stratejik planlamanın eğitime (ilköğretim–ortaöğretim kurumları) 

uygulanması arasında temel farklılıklar vardır. Okullar özel iĢletmeler gibi yönetilemez.
195

 

 

Her okul ya da örgüt stratejik plana sahip olmaz. Stratejik organizasyonlar ancak 

stratejik plan yapabilirler. Eğitimde stratejik planlamanın baĢarıya ulaĢabilmesi için ilgili 

organizasyonun bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler bahsedilen organizasyonu 

da stratejik yapar. Öyleyse bir örgütü stratejik yapan nedir? Bu sorunun cevabı olarak stratejik 

organizasyonun özellikleri Cook tarafından Ģöyle sıralanmaktadır
196

. 

 

a. Stratejik organizasyonlar özerk olmalıdır. 

b. Stratejik organizasyonlar kendi kimliğini kendi ortaya koyabilmeli ve 

gerçekleĢtirmekte olduğu faaliyetler kimliğine uygun olmalıdır. 

c. Stratejik organizasyonlar sahip oldukları kaynakları istediği yönde kullanabilme hak 

ve sorumluluğuna sahip olmalıdır. 
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d. Stratejik organizasyonlar kendileri için vizyon geliĢtirme ve liderlerini belirleme 

yetkisine sahip olmalıdır. 

e. Stratejik organizasyonlar uzun dönemli planlara sahip olmalıdır. 

 

2.5.2.1. Eğitimde Stratejik Planlamanın Amacı 

 

Strateji tanımlarına göre eğitim stratejisi, “eğitim kurumunun hangi iĢi yaptığını veya 

yapmak istediğini, ne tür bir eğitim kurumu olduğunu veya olmak istediğini tanımlayan amaç, 

hedef ve görevlerin tümü ve bunları gerçekleĢtirmek için gerekli yöntemler” olarak 

tanımlanabilir. BaĢka bir ifadeyle eğitim stratejisini “amaçlarını gerçekleĢtirmeye çalıĢan bir 

eğitim kurumunun uygulayacağı hareket biçimi” olarak da tanımlanabilir. Bu tanımlamalara 

göre, amaç, hedef ve görevler Milli Eğitim Temel Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda 

belirlenmiĢtir. Bu amaç ve görevleri gerçekleĢtirecek yöntemler ise eğitim kurumlarının 

kendilerine ait yönetmeliklerinde bulunmaktadır. Burada önemli olan amaca ulaĢmada 

yöntemin önemidir. Sorun, belirlenen yöntemlerin iĢlevselliği ile ilgilidir. Uygulamalar ve 

Türk Eğitim Sisteminin sorunları karĢılaĢtırıldığında; Türk Eğitim Sisteminin yeterince 

iĢlevsel bir stratejisinin olmadığı düĢünülmektedir. 

 

Eğitimde stratejik planlama uygulamaları, diğer alanlara göre farklılıklar taĢır. Çünkü 

eğitim kurumları, özel iĢletmeler gibi yönetilmezler. Eğitimde stratejik planlama yerinden 

yönetim uygulamalarına imkan veren örgütler için bir yarar sağlar
197

. Bu nedenle eğitimde 

stratejik planlama yapılırken uygulayacakların planlama sürecine katılması gerekir. 

Uygulayıcıların karara katılmadığı bir planlama modeli zaten stratejik olmayacaktır. Çünkü 

stratejik planlamada uyum, anlaĢma ve diyalog söz konusudur. Stratejik olmayan bir 

planlamanın ise baĢarılı olacağı tartıĢılır. 
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2.5.2.2. Eğitimde Stratejik Planlamanın Önemi 

 

Eğitimde stratejik planlamanın önemi toplum kesimlerinin konsensüsünü ön plana 

çıkarmasıdır. Sibley, stratejik planlamayı eğitim sistemi açısından Ģöyle tanımlamaktadır.
198

 

Stratejik planlama “gelecek olaylarla ilgili olarak önceden toplum kesimlerinin konsensüsüne 

dayalı olarak karar vermedir.” 

 

Eğitimde stratejik planlama sürecinde önemli bir yere sahip olan stratejik planlama 

komitesinin plandan etkilenecek tüm kesimleri temsil eder nitelikte olması gerekir. Plandan 

etkilenecek kesimleri temsil etmeyen bir planlama komitesinin yapacağı planın stratejik 

olamayacağı açıktır. Cook, stratejik planlama komitesinin karakteristikleri olarak dört unsur 

üzerinde durmuĢtur. Bu unsurlar
199

: 

 

1. Planlama komitesi üyeleri kurumun farklı düzeylerinde çalıĢan bireyleri içermelidir. 

2. Planlama komitesi üyeleri okulun içinde bulunduğu toplum kesimlerinin tümünü 

temsil etmelidir. 

3. Planlama komitesinin büyüklüğü yönetilebilir olmalıdır. 

4. Planlama komitesi üyeleri temsil ettikleri grubun çıkarlarını, kendilerinin kiĢisel 

çıkarlarını, okulun ve örgencilerin çıkarlarını kollayacak iradede olmalıdır. 

 

2.5.2.3. Ülkemizdeki Uygulamalar 

 

Mustafa Kemal Atatürk, Ġstiklal SavaĢı‟nın en kritik günlerinde bir yandan 

Cumhuriyeti kurma çalıĢmalarını sürdürürken, diğer yandan Millî Eğitim sistemimizin 

esaslarını belirleme çalıĢmalarına yönelmiĢtir. KurtuluĢ SavaĢı sonrası Mustafa Kemal 

Atatürk; yeni ulus oluĢturma sürecinde eğitimin önemine iĢaret etmiĢ ve toplumun, çağın ve 

çevrenin beklentilerini tatmin edecek bir eğitim anlayıĢını Ģu Ģekilde tarif etmiĢtir. 
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“En önemli ve verimli vazifelerimiz Millî eğitim iĢleridir. Milli eğitim iĢlerinde 

kesinlikle zafere ulaĢmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluĢu ancak bu Ģekilde olur. Bu 

zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düĢünce olarak esaslı bir program üzerinde 

çalıĢması lazımdır. Bence, bu programın iki esaslı noktası vardır
200

: 

 

 Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına uygun olma 

 Çağın gereklerine uygun olma” 

 

Cumhuriyet öncesi eğitim kurumları millî olmaktan uzaktı. Okullar, birbirine kapalı 

dikey kuruluĢlar halinde üç ayrı kanalda (1-Mahalle mektepleri ve medreseler, 2-Tanzimat 

okulları, 3-Kolejler ve azınlık okulları) yapılanmıĢtı. Bu üç kanalda üç ayrı görüĢün, üç ayrı 

yaĢam biçiminin, hatta üç ayrı çağın insanı yetiĢtirilmekteydi. 3 Mart 1924‟de 430 sayılı 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile değiĢim süreci baĢlatılmıĢ oldu. Öğretimin BirleĢtirilmesi 

anlamına gelen bu yasanın; eğitim sisteminin demokratikleĢtirilmesi ve lâikliğin eyleme 

dönüĢtürülmesi olmak üzere iki temel özelliği bulunmaktadır. 

 

Okur-yazar oranını yükseltmek, öğretimi kolaylaĢtırmak ve Türkçeyi ortak dil yapmak 

amacıyla 1928 yılında Lâtin temelli yeni bir alfabe kabul ediliĢtir. Türkçenin yabancı dillerin 

sarmalından kurtarılması, bilimin gereğine göre geliĢtirilmesi ve yanlıĢ kullanımının önüne 

geçilmesi amacıyla 1931 yılında Türk Tarih ve 1932 „de de Türk Dil Kurumu kurulmuĢtur. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı‟nda 1990 yılından itibaren dünyadaki geliĢme ve değiĢmeler 

dikkate alınarak eğitimin çeĢitli alanlarına yönelik yapılan projelerle bir dizi çalıĢmalar 

baĢlatılmıĢtır. Bu projelerin bazıları sonuçlanırken bazıları devam etmektedir. 

 

1997 yılında baĢlatılan; tüm eğitim düzey ve türlerinde, çağın gereklerine ve toplumun 

gereksinimlerine uygun, öğrenci merkezli eğitim öğretim yapılması, hiçbir nedenle hiçbir 

bireyin eğitim süreci dıĢında kalmaması ve öğretmenlerin mesleki geliĢim ve istihdam 

koĢullarının iyileĢtirilmesini sağlayacak çok yönlü ve geniĢ kapsamlı eğitim reformu 2000‟li 
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yıllarda da sürdürülecektir. Bu amaçla geleceğe dönük Bakanlığımızın yapacağı çalıĢmalara 

iliĢkin temel stratejiler Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir
201

: 

 

 Eğitimin her kademesinde teknolojinin sağladığı olanaklardan, özellikle bilgisayar 

teknolojisinden azami ölçüde yaralanılarak, uzaktan eğitim yöntemleri geliĢtirilecektir. 

 Öncelikle ilköğretim kurumlarında olmak üzere eğitimin her kademesinde bilgisayar 

destekli eğitim yaygınlaĢtırılacak ve okulların 21. yüzyılın gereklerine uygun araç ve 

gereçlerle donatılması sağlanacaktır. 

 Eğitimin her kademesinde öğretmen gereksiniminin karĢılanabilmesi amacıyla; 

mevcut öğretmen yetiĢtirme sistemi yanında, ilköğretim kurumları ile yürütülmekte 

olan öğretmen yetiĢtirme projesi sürdürülecek; ayrıca kaynak ve ücret yetersizliği 

nedeniyle yeterli sayıda öğretmen istihdam edilemeyen alanlarda, daha iyi koĢullarda, 

sözleĢmeli statüde öğretmen istihdamına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

 Eğitim kurumlarının baĢarı değerlendirmesi için TKY‟yi de dikkate alan, performans 

ölçümüne dayalı bir model geliĢtirilecektir. 

 Eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen fiziki alt yapı, donanım, eğitim programı, 

öğretmen açısından eğitim kurumlarının yeterli düzeye getirilebilmesi için finansman 

olanakları geliĢtirilecek ve var olan kaynaklar etkin kullanılacaktır. 

 Eğitimin yaygınlaĢtırılmasında merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimler, gönüllü 

kuruluĢlar ve özel sektörün katkısının sağlanması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır. 

 Eğitim sisteminde kaynak kullanımında verimlilik sağlanabilmesi için eğitim bölgeleri 

uygulamasının etkinliği artırılacaktır. 

 Rehberlik hizmetleri, okulöncesinden baĢlanarak eğitimin her kademesinde etkin bir 

Ģekilde uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

                                                 
201

 MEB, 2002 Yılı BaĢında Milli Eğitim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı AraĢtırma, Plânlama ve 

Koordinasyon Kurulu BaĢkanlığı Yayını, 2001, s.59-60. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araĢtırmanın amacı, evren örneklemi, veri toplama aracı, veri toplama 

aracının uygulanması, elde edilen verilerin analizleri ve kullanılan istatistik yöntemleri 

üzerinde durulmaktadır. 

 

3.1.ARAġTIRMANIN AMACI  

 

Bu araĢtırmanın amacı eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmaktır.  

      

3.2.EVREN ÖRNEKLEM  

           

AraĢtırmanın evrenini, Ġstanbul ilindeki, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 

faaliyet gösteren özel okullarda çalıĢan yönetici ve öğretmenler oluĢturmaktır. Bu çalıĢanlar 

arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 100 yönetici ve öğretmen araĢtırmanın 

örneklemini oluĢturmaktadır.  

 

3.4. SINIRLILIKLAR 

 

Bu araĢtırmanın sınırlılıkları; 2008–2009 öğretim yılında Ġstanbul ilinde özel okullarda 

görev yapan öğretmenler ve yöneticiler arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 100 

yönetici ve öğretmenin verdiği cevaplarla sınırlıdır. 

      

3.5. SAYILTILAR 

 

AraĢtırmada aĢağıdaki sayıtlılardan hareket edilmiĢtir.  

 

1. Ankete katılan öğretmen ve yöneticilerin verdikleri yanıtlar onların gerçek algılarını 

yansıtmaktadır.  
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2. AraĢtırmada örneklem alınan denekler evreni yeterince temsil etmektedir. 

 

3. AraĢtırmaya katılan denekler anketlere istekle cevap vermiĢlerdir. 

 

4. AraĢtırma yöntemine uygun olarak elde edilen verileri test etmek için seçilen istatistiki 

teknikler araĢtırmaya uygun olarak seçilmiĢtir. 

        

3.6. VERĠLERĠN TOPLANMASI  

 

AraĢtırmada veri toplama aracı olarak bir anket kullanılmıĢtır.  Konu ile ilgili literatür 

taranarak oluĢturulmuĢ ankette; özel okullarda görevli öğretmenlere ve yöneticilere göre 

düzenlenmiĢ sorular yer almıĢtır. 

      

3.7. VERĠLERĠN ANALĠZĠ 

 

Veri toplama aracı ile elde edilen bilgiler bilgisayar ortamında sayısal ifadeler olarak 

kaydedilmiĢtir. Bu bilgilerin istatistiksel sonuçlara dönüĢtürülmesinde Sosyal Bilimler için 

Ġstatistik Paket Programları (SPSS) kullanılmıĢtır.  

 

Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacı ile ilgili yönetici ve öğretmen 

görüĢlerini belirlemek amacıyla frekans ve yüzdeler hesaplanmıĢtır.   
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BÖLÜM IV 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 Güvenilirlik Analizi 

 

Güvenilirlik analizinin amacı verilerin rastlantısallığını ölçmektir. Ankete verilen 

cevaplar rastgele dağılım gösteriyorsa anket sonuçlarının güvenilir olduğuna karar verilir. 

Güvenilirlik analizi seçilen örneğin güvenilirliğini, tesadüfiliğini ve tutarlılığını test etmekte 

kullanılır. 

Tablo 4.1. Güvenilirlik Değeri 

Cronbach's 

Alpha 
Madde 

0,816 30 

 

Sonucun güvenilir olup olmadığına Cronbach‟s Alpha (α) değerine göre karar verilir. 

0,00 ≤ α < 0,40 ise güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 ise düĢük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 ise oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α ≤ 1,00 ise yüksek derecede güvenilirdir. 

 

DeğiĢkenler üzerinde yapılan güvenilirlik testinde α = 0,816 bulunmuĢ ve 

0,80≤α<1,00 olduğundan veriler yüksek derecede güvenilirdir. Bu durumda düzenlediğimiz 

anketten değiĢken çıkarmamıza veya eklememize gerek yoktur. Örnek hacmi analizimiz için 

oldukça uygundur. Yani örnek rastgele dağılmıĢtır. 
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Tablo 4.2. AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımını Gösteren Frekans 

ve Yüzde Değerleri 

 Cinsiyet 
 

% 

Erkek 30 30,0 

Bayan 70 70,0 

Toplam 100 100,0 

 

 

 
ġekil 4.1. AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Dağılım Grafiği 

 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

%30‟unu “Erkekler”, %70‟ini “Bayanlar” oluĢturmaktadır.  
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Tablo 4.3. AraĢtırmaya Katılanların YaĢlarına Göre Dağılımını Gösteren Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

 YaĢ 
 

% 

21–30 24 24,0 

31–40 39 39,0 

41–50 29 29,0 

50 yaĢ üstü 8 8,0 

Toplam 100 100,0 

 

 

 
ġekil 4.2. AraĢtırmaya Katılanların YaĢlarının Dağılım Grafiği 

  

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

yaĢarlına göre dağılımı; %24 oranında “21–30” yaĢ arası, %39 oranında “31–40” yaĢ arası, 

%29 oranında “41–50” yaĢ arası ve %8 oranında “50 yaĢ üstü” Ģeklinde değiĢmektedir. 
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Tablo 4.4. AraĢtırmaya Katılanların Mezuniyet Durumlarını Gösteren Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

 Mezuniyet  % 

Eğitim Enstitüsü 2 2,0 

Eğitim Yüksek Okulu 4 4,0 

Eğitim Fakültesi 51 51,0 

Fen Edebiyat Fakültesi 37 37,0 

Diğer 6 6,0 

Toplam 100 100,0 

 

 
ġekil 4.3. AraĢtırmaya Katılanların Mezuniyet Durumlarının Dağılım Grafiği 

  

  

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların; 

%2‟si “Eğitim Enstitüsü”, %4‟ü “Eğitim Yüksek Okulu”, %51‟i “Eğitim Fakültesi”, %37‟si 

“Fen Edebiyat Fakültesi” ve %6‟sı “Diğer yerler” mezunudur. 
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Tablo 4.5. AraĢtırmaya Katılanların  

BranĢlarının Dağılımını Gösteren  

Frekans ve Yüzde Değerleri 

            

 
   ġekil 4.4. AraĢtırmaya Katılanların  

    BranĢ Dağılım Grafiği 

 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

branĢlarına göre dağılımı; %4 oranında “Almanca”, %6,1 oranında “Beden Eğitimi”, %3 

oranında “Fen Bilgisi”, %19,2 oranında “Matematik”, %13,1 oranında “Fizik”, %8,1 oranında 

“Coğrafya”, %7,1 oranında “Tarih”, %3 oranında “Ġngilizce”, %5,1 oranında “Kimya”, %2 

BranĢ   % 

Almanca 4 4 

Beden Eğitimi 6 6,1 

Fen Bilgisi 3 3 

Matematik 19 19,2 

Fizik 13 13,1 

Coğrafya 8 8,1 

Tarih 7 7,1 

Ġngilizce 3 3 

Kimya 5 5,1 

Bilgisayar 2 2 

Türkçe-Edebiyat 13 13,1 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 1 

Psikolojik DanıĢman 3 3 

Eğitim 2 2 

Sosyal Bilimler 3 3 

Biyoloji 3 3 

Felsefe 2 2 

Resim 2 2 

Toplam 99 100 
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oranında “Bilgisayar”, %13,1 oranında “Türkçe-Edebiyat”, %1 oranında “Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi”, %3 oranında “Psikolojik DanıĢman”, %3 oranında Sosyal Bilimler”, %3 

oranında “Biyoloji”, %2 oranında “Felsefe” ve %2 oranında “Resim” Ģeklindedir. 

 

Tablo 4.6. AraĢtırmaya Katılanların Kıdemlerinin Dağılımını Gösteren Frekans ve 

Yüzde Değerleri 

 Kıdem  % 

1–5 Yıl 21 21,0 

6–10 Yıl 12 12,0 

11–15 Yıl 39 39,0 

16 Yıl ve Üstü 28 28,0 

Toplam 100 100,0 

 

 

 
ġekil 4.5. AraĢtırmaya Katılanların Kıdemlerinin Dağılım Grafiği 

 

   

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

kıdemlerine göre dağılımı; %25 oranında “1-5 Yıl” arası, %12 oranında “6-10 Yıl” arası, %39 

oranında “11-15 Yıl” arası ve %28 oranında “16 Yıl ve Üstü” Ģeklindedir. 
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Tablo 4.7. AraĢtırmaya Katılanların Okuldaki Hizmet Sürelerinin Dağılımını Gösteren 

Frekans ve Yüzde Değerleri 

 Bu okuldaki hizmet süresi  % 

1–5 Yıl 47 47,0 

6–10 Yıl 25 25,0 

11–15 Yıl 25 25,0 

16 Yıl ve Üstü 3 3,0 

Toplam 100 100,0 

 

 
ġekil 4.6. AraĢtırmaya Katılanların Okuldaki Hizmet Süresinin Dağılım Grafiği 

 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

okuldaki hizmet sürelerinin dağılımı; %47 oranında “1-5 Yıl” arası, %25 oranında “6-10 Yıl” 

arası, %25 oranında “11-15 Yıl” arası ve %3 oranında “16 Yıl ve Üstü” Ģeklinde farklılık 

göstermektedir. 
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Tablo 4.8. AraĢtırmaya Katılanların Görev Dağılımını Gösteren Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

 Görev  % 

Öğretmen 96 98,0 

Müdür Yardımcısı 2 2,0 

Toplam 98 100,0 

 

 
ġekil 4.7. AraĢtırmaya Katılanların Görev Dağılım Grafiği 

 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

%98‟ini “Öğretmenler”, %2‟sini ise “Müdür Yardımcıları” oluĢturmaktadır. 
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Tablo 4.9. AraĢtırmaya Katılanların Stratejik Planlamayla Ġlgili Bir Eğitim Alıp 

Almama Durumunu Gösteren Frekans ve Yüzde Değerleri 

 Stratejik Planlamayla  

Ġlgili Bir Eğitim  

Aldı mı? 
 % 

Evet 24 24,0 

Hayır 76 76,0 

Toplam 100 100,0 

 

 

 
ġekil 4.8. AraĢtırmaya Katılanların Stratejik Planlama Eğitimi Alma Durumlarının 

Dağılımının Grafiği 

 

 

 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

%24‟ü stratejik planlama ile ilgi eğitim almıĢken %76‟sı böyle bir eğitim almamıĢtır. 
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Tablo 4.10. AraĢtırmaya Katılanların Ġfadelere VermiĢ Oldukları Yanıtların Yüzde 

Dağılımı ve Ortalama Puan Değerleri 

ĠFADELER 

H
iç

 K
a

tı
lm

ıy
o

r
u

m
 

K
a

tı
lm

ıy
o

r
u

m
 

K
a

r
a

r
s
ız

ım
 

K
a

tı
lı

y
o

r
u

m
 

T
a

m
a

m
e

n
 

K
a

tı
lı

y
o

r
u

m
 

T
o

p
la

m
 

O
r

ta
la

m
a

 

Okullarda stratejik planlar iĢlerin daha programlı 

yapılmasını sağlamaktadır. 
  4,17 32,29 63,54 100 4,59 

Stratejik planlama eğitimin kalitesini olumlu 

etkilemektedir. 
  1,00 42,00 57,00 100 4,56 

Stratejik planlama okullarda kaynak israfını 

önlemektedir. 
 3,03 11,11 40,40 45,45 100 4,28 

Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri belirlenen stratejiler 

doğrultusunda okullarda eğitim seminerleri vermektedir. 
8,00 26,00 48,00 15,00 3,00 100 2,79 

Okullarda stratejik plan hazırlanırken dile getirilen 

Ģikâyetler göz önüne alınmaktadır. 
2,00 17,00 46,00 28,00 7,00 100 3,21 

Stratejik planlama eğitimin kalitesinde belirli bir artıĢı 

sağlamaktadır. 
 2,00 11,00 59,00 28,00 100 4,13 

Stratejik planlamalar okulda belirsizliği ortadan 

kaldırmaktadır. 
 5,10 10,20 54,08 30,61 100 4,10 

Okullarda stratejik planlamanın süreci sıkıntılarla 

doludur. 
1,00 12,00 29,00 50,00 8,00 100 3,52 

Stratejik planlamalar yapılırken öğrenciler ve velilerden 

de destek alınmalıdır. 
 13,00 16,00 48,00 23,00 100 3,81 

Eğitimde örgütsel değiĢimin baĢarılması ve okulların 

değiĢime ayak uydurabilmesi için stratejik planlama 

gereklidir. 
  5,00 36,00 59,00 100 4,54 

Okullarda görev dağılımında stratejik planlama uygun 

personel seçimini kolaylaĢtırmaktadır. 
  10,00 51,00 39,00 100 4,29 

Okullarda stratejik planlama gerçekçi ve ulaĢılabilir 

hedeflerle doludur. 
 24,00 31,00 34,00 11,00 100 3,32 

Okullarda stratejik planlama yöneticinin yeteneğini 

ortaya çıkarmaktadır. 
  11,22 60,20 28,57 100 4,17 
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Okul müdürünün stratejik planlama konusunda yeterli 

bilgiye sahip olması gerekmektedir. 
   36,00 64,00 100 4,64 

Stratejik planlama eğitimde yeni projeler üretmeye 

yardımcı olmaktadır. 
  9,00 58,00 33,00 100 4,24 

Eğitimde stratejik planlama tüm personelin ihtiyaçları 

göz önüne alınarak yapıldığı için herkes tarafından 

benimsenmektedir. 
3,00 19,00 42,00 18,00 18,00 100 3,29 

Eğitimde stratejik planlama yöneticilerin deneyimini 

arttırmalarına yardımcı olmaktadır. 
  13,00 65,00 22,00 100 4,09 

Eğitimde stratejik planlama grup çalıĢmalarını etkin 

kılmaktadır. 
 2,00 19,00 65,00 14,00 100 3,91 

Stratejik planlama yöneticinin sorumluluk duygusunu 

artırmaktadır. 
  14,14 59,60 26,26 100 4,12 

Okullarda stratejik planlama eğitim ihtiyaçlarını (bina 

donanım personel v.b.) tespit edilmesini sağlar. 
  4,00 66,00 30,00 100 4,26 

Okullarda stratejik planlamada eğitim yöneticisinin 

geleceği görebilmesi önemlidir. 
   46,00 54,00 100 4,54 

Okullarda stratejik planlama yaygın olarak kullanılan bir 

yönetimsel araçtır. 
2,00 22,00 45,00 27,00 4,00 100 3,09 

Okullarda stratejik planlama günü kurtarmaya yönelik 

olarak yapılmaktadır. 
14,00 11,00 49,00 22,00 4,00 100 2,91 

Eğitimde dünya kalitesini yakalayabilmek için okullarda 

geleceğe dönük stratejik planlamalar yapmak bir 

zorunluluktur. 
   41,00 59,00 100 4,59 

Stratejik planlama okuldaki eğitimin vizyon ve misyonun 

belirlenmesini sağlar. 
 2,00 1,00 55,00 42,00 100 4,37 

Okullarda stratejik planlama çalıĢanları bölme 

politikasıdır. 
28,28 49,49 21,21 1,01  100 1,95 

Okullarda stratejik planlama bir amaca yönelik 

yapılacakları aĢama aĢama belirten yazılı kurallardır. 
 3,09 19,59 58,76 18,56 100 3,93 

Eğitimde stratejik planlama olumlulukları üst düzeye 

çıkarıcı politikalar üretmektir. 
3,03 2,02 17,17 48,48 29,29 100 3,99 

Eğitimde stratejik planlama teknolojik yetersizliği 

önlemek amacına yönelik bir makro planlama aracıdır. 
3,09 13,40 26,80 34,02 22,68 100 3,60 

Eğitimde stratejik planlamada roller ve sorumluluklar 

tanımlanmaktadır 
  11,00 54,00 35,00 100 4,24 
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 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlar iĢlerin daha programlı yapılmasını sağlamaktadır.” Ġfadesine 

verdiği yanıtlar; %4,17 ile “Kararsızım”, %32,29 ile “Katılıyorum”, %63,54 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 4,59 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlama eğitimin kalitesini olumlu etkilemektedir.” ifadesine verdiği yanıtlar; %1 

ile “Kararsızım”, %42 ile “Katılıyorum”, %57 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. 

Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 4,56 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlama okullarda kaynak israfını önlemektedir.” ifadesine verdiği yanıtlar; %3,03 

ile “Katılmıyorum”, %11,11 ile “Kararsızım”, %40,40 ile “Katılıyorum”, %45,45 ile 

“Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu 

ortalama puan 5 üzerinden 4,28 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri belirlenen stratejiler doğrultusunda okullarda eğitim seminerleri 

vermektedir.” ifadesine verdiği yanıtlar; %8 ile “Hiç Katılmıyorum”, %26 ile 

“Katılmıyorum”, %48 ile “Kararsızım”, %15 ile “Katılıyorum”, %3 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 2,79 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik plan hazırlanırken dile getirilen Ģikâyetler göz önüne alınmaktadır.” 

ifadesine verdiği yanıtlar; %2 ile “Hiç Katılmıyorum”, %17 ile “Katılmıyorum”, %46 ile 

“Kararsızım”, %28 ile “Katılıyorum”, %7 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. 

Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 3,21 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlama eğitimin kalitesinde belirli bir artıĢı sağlamaktadır.” ifadesine verdiği 
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yanıtlar; %2 ile “Katılmıyorum”, %11 ile “Kararsızım”, %59 ile “Katılıyorum”, %28 ile 

“Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu 

ortalama puan 5 üzerinden 4,13 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlamalar okulda belirsizliği ortadan kaldırmaktadır.” ifadesine verdiği yanıtlar; 

%5,1 ile “Katılmıyorum”, %10,2 ile “Kararsızım”, %54,08 ile “Katılıyorum”, %30,61 ile 

“Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu 

ortalama puan 5 üzerinden 4,10 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlamanın süreci sıkıntılarla doludur.” ifadesine verdiği yanıtlar; %1 ile 

“Hiç Katılmıyorum”, %12 ile “Katılmıyorum”, %29 ile “Kararsızım”, %50 ile “Katılıyorum”, 

%8 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ 

olduğu ortalama puan 5 üzerinden 3,52 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlamalar yapılırken öğrenciler ve velilerden de destek alınmalıdır.” ifadesine 

verdiği yanıtlar; %13 ile “Katılmıyorum”, %16 ile “Kararsızım”, %48 ile “Katılıyorum”, %23 

ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ 

olduğu ortalama puan 5 üzerinden 3,81 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde örgütsel değiĢimin baĢarılması ve okulların değiĢime ayak uydurabilmesi için 

stratejik planlama gereklidir.” ifadesine verdiği yanıtlar; %5 ile “Kararsızım”, %36 ile 

“Katılıyorum”, %49 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu 

ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 4,54 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda görev dağılımında stratejik planlama uygun personel seçimini 

kolaylaĢtırmaktadır.” ifadesine verdiği yanıtlar; %0 ile “Hiç Katılmıyorum”, %0 ile 

“Katılmıyorum”, %10 ile “Kararsızım”, %51 ile “Katılıyorum”, %39 ile “Tamamen 
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Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 4,29 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama gerçekçi ve ulaĢılabilir hedeflerle doludur.” ifadesine verdiği 

yanıtlar; %24 ile “Katılmıyorum”, %31 ile “Kararsızım”, %34 ile “Katılıyorum”, %11 ile 

“Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu 

ortalama puan 5 üzerinden 3,23 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama yöneticinin yeteneğini ortaya çıkarmaktadır.” ifadesine verdiği 

yanıtlar; %11,22 ile “Kararsızım”, %60,20 ile “Katılıyorum”, %28,57 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 4,17 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okul müdürünün stratejik planlama konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekmektedir.” 

ifadesine verdiği yanıtlar; %36 ile “Katılıyorum”, %64 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde 

olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 4,64 

olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlama eğitimde yeni projeler üretmeye yardımcı olmaktadır.” ifadesine verdiği 

yanıtlar; %9 ile “Kararsızım”, %58 ile “Katılıyorum”, %33 ile “Tamamen Katılıyorum” 

Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 

4,24 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde stratejik planlama tüm personelin ihtiyaçları göz önüne alınarak yapıldığı için 

herkes tarafından benimsenmektedir.” ifadesine verdiği yanıtlar; %3 ile “Hiç Katılmıyorum”, 

%19 ile “Katılmıyorum”, %42 ile “Kararsızım”, %18 ile “Katılıyorum”, %18 ile “Tamamen 
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Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 3,29 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde stratejik planlama yöneticilerin deneyimini arttırmalarına yardımcı olmaktadır.” 

ifadesine verdiği yanıtlar; %13 ile “Kararsızım”, %65 ile “Katılıyorum”, %22 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 4,09 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde stratejik planlama grup çalıĢmalarını etkin kılmaktadır.” ifadesine verdiği yanıtlar; 

%2 ile “Katılmıyorum”, %19 ile “Kararsızım”, %65 ile “Katılıyorum”, %14 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 3,91 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlama yöneticinin sorumluluk duygusunu artırmaktadır.” ifadesine verdiği 

yanıtlar; %14,14 ile “Kararsızım”, %59,6 ile “Katılıyorum”, %26,26 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 4,12 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama eğitim ihtiyaçlarını (bina donanım personel v.b.) tespit 

edilmesini sağlar.” ifadesine verdiği yanıtlar; %4 ile “Kararsızım”, %66 ile “Katılıyorum”, 

%30 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ 

olduğu ortalama puan 5 üzerinden 4,26 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlamada eğitim yöneticisinin geleceği görebilmesi önemlidir.” 

ifadesine verdiği yanıtlar; %0 ile “Hiç Katılmıyorum”, %0 ile “Katılmıyorum”, % ile 

“Kararsızım”, %46 ile “Katılıyorum”, %54 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. 

Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 4,54 olmuĢtur. 
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 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama yaygın olarak kullanılan bir yönetimsel araçtır.” ifadesine 

verdiği yanıtlar; %2 ile “Hiç Katılmıyorum”, %22 ile “Katılmıyorum”, %45 ile “Kararsızım”, 

%27 ile “Katılıyorum”, %4 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca 

katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 3,09 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama günü kurtarmaya yönelik olarak yapılmaktadır.” ifadesine 

verdiği yanıtlar; %14 ile “Hiç Katılmıyorum”, %11 ile “Katılmıyorum”, %49 ile 

“Kararsızım”, %22 ile “Katılıyorum”, %4 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. 

Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 2,91 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Stratejik planlama okuldaki eğitimin vizyon ve misyonun belirlenmesini sağlar.” ifadesine 

verdiği yanıtlar; %0 ile “Hiç Katılmıyorum”, %2 ile “Katılmıyorum”, %1 ile “Kararsızım”, 

%55 ile “Katılıyorum”, %42 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca 

katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 4,37 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama çalıĢanları bölme politikasıdır.” ifadesine verdiği yanıtlar; 

%28,28 ile “Hiç Katılmıyorum”, %49,49 ile “Katılmıyorum”, %21,21 ile “Kararsızım”, 

%1,01 ile “Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu 

ortalama puan 5 üzerinden 1,95 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Okullarda stratejik planlama bir amaca yönelik yapılacakları aĢama aĢama belirten yazılı 

kurallardır.” ifadesine verdiği yanıtlar; %3,09 ile “Katılmıyorum”, %19,59 ile “Kararsızım”, 

%58,76 ile “Katılıyorum”, %18,56 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca 

katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 3,93 olmuĢtur. 
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 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde stratejik planlama olumlulukları üst düzeye çıkarıcı politikalar üretmektir.” 

ifadesine verdiği yanıtlar; %3,03 ile “Hiç Katılmıyorum”, %2,02 ile “Katılmıyorum”, %17,17 

ile “Kararsızım”, %48,48 ile “Katılıyorum”, %29,29 ile “Tamamen Katılıyorum” Ģeklinde 

olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 3,99 

olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde stratejik planlama teknolojik yetersizliği önlemek amacına yönelik bir makro 

planlama aracıdır.” ifadesine verdiği yanıtlar; %3,09 ile “Hiç Katılmıyorum”, %13,4 ile 

“Katılmıyorum”, %26,8 ile “Kararsızım”, %34,02 ile “Katılıyorum”, %22,68 ile “Tamamen 

Katılıyorum” Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama 

puan 5 üzerinden 3,60 olmuĢtur. 

 

 Eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla yapılan araĢtırmada katılımcıların 

“Eğitimde stratejik planlamada roller ve sorumluluklar tanımlanmaktadır.” ifadesine verdiği 

yanıtlar; %11 ile “Kararsızım”, %54 ile “Katılıyorum”, %35 ile “Tamamen Katılıyorum” 

Ģeklinde olmuĢtur. Ayrıca katılımcıların bu ifadeye vermiĢ olduğu ortalama puan 5 üzerinden 

4,24 olmuĢtur. 
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Tablo 4.11. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların Cinsiyete Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğini Kontrol Eden T Testi 

Cinsiyet N Ortalama 
Std. 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 
t 

Anlamlılık 

(P) 

Erkek 30 3,9125 0,24957 
98 0,243 0,808 

Bayan 70 3,8969 0,30973 

 

H0 =  Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri cinsiyete göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

HA  =  Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri cinsiyete göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 11‟deki T-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,808>0,05 olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Yani 

Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri cinsiyete göre farklılık 

göstermemektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; “Erkek” katılımcıların ortalama puanın 

3,9125, “Bayan” katılımcıların da ortalama puanının 3,8969 olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4.12. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların YaĢlarına Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğini Kontrol Eden F Testi 

YaĢ N Ortalama 
Std. 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 
F 

Anlamlılık 

(P) 

21–30 24 4,0691 0,35217 

99 4,230 0,007 

31–40 39 3,8831 0,23326 

41–50 29 3,8071 0,29555 

50 yaĢ üstü 8 3,8319 0,10720 

Toplam 100 3,9016 0,29182 

 

H0 = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri yaş gruplarına göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

HA = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri yaş gruplarına göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 12‟deki F-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,007<0,05 olduğundan H0 hipotezi red, HA hipotezi 

kabul edilir. Yani Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri yaş gruplarına göre 

farklılık göstermektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; “21-30” yaĢ arası katılımcıların 

ortalama puanının 4,0691, “31-40” yaĢ arası katılımcıların ortalama puanının 3,8831, “41-50” 

yaĢ arası katılımcıların ortalama puanının3,8071 ve “50 yaĢ üstü” katılımcıların ortalama 

puanının 3,8319 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.13. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların Mezuniyet Durumlarına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğini Kontrol Eden F Testi 

Mezuniyet N Ortalama Std. Sapma 
Serbestlik 

Derecesi 
F 

Anlamlılık 

(P) 

Eğitim Enstitüsü 2 3,6897 0,00000 

99 1,353 0,256 

Eğitim Yüksek Okulu 4 3,9937 0,16810 

Eğitim Fakültesi 51 3,9562 0,29415 

Fen Edebiyat Fakültesi 37 3,8425 0,31307 

Diğer 6 3,8111 0,08607 

Toplam 100 3,9016 0,29182 

 

H0 = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri mezuniyet durumlarına göre 

farklılık göstermemektedir. 

 

HA = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri mezuniyet durumlarına göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 13‟deki F-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,256>0,05 olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Yani 

Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri mezuniyet durumlarına göre farklılık 

göstermemektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; “Eğitim Enstitüsü” mezunu 

katılımcıların ortalama puanının 3,6897, “Eğitim Yüksek Okulu” mezunu katılımcıların 

ortalama puanının 3,9937, “Eğitim Fakültesi” mezunu katılımcıların ortalama puanının 

3,9562, “Fen Edebiyat Fakültesi” mezunu katılımcıların ortalama puanının 3,8425 ve “Diğer 

yerlerden” mezun katılımcıların ortalama puanının 3,8111 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.14. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların Kıdemlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğini Kontrol Eden F Testi 

Kıdem N Ortalama 
Std. 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 
F 

Anlamlılık 

(P) 

1–5 Yıl 21 4,1392 0,31603 

99 8,790 0,000 

6–10 Yıl 12 3,8750 0,27639 

11–15 Yıl 39 3,8882 0,28695 

16 Yıl ve Üstü 28 3,7533 0,15482 

Toplam 100 3,9016 0,29182 

 

H0 = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri kıdemlerine göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

HA = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri kıdemlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 14‟deki F-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,000<0,05 olduğundan H0 hipotezi red edilir. Yani 

Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri kıdemlerine göre farklılık 

göstermektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; “1-5 Yıl” kıdemli katılımcıların ortalama 

puanının 4,1392, “6-10 Yıl” kıdemli katılımcıların ortalama puanının 3,8750, “11-15 Yıl” 

kıdemli katılımcıların ortalama puanının 3,8882 ve “16 Yıl ve Üstü” kıdemli katılımcıların 

ortalama puanının 3,7533 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.15. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların Kıdemlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğini Kontrol Eden F Testi 

 Okuldaki ÇalıĢma  

Süresi 
N Ortalama 

Std. 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 
F 

Anlamlılık 

(P) 

1–5 Yıl 47 3,9986 0,32681 

99 3,683 0,015 

6–10 Yıl 25 3,8111 0,30029 

11–15 Yıl 25 3,8073 0,14184 

16 Yıl ve Üstü 3 3,9222 0,01925 

Toplam 100 3,9016 0,29182 

 

H0 = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri okuldaki çalışma süresine göre 

farklılık göstermemektedir. 

 

HA = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri okuldaki çalışma süresine göre 

farklılık göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 15‟deki F-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,015<0,05 olduğundan H0 hipotezi red edilir. Yani 

Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri okuldaki çalışma süresine göre farklılık 

göstermektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; okuldaki çalıĢma süresi “1-5 Yıl” olan 

katılımcıların ortalama puanının 3,9986, okuldaki çalıĢma süresi “6-10 Yıl” olan 

katılımcıların ortalama puanının 3,8111, okuldaki çalıĢma süresi “11-15 Yıl” olan 

katılımcıların ortalama puanının 3,8073 ve okuldaki çalıĢma süresi “16 Yıl ve Üstü” olan 

katılımcıların ortalama puanının 3,9222 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.16. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların Kıdemlerine Göre Farklılık Gösterip 

Göstermediğini Kontrol Eden F Testi 

 Görev N Ortalama 
Std. 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 
F 

Anlamlılık 

(P) 

Öğretmen 96 3,9041 0,29754 

97 0,065 0,799 Müdür Yardımcısı 2 3,8500 0,07071 

Toplam 98 3,9030 0,29465 

 

H0 = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri görevlerine göre farklılık 

göstermemektedir. 

 

HA = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri görevlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 4.16‟daki F-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,799>0,05 olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Yani 

Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri görevlerine göre farklılık 

göstermemektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; görevi “Öğretmen” olan katılımcıların 

ortalama puanının 3,9041, görevi “Müdür Yardımcısı” olan katılımcıların ortalama puanının 

3,8500 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.17. Eğitimde Stratejik Planlamayı AraĢtırmak Amacıyla Yapılan ÇalıĢmada 

Katılımcıların Ġfadelere Verdiği Yanıtların Stratejik Planlama Eğitimi Alıp Almama 

Durumuna Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Kontrol Eden T Testi 

Stratejik Planlamayla 

Ġlgili Bir Eğitim  

Aldı mı? 

N Ortalama 
Std. 

Sapma 

Serbestlik 

Derecesi 
t 

Anlamlılık 

(P) 

Evet 24 3,9761 0,20182 
98 1,443 0,152 

Hayır 76 3,8781 0,31238 

 

H0 = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri stratejik planlama eğitimi alıp 

almama durumuna göre farklılık göstermemektedir. 

 

HA = Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri stratejik planlama eğitimi alıp 

almama durumuna göre farklılık göstermektedir. 

 

 

 %95 güven düzeyinde yani α=0,05 anlamlılık ile yapılan Tablo 4.17‟daki T-Testi 

sonucuna göre anlamlılık değeri olan P=0,152>0,05 olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Yani 

Katılımcıların, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüşleri stratejik planlama eğitimi alıp almama 

durumuna göre farklılık göstermektedir. Ortalama puanlara bakıldığı zaman; stratejik planlama 

ile ilgili eğitim alan katılımcıların ortalama puanının 3,9761, stratejik planlama ile ilgili 

eğitim almayan katılımcıların ortalama puanının 3,8781 olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ          

       

 Eğitimde stratejik planlama ile ilgili öğretmen ve yöneticilerin görüĢlerini öğrenmeye 

yönelik bir araĢtırma yapılmıĢtır. Öğretmen ve yöneticilerin demografik özelliklerine göre 

eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüĢleri aĢağıda açıklanmıĢtır.                 

 

Erkek öğretmen ve yöneticilerin eğitimde stratejik planlama ile ilgili ifadelere katılım 

eğilimleri kadın öğretmen ve yöneticilere göre biraz daha yüksektir. Aradaki fark, öğretmen 

ve yöneticilerin eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüĢleri arasında anlamlı bir farklılaĢma 

oluĢturacak kadar büyük değildir. 

 

21-30 yaĢ arası öğretmen ve yöneticiler eğitimde stratejik planlama ilgili ifadelere 

daha fazla katılım eğilimi gösterirken 41-50 yaĢ arası öğretmen ve yöneticilerin görüĢleri 

diğer yaĢ gruplarına göre daha düĢük eğilimdedir. YaĢ grupları arasındaki görüĢ farklılıkları, 

öğretmen ve yöneticilerin eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüĢleri arasında anlamlı bir 

farklılaĢma göstermektedir. 

 

Eğitimde stratejik planlama ile ilgili ifadelere katılım eğilimleri eğitim yüksek okulu 

mezunlarında en üst düzeyde iken eğitim enstitüsü mezunlarında en düĢük düzeydedir. 

Öğretmen ve yöneticilerin eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüĢleri mezuniyet 

durumlarına göre farklılık göstermemektedir. 

 

1-5 yıl arası kıdeme sahip olan öğretmen ve yöneticiler diğer öğretmen ve yöneticilere 

göre ifadelere daha fazla katılım eğilimi gösterirken 16 yıl ve üstü kıdeme sahip olan 

öğretmen ve yöneticiler diğer öğretmen ve yöneticilere göre daha düĢük katılım eğilimi 

göstermektedir. Aradaki fark, öğretmen ve yöneticilerin eğitimde stratejik planlama ile ilgili 

görüĢleri arasında kıdemlerine göre anlamlı bir farklılaĢma göstermektedir. 

 

Okulda çalıĢma süresi 1-5 yıl arası olan öğretmen ve yöneticiler  eğitimde stratejik 

planlama ile ilgili ifadelere daha yüksek katılım eğilimi gösterirken okuldaki çalıĢma süreri 6-

10 yıl arası olan öğretmen ve yöneticilerin görüĢleri en düĢük seviyededir. Öğretmen ve 



 96 

yöneticilerin, eğitimde stratejik planlama ile ilgili görüĢleri okuldaki çalıĢma süresine göre 

farklılık göstermektedir. 

 

Eğitimde stratejik planla ile ilgili ifadelere öğretmenler müdür yardımcılarına göre 

daha fazla katılım eğilimi göstermiĢtir. Öğretmen ve yöneticilerin, eğitimde stratejik planlama 

ile ilgili görüĢleri görevlerine göre farklılık göstermemektedir. 

 

Stratejik planlama ile ilgili eğitim alan öğretmen ve yöneticilerin eğitimde stratejik 

planlama ile ilgili görüĢleri herhangi bir eğitim almayan öğretmen ve yöneticilere göre daha 

fazla katılım eğilimi göstermektedir. Öğretmen ve yöneticilerin, eğitimde stratejik planlama 

ile ilgili görüĢleri stratejik planlama eğitimi alıp almama durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 
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EKLER 

 

DEĞERLĠ EĞĠTĠMCĠLER, 

 

Bu anket eğitimde stratejik planlamayı araĢtırmak amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Anketten elde edilen veriler toplu olarak değerlendirilecek ve sadece çalıĢmanın 

amacına uygun olarak kullanılacaktır. Bu nedenle ankete isminizi yazmanıza gerek yoktur. 

Ankete içtenlikle vereceğiniz cevaplar araĢtırmanın amacına ulaĢmasına katkı sağlayacaktır.  

Ġlgi ve katkılarınız için teĢekkür eder, saygılar sunarım.  

           

                    Tuba ġener  

         Sosyal Bilimler Enstitüsü 

         Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

KiĢisel Bilgiler 

 

Lütfen aĢağıdaki seçeneklerden durumunuza uygun olanı (X ) iĢareti ile belirtiniz. 

 

1. Cinsiyetiniz?     

( ) Erkek        Bayan ( ) 

 

2. YaĢınız?  

(  ) 21-30       (  ) 31-40      (  ) 41-50       (  ) 50 YaĢ ve üstü 

 

3. Mezuniyetiniz?  

(  )Eğt.Enst.   (  ) Eğitim Yük. Ok.    (  )Eğt.Fak.    (  ) Fen Edebiyat Fak. .    

(  ) Diğer (Belirtiniz)…………………… 

 

4.  BranĢınız?.............. 

 

5. Kıdeminiz? 

(  ) 1-5 Yıl      (  ) 6-10 Yıl       (  ) 11-15 Yıl  (  ) 16 Yıl ve üstü 
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6. Bu okuldaki hizmet süreniz ? 

(  ) 1-5 Yü      (  ) 6-10 Yıl       (  ) 11-15 Yıl  (  ) 16 Yıl ve üstü 

 

 

6. Göreviniz? 

(  ) Öğretmen    (  ) Müdür   (  ) Müdür Yrd. 

 

7. Stratejik planlamayla ilgili bir eğitim aldınız mı? 

(  ) Evet   (  ) Hayır 
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Eğitimde stratejik planlama ile ilgili aĢağıdaki görüĢlere katılım düzeyinizi belirtiniz 
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1. Okullarda stratejik planlar iĢlerin daha programlı   

yapılmasını sağlamaktadır. 
     

2.Stratejik planlama eğitimin kalitesini olumlu 

etkilemektedir.   
     

3. Stratejik planlama okullarda kaynak israfını 

önlemektedir.  
     

4. Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri belirlenen stratejiler 

doğrultusunda okullarda eğitim seminerleri vermektedir. . 
     

5. Okullrda stratejik plan hazırlanırken dile getirilen 

Ģikayetler göz önüne alınmaktadır. 
     

6.Stratejik planlama eğitimin kalitesinde belirli bir artıĢı 

sağlamaktadır. 
     

7.Stratejik planlamalar okulda belirsizliği ortadan 

kaldırmaktadır. 
     

8.Okullarda stratejik planlamanın süreci sıkıntılarla 

doludur. 
     

9.Stratejik planlamalar yapılırken  öğrenciler ve velilerden 

de destek alınmalıdır. 
     

10 Eğitimde örgütsel değiĢimin baĢarılması ve okulların 

değiĢime ayak uydurabilmesi için stratejik planlama 

gereklidir.  

     

11. Okullarda görev dağılımında stratejik planlama uygun 

personel seçimini kolaylaĢtırmaktadır. 
     

12.Okullarda stratejik planlama gerçekçi ve ulaĢılabilir 

hedeflerle doludur. 
     

13.Okullarda stratejik planlama yöneticinin yeteneğini 

ortaya çıkarmaktadır.. 
     

14. .Okul müdürünün stratejik planlama konusunda yeterli 

bilgiye sahip olması gerekmektedir. . 
     

15. Stratejik planlama eğitimde yeni projeler üretmeye 

yardımcı olmaktadır. . 
     

16.Eğitimde stratejik planlama tüm personelin ihtiyaçları 

göz önüne alınarak yapıldığı için herkes tarafından  

benimsenmektedir.  

     

17.Eğitimde stratejik planlama yöneticilerin deneyimini 

arttırmalarına yardımcı olmaktadır.   
     

18.Eğitimde stratejik planlama grup çalıĢmalarını etkin 

kılmaktadır.  
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19.Stratejik planlama yöneticinin sorumluluk duygusunu 

artırmaktadır. 
     

20.Okullarda stratejik planlama eğitim ihtiyaçlarını (bina 

donanım personel v.b..) tespit edilmesini sağlar. 
     

21. Okullarda stratejik planlamada eğitim yöneticisinin 

geleceği görebilmesi önemlidir.   
     

22. Okullarda stratejik planlama yaygın olarak kullanılan 

bir yönetimsel araçtır.  
     

23.Okullarda stratejik planlama günü kurtarmaya yönelik 

olarak yapılmaktadır. 
     

24 Eğitimde dünya kalitesini yakalayabilmek için okullarda 

geleceğe dönük stratejik planlamalar yapmak bir 

zorunluluktur.  

     

25. Stratejik planlama okuldaki eğitimin vizyon ve 

misyonun belirlenmesini sağlar.  
     

26. Okullarda stratejik planlama çalıĢanları bölme 

politikasıdır. 
     

27. Okullarda stratejik planlama bir amaca yönelik 

yapılacakları aĢama aĢama belirten yazılı kurallardır. 
     

28. Eğitimde stratejik planlama olumlulukları üst düzeye 

çıkarıcı politikalar üretmektir. 
     

29. Eğitimde stratejik planlama teknolojik yetersizliği 

önlemek amacına yönelik bir makro planlama aracıdır. 
     

30. Eğitimde stratejik planlamada roller ve sorumluluklar 

tanımlanmaktadır 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


