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SUNUŞ 

TEVDAK; kurum kültürleri ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağdaş eğitimiyle temayüz etmiş 

ve başarılı mezunlarıyla toplum hayatımıza her alanda etkili olmuş 15 tarihi lisemizin Eğitim 

Vakıflarının katılımıyla, önce 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol’un 

öncülüğünde ve Feyyaz TOKAR başkanlığında bir eğitim platformu olarak kurulmuş ve daha 

sonra 1997 yılında Cahit Kocaömer başkanlığında “Tevdak Liseleri Eğitim Derneği” adıyla yasal 

statü kazanmıştır.  

TEVDAK’a üye Eğitim Vakıflarımızın amacı; çağdaşlaşma çalışmalarının hız kazandığı 

Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin önemli eksikliklerinden biri 

olan nitelikli/ yurtsever kadroların yetiştirilmesi amacıyla kurulan 15 tarihi lisemizin, 

21.yüzyılda da kurumsal kültürlerini korumalarına, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek 

sürdürmelerine; öğrencilerinin milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere uyumlu, 

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bilinçli yurttaşlar olarak 

yetiştirilmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamaktır.  

TEVDAK’ın amacı ise; Eğitim Vakıflarımızın çatı kuruluşu olarak aralarındaki eşgüdümü 

sağlamak, eğitimdeki gelişmeler ve yeni eğitim politikaları üzerinde oluşturdukları ortak görüş 

ve önerileri Millî Eğitim Bakanlığına sunmak, eğitimle ilgili yeni öneri ve projeler oluşturarak 

Bakanlıkla ve kamuoyu ile paylaşmak, okullarımızın örnek eğitim uygulamaları ve projeleri ile 

ülkemizin diğer eğitim kurumlarına model okul olmalarına katkıda bulunmaktır. 

 



  

   

TEVDAK ve üyesi olan eğitim vakıfları olarak, yüz yılı aşkın tarihe ve köklü geleneklere sahip, 

kaliteli eğitimiyle öne çıkan 15 tarihi lisemize, Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri 

Derneği TEVDAK olarak "Geçmişin Birikimi, Eğitimin Geleceği" ilkesiyle sahip çıkıyoruz. 

Ayrıca, üye eğitim vakıfları, akademisyenler ve eğitimciler ile iş birliği yaparak, eğitim sorunları 

ile ilgili yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri oluşturarak, eğitimimizin kalitesinin 

yükselmesine katkıda bulunmak da TEVDAK’ın amaçları arasındadır. 

TEVDAK olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak, eğitim vakıflarımızın hizmet ettiği 

okulların, özgün çalışmaları ve akademik başarılarıyla ülkemizin diğer eğitim kurumlarına 

örnek olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 

21. yüzyılda bilim ve teknoloji, ışık hızında gelişmekte ve bu da hayatın her alanında hızlı bir 

değişime uğramasına yol açmaktadır. Çağın bu hızlı değişim ve gelişimine ayak uydurabilmek 

için, öncelikli olarak kurumların bu tempoya ayak uydurabilecek bir kapasiteye 

kavuşturulmaları gerekir. TEVDAK olarak bu amaçla 2018 yılında “TOPLUMUN OKULLARI” 

isimli bir proje hazırladık. Projemiz Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından 2019 

yılında kabul edildi.  

TEVDAK tarafından 2019 yılı Nisan ayından bu yana yürütülen bu proje ile Eğitim Vakıflarımızın 

kapasitelerinin güçlendirilmesi için finans kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve fon kaynaklarının 

çeşitlendirilmesini, medya ve sosyal medyayı etkin kullanımlarının sağlanmasını, iletişimlerinin 

güçlendirilmesini ve toplumdaki tanınırlıklarının arttırılmasını amaçladık. Temel amacımız, 

ülkemizin her köşesindeki zeki ve yetenekli gençlere ulaşarak bu okullarımızda eğitim 

almalarını sağlamak ve böylece ülke çapında eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlamaktır. 

TEVDAK olarak yürüttüğümüz, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca Sivil Toplum 

Destek Programı kapsamında desteklenen TOPLUMUN OKULLARI projesiyle, bu okullarımızın 

ve eğitim vakıflarımızın, eğitim ve toplum hayatımızdaki yerini ve önemini toplumumuza 

tanıtmayı amaçlıyoruz. 

Devlet Okullarının daha iyi bir seviyeye gelmesi ve gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla 

ilerlemesi için geliştirilen Toplumun Okulları Projemizde, Türkiye’nin en köklü ve en başarılı 

devlet okullarının, asırlık bilgi birikimlerini, ülkemizin diğer okullarıyla paylaşması temel 

alınmıştır. Eğitim alanında atılacak adımlar, Avrupa toplumu haline gelebilmek için de önemli 

bir adım olacaktır. 

Bu proje ile TEVDAK LİSELERİ’ne yurdumuzun her köşesindeki genç beyinleri davet ediyoruz: 

“Başarılıysanız, hedefleriniz, iddianız varsa TEVDAK Liselerini tercih edin. Eğitim vakıflarımız 

sizlerin her zaman yanınızda olacaktır” diyoruz.  

Hedefimiz ise 15 tarihi lisemizin eğitim kalitelerini yükselterek gelecek kuşaklara taşımak ve 

diğer okullarımıza da model olmalarını sağlamaktır. 

 

 



  

   

Bu amaçla proje kapsamında bugüne kadar İstanbul, Ankara ve İzmir’de altı toplantı yaptık. 

Pandemi süreci nedeniyle Ankara’da yapılacak network geliştirme toplantısını STK temsilcileri 

ve Kamu kurumları temsilcileri ile Zoom üzerinden ayrı ayrı online olarak iki toplantı yaptık.  

Brüksel’de yapacağımız toplantıyı ise gerçekleştiremedik. Yaptığımız toplantılara vakıf ve okul 

temsilcilerimizin yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, 

kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, iş insanları, 

basın ve medya temsilcileri, ebeveynler ve öğrenciler katıldılar. 27 Kasım 2020 tarihinde Zoom 

üzerinden yapılan çevrimiçi toplantımıza da kamu kurumları ve eğitimle ilgili STK temsilcileri ile 

eğitim vakıfları ve okul yöneticileri katılmışlardır. Toplantıda proje sürecinde yapılanlar ve 

kazanımlar değerlendirilmiştir. 

TEVDAK’ın hazırladığı ve Avrupa Birliği Fonundan desteklenen “TOPLUMUN OKULLARI” 

projemizin amacı, TEVDAK’ın bünyesindeki 15 Eğitim Vakfının öğrencilerimize ve okullarımıza 

verdiği destek ve yaptıkları katkıları toplumumuzla paylaşmaktır. 

 Bu proje ile Edirne’den Erzurum’a kadar ülkemizin her köşesindeki orta ve dar gelirli ailelerin 

zeki ve başarılı çocuklarına ulaşarak, onların bu okullarımızda Eğitim Vakıflarının desteğiyle 

kaliteli eğitim almalarını ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacındayız. 

“TOPLUMUN OKULLARI” projemizi Sivil Toplum Destek Programı kapsamında finanse eden 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığına teşekkür ediyoruz.   

 

2021-2025 yıllarını kapsayan bu stratejik plan, “TOPLUMUN OKULLARI” Projesi kapsamında 

yapılan    toplantılarda ortaya çıkan görüş ve önerilere göre amaçlarımıza ve hedeflerimize 

yönelik olarak hazırlanmıştır. “TOPLUMUN OKULLARI” isimli Projemizin çalışma süreci 

sonunda hazırlanan bu stratejik planın Eğitim Vakıflarımıza, hizmet verdiğimiz okullarımıza ve 

Türk milli eğitimine olumlu katkılar sağlaması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. 

                                                 

M. Erol DEMİRDÖVEN 

                                                     TEVDAK Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

KURUM TANITIMI 

 

TEVDAK, kurum kültürleri ve gelenekleri oluşmuş, kaliteli ve çağdaş eğitimiyle temayüz etmiş 
ve başarılı mezunlarıyla toplum hayatımıza her alanda etkili olmuş 15 tarihi devlet lisesi 
mezunlarının oluşturdukları eğitim vakıflarının Millî Eğitim Bakanlığının öncülüğünde 1991 
yılında TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) adıyla kurdukları bir sivil düşünce 
platformudur. Bu platform, 31.07.1996 tarihinde TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma 
Konseyi Liseleri Derneği- TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği) adıyla dernekleşmiş olup, o tarihten 
itibaren faaliyetlerini dernek olarak sürdürmektedir. TEVDAK aynı zamanda sivil toplum 
kuruluşlarının çatı kuruluşu olan TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) üyesidir. 

 TEVDAK’ın bünyesinde yer alan eğitim vakıflarının hizmet verdiği 15 tarihi devlet lisesi 
şunlardır: Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp 
Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, 
Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa 
Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi 

TEVDAK ve bünyemizdeki eğitim vakıfları ile amacımız; gençlerimizin, TOPLUMUN 
OKULLARI’nda, özgür ve bilimsel düşünceyi ön plana çıkaran, bilim, sevgi ve hoşgörüyü hayat 
felsefesi olarak benimseyen, amacı-hedefi ve ilkeleri olan, insani ve toplumsal değerlere 
saygılı, demokratik yaşamı özümseyen, katılımcı, paylaşımcı ve girişimci bir ruhla yetişmelerine 
katkıda bulunmaktır.  

Ülkemizin eğitimde markaları olan okullarımızdaki çağdaş ve kaliteli eğitimin geliştirilerek 
sürdürülmesini sağlayarak, toplumdaki çağdaş ve kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından 
verilebileceği varsayımının geçersiz olduğunu ortaya koymak da TEVDAK’ın amaçları 
arasındadır.  

TEVDAK Liselerinde ülkemizin her yerinden ve her kesimden zeki ve başarılı çocuklarımıza 
sahip çıkmak, onların da çağdaş ve kaliteli eğitim almalarını sağlamak da geçmişte olduğu gibi, 
gelecekte de bu kurumların özelliği olmaya devam edecektir. Edirne’den Erzurum’a, 
Zonguldak’tan İzmir’e, Ankara’dan İstanbul’a 15 tarihi lisemizle    eğitimde imkân ve fırsat 
eşitliği sağlamaya, gençlerimizi bilim ve teknolojinin çağdaş imkanları ile hayata hazırlamaya 
çalışıyoruz Böylece TEVDAK Liselerinin sadece bir kentin değil, ülkemizin okulları olmalarını da 
amaçlıyoruz.   

Bunların yanında bu okullar için önderlik görevini üstlenmek ve yaratıcı çözümler, projeler, 
eğitim modelleri üretmektir. Türkiye’de demokrat, çağdaş, yurtsever, aydın yurttaşlar 
yetiştirilmesinde önderlik eden eğitim kurumları olmaya devam etmektir.  

TEVDAK kurulduğu tarihten bu yana misyonu (amaçları), vizyonu (hedefleri) doğrultusunda ve 
benimsediği temel değerler çerçevesinde bünyemizdeki eğitim kurumlarımıza ve eğitimimize 
hizmete devam etmektedir.  

 

 

 

 



  

   

1. BÖLÜM 

STRATEJİK PLANLAMA      
SÜRECİ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

PLANLAMA EKİBİ 

Stratejik Plan hazırlıkları için, halihazırda yürütülen ve Sivil Toplumu Destekleme Programı-2 
tarafından fonlanan ve desteklenen ‘Toplumun Okulları: Toplum Destekli Okulların 
Kapasitesinin Artırılması’ projesi içeriğinde de bulunan iki adet ‘Uzun Vadeli Organizasyon ve 
Stratejik Planın Hazırlanması’ toplantısı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılara TEVDAK’a bağlı 15 
üye kuruluştan temsilciler gelmiş ve stratejik plan hazırlama içeriğine uygun olarak, kendi 
alanlarında ve eğitim niteliğinde sunumlar yapmışlardır. 

 

KATILIMCI UNVAN 

EROL DEMİRDÖVEN TEVDAK BAŞKANI-PROJE YETKİLİSİ 

Dr. SAKİN ÖNER PROJE İLETİŞİM KOORDİNATÖRÜ 

MERVE KIRAN                    PROJE ASİSTANI 

SEVDA RIZVANOĞLU       PROJE MUHASEBE SORUMLUSU 

İSMAİL ÖZSÜRÜCÜ           PROJE DANIŞMA KURULU ÜYESİ 

MEHMET ATA TANSUĞ   PROJE DANIŞMA KURULU ÜYESİ 

MERAL MERCAN                  PROJE DANIŞMA KURULU ÜYESİ 

HAKKI BALİÇ                          PROJE DANIŞMA KURULU ÜYESİ 

YUSUF ÖZTİRYAKİ           TEVDAK BAŞKAN YARDIMCISI 

İLYAS TUNAOĞLU TEVDAK MUHASİP ÜYE 

BURAK KILANÇ TEVDAK BASIN SÖZCÜSÜ 

ATIL ERMAN TEVDAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Prof. Dr. ADNAN OKUR      TEVDAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Av. İbrahim TAŞKAN TEVDAK HUKUK DANIŞMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

PLANLAMA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ 

Stratejik planlama sürecinde yer verilen analiz ve çalışmalar izleyen grafikte gösterilmektedir. 

 

Projenin Ele 
Alınması

Stratejik Planlama 
Ekibinin 

Oluşturulması

Stratejik Plan 
Hazırlık 

Programının 
Hazırlanması

Durum Analizi

Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi

GZFT Analizi

Stratejik Tasarım-
Kurum 

Stratejisinin Temel 
Taşları

Misyon Vizyon

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

İlkeler

Paydaş Analiz 

(İç Paydaş-Dış 
Paydaş)



  

   

2. BÖLÜM 

DURUM ANALİZİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

KURUMUN AMACI 

 

TEVDAK’IN KURULUŞU 

 

TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği); 100 yılın üzerinde tarihi 

olan, kurumsal kültürleri ve gelenekleri oluşmuş, mezunlarıyla toplum hayatımızın çeşitli 

alanlarında etkili olmuş ve bu özellikleriyle ülkemize mal olmuş İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, 

Zonguldak ve Erzurum’daki 15 tarihi devlet lisemizin Eğitim Vakıflarının dönemin Milli Eğitim 

Bakanı Avni Akyol’un öncülüğünde ve Feyyaz Tokar’ın başkanlığında 1991 yılında bir eğitim 

platformu olarak kurdukları, 31.07.1996 tarihinde dernek statüsü kazanan, eğitim alanında 

faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. 

TEVDAK’ı oluşturan liselerimiz; Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, 

Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek 

Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu 

Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi’dir. TEVDAK, eski 

bakanlardan Zekai Baloğlu’nun 1993 yılında kurduğu TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)’nın 

da 23 kurucu üyesinden biridir. 

TEVDAK’ın amacı; Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet 

bürokrasisinin, siyaset, eğitim, kültür, sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı 

elemanlarını yetiştiren bu liselerimizin, 21. yüzyılda da kurumsal kültür ve kimliklerini 

yaşatmalarını, etkin, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini geliştirerek sürdürmelerini, 

öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi 

toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bilinçli bir yurttaşı olarak yetiştirilmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı 

sağlamaktır. 

TEVDAK’ın bir amacı da, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak, eğitim vakıflarımızın hizmet 

ettiği okulların, özgün çalışmaları ve akademik başarılarıyla ülkemizin diğer eğitim kurumlarına 

örnek olmasını sağlamaktır. Ayrıca, üye eğitim vakıfları, akademisyenler ve eğitimciler ile iş 

birliği yaparak, eğitim sorunları ile ilgili yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri 

oluşturarak, eğitimimizin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak da TEVDAK’ın amaçları 

arasındadır. TEVDAK bu amaçlarını gerçekleştirmek için iki ulusal eğitim sempozyumu, 

öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim seminerleri, öğrencilere yönelik kültür, sanat ve spor 

etkinlikleri ile yarışmalar düzenlemiş, üç kitap yayımlamıştır. 

 

 

 

 

 



  

   

ORGANİZASYON YAPISI 

 

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği’nin organları şunlardır: 

 

1.Genel Kurul 

TEVDAK Liseleri Eğitim Derneği'nin en yüksek mercii ve karar organı Genel Kuruldur. Genel 

Kurul, TEVDAK üyelerinden oluşur. 

 

2.Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca, asil üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden 

oluşur. Kuruluşun her türlü iş ve işeyişi, her türlü etkinlikleri Yönetim Kurulunun kararıyla 

gerçekleştirilir. 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ 

 
 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 

 

 

 

 

ÜYE UNVAN 

EROL DEMİRDÖVEN YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

YUSUF KENAN ÖZTİRYAKİ BAŞKAN YARDIMCISI 

Dr. SAKİN ÖNER GENEL SEKRETER 

İLYAS TUNAOĞLU MUHASİP ÜYE 

BURAK KILANÇ BASIN SÖZCÜSÜ 

ATIL ERMAN ÜYE 

Prof. Dr. ADNAN OKUR ÜYE 

ÜYE UNVAN 

MEHMET ATA TANSUĞ YEDEK ÜYE 

EMİN GÖKALP BAŞ YEDEK ÜYE 

Prof. Dr. R. ERHAN ERKUT YEDEK ÜYE 

RAGIP ÜYE YEDEK ÜYE 

OSMAN ERDOĞAN EVREN YEDEK ÜYE 

MERAL MERCAN YEDEK ÜYE 

NAİL ÇALIŞKAN YEDEK ÜYE 



  

   

 

3.Denetleme Kurulu 

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kuruluşun iş ve 

işlemlerinin yasalara ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini denetler. 

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ 

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ 

 

      4.Sicil Kurulu  

Sicil Kurulu, TEVDAK'ı oluşturan Eğitim Vakıflarının başkan, başkan yardımcısı veya sekreterleri 

arasından Genel Kurulca seçilen 9 üyeden oluşur. 

SİCİL KURULU 

 

     

 

 

 

 

ÜYE UNVAN 

İ. HAKKI BALİÇ    BAŞKAN 

Av. İBRAHİM TAŞKAN ÜYE 

İSMAİL ÖZSÜRÜCÜ ÜYE 

ÜYE UNVAN 

KENAN SÜRBAHAN YEDEK ÜYE 

ÖZGÜR DEMİRDÖVEN YEDEK ÜYE 

HALİS ÖZSOY YEDEK ÜYE 

ÜYE UNVAN 

AYHAN ERGİN ÜYE 

MEHMET HALAZAOĞLU ÜYE 

TEOMAN YELKENCİOĞLU ÜYE 

ANUŞTEKİN TOKGÖZ ÜYE 

ALPER KUŞ ÜYE 

ALİ ESER ÜYE 

SAİT KADİR GÖNENÇ ÜYE 

Dr. RÜSTEM EYÜBOĞLU ÜYE 

Prof. Dr. YAMAN BARLAS ÜYE 



  

   

5.Haysiyet Divanı                                                                                                                                                                              

Genel Kurul tarafından gizli veya açık oyla ve iki yıl için beş asil üç yedek üyeden oluşan 

Haysiyet Divanı seçilir 

HAYSİYET DİVANI ASİL ÜYELERİ 

 

HAYSİYET DİVANI YEDEK ÜYELERİ 

 

6.Danışma Kurulu 

Danışma Kurulu, eğitim camiasında ve toplumda saygın yeri olan, görüşleri ve kişiliği ile 

topluma örnek ve önder olmuş dernek üyeleri veya üye olmayan kişilerden iki yıllık süre için 

dernek Yönetim Kurulunca seçilmiş 9 kişiden oluşur. 

DANIŞMA KURULU 

 

ÜYE UNVAN 

M. EROL DEMİR DÖVEN TEVDAK BAŞKANI 

Prof. Dr. İRFAN ERDOĞAN İ.Ü. HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ 

BURAK KILANÇ İELEV OKULLARI GENEL MÜDÜRÜ 

RAGIP ÜYE EM. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

DR. SAKİN ÖNER EM. LİSE MÜDÜRÜ – YAZAR 

MERAL MERCAN EM. LİSE MÜDÜRÜ 

SEYHAN CENGİZ EM. LİSE MÜDÜRÜ 

KENAN SURBAHAN EĞİTİMCİ 

MEHMET ATA TANSUĞ KABATAŞ LİSESİ EĞİTİM VAKFI ÜYESİ 

 

 

 

 

 

ÜYE UNVAN 

İNAN KIRAÇ ÜYE 

SEYHAN CENGİZ ÜYE 

Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA ÜYE 

Av. ÖMER KOÇAK ÜYE 

BAHATTİN DURMUŞ    ÜYE 

ÜYE UNVAN 

HALİM ÇUN YEDEK ÜYE 

AYNUR KABALAK YEDEK ÜYE 

ORHAN YILMAZ YEDEK ÜYE 



  

   

KURUM İÇİ ANALİZ 

Her kurum, kuruluş, işletme veya kişinin; güçlü ve zayıf yönleri ile önüne çıkacak fırsatlar ve 

tehditler vardır ve bunlar doğru bir şekilde analiz edildiğinde; daha başarılı sonuçlar alınabilir. 

Bunun için SWOT analizi yapmak gerekir. SWOT analizi, kurum, kuruluş, işletme veya kişinin 

güçlü ve zayıf yönlerinin anlaşılmasına, fırsatların farkına varılmasına ve karşılaşabilecek 

tehditlerin görülmesine yardımcı olacak faydalı bir araştırma tekniğidir. SWOT analizinin temel 

amacı; herhangi bir konuda karar alma aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı 

noktaların bir bütün halinde ele alınmasını sağlamaktır 

Biz SWOT analizini, TEVDAK ve bünyesindeki Eğitim Vakıfları açısından ele aldığımızda gerek iç 

faktörler gerekse dış faktörler nedeniyle doğal olarak birbirinden farklılıklar barındırdığı 

görülmektedir. Eğer iç yönlerimizi bilmez veya etrafımızdaki fırsat ve tehditleri göremezsek, 

çalışmalarımızda başarılı sonuçlar almamız mümkün olmaz.  

Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT (Güçlü 

Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda SWOT, kuruluşun 

kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu 

kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve 

tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil 

etmektedir. 

Derneğimizin kurum içi analizi ‘GZFT Analizi’ bölümünde ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

PAYDAŞ ANALİZİ 

 

Söz konusu eğitim olduğunda hedef kitlenin saptanması zordur çünkü eğitim; girdileri, süreci 

ve çıktıları olan bir sistem olmakla birlikte tüm yapı taşları etkileşim halinde olan bir bütündür. 

TEVDAK da bir eğitim platformu olarak varlığını sürdürdüğünden hedef kitle belirtirken göze 

çarpacak ilk nokta çeşitliliktir. 

o Temel olarak hedef kitle öğrencilerdir. Çünkü asıl amaç, öğrencilere nitelikli ve çağdaş 

eğitimin sunulması, her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda okul ve okullara 

bağlı eğitim vakıflarıyla iletişim halinde kalınması ve seçkin vatandaşlar 

yetiştirilmesidir. 

o İkincil olarak veliler; başarılı öğrencilerin doğru tercihler yapmasında başrol oynayan ve 

öğrencilerin aynı zamanda ilk öğreticileri olan kişiler olarak hedef kitleye dahillerdir. 

Velilerin TEVDAK okullarını tanıması, hem akademik başarı gösterebilecek öğrencilerin 

keşfedilmesi ve bu okullara yönlendirilmesi hem de eğitime yönelik taleplerinin bu 

okulları model alarak şekillenmesi yoluyla hedef kitleye dahillerdir. 

o Okullar, TEVDAK okullarının eğitim yöntemlerinin model olarak sunulması ve 

kendilerinden pay alınarak bir sistem tanımlanması yönüyle hedef kitleye dahillerdir. 

Bunlar dışında; TEVDAK’ın karar alma süreçlerine katkıda bulunması ve model okullar olarak 

eğitim sistemine sunulması açısından Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, 

eğitime destek veren diğer STK’lar ve TEVDAK benzeri eğitim platformları da ulaşılması 

amaçlanan hedef kitle gruplarıdır. 

Network 

Öncelikli olarak TEVDAK, bünyesinde barındırdığı 15 okulun mezunları tarafından kurulan 

eğitim vakıflarının iletişim ağını sağlayan bir çatı kuruluştur. Bu vakıflar şu şekildedir; 

➢ Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Edirne Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Erzurum Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Eyüp Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Galatasaray Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ İstanbul Erkek Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Kadıköy Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Nişantaşı Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Pertevniyal Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Vefa Lisesi Eğitim Vakfı 

➢ Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi Eğitim Vakfı 

 



  

   

TEVDAK aynı zamanda TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) üyesidir.  

TÜSEV, STK’lar için daha destekleyici bir yasal ve mali ortam yaratılması, STK’lara stratejik ve 

etkin kaynak aktarımının sağlanması, kamu, özel sektör ve sivil toplum arası iş birliğinin teşvik 

edilmesi, uluslararası topluluğun ülkemiz sivil toplumunu tanıması ve iş birlikleri kurması, Sivil 

toplumla ilgili araştırma projelerinin hazırlanması, bu araştırmaların sivil toplum paydaşlarının 

gelecek faaliyet ve programlarında yol gösterici şekilde kullanılması amaçlarıyla hareket eden 

bir STK’dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

HİZMETLERİN ANALİZİ 

 

TEVDAK’ın, bugüne kadar gerçekleştirdiği önemli faaliyetler özet olarak aşağıda belirtilmiştir: 

1.TEVDAK üyesi Eğitim Vakıfları, kuruluşlarından bugüne kadar 15 tarihi lisenin bütün eğitim, 

öğretim ve sosyal faaliyetlerini maddi ve manevi imkanlarla desteklemişlerdir. Okullarına fiziki 

mekân, onarım, donatım, araç-gereç, eğitim, personel, burs, sosyal etkinlikler ve diğer 

alanlarda trilyonlarca lira katkıda bulunmuşlardır. 

2. TEVDAK, kuruluşundan bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü yöneticileri ile yakın ilişki kurmuş ve bünyesindeki liselerin sorunlarını onlarla 

paylaşmış ve çözümlerine katkı sağlamaya çalışmıştır. 

3. 2000 Yılı Nisan ayı içinde hafta sonları Kabataş Lisesi’nde üye liselerin, özellikle matematik, 

fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak için, Boğaziçi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Vakfı ile iş birliği yapılarak hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmiştir.  

Seminerler, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerince verilmiştir. 

4. TEVDAK, üyesi olan Eğitim Vakıflarının yıllarca uyguladığı “Vakıf Destekli Devlet Lisesi” 

modelini, okul öncesi eğitimden başlatarak, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretimi 

kapsayacak biçimde ele alınması ve yasal bir çerçeveye oturtulması için, eğitimci ve 

akademisyenlerin de katılımıyla, “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” adıyla bir rapor 

hazırlatmıştır. Bu rapor, tüm milletvekillerine, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık bürokratları ile 

üniversite rektörlerine gönderilmiştir. Raporla ilgili dönemin Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 

Bener Cordan ile görüşülmüş ve bu konudaki görüşler paylaşılmıştır. 

16 Haziran 2001 tarihinde Edirne’de, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün ev sahipliğinde, Millî 

Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkan Vekili Nurettin Başer ve Orta Öğretim Genel 

Müdür Yardımcısı Emin Gürkan’ın üye okulların Vakıf Başkanları ve Okul Müdürleriyle yapılan 

toplantıda, TEVDAK’ın “Toplum Destekli Devlet Eğitim Kurumları” raporu tartışılmıştır. 

“Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporu hazırlandığı tarihten bugüne kadar Milli Eğitim 

Bakanlarımızın çoğuna sunulmuş ve destekleri istenmiştir. Bu konuda; başta üyesi olduğumuz 

TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı), İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve 

Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olan Eğitim Vakıfları ile iş birliğine girilmiştir. 

5.TEVDAK, bugüne kadar Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izni ve 

yöneticilerinin katılımıyla iki ulusal düzeyde eğitim sempozyumu düzenlemiştir. 

         a. 21 Ekim 2005 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde ‘TEVDAK I. 

ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU’ gerçekleştirmiştir. Sempozyumun ana konusu; “Özellikle orta 

ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarının çağdaş, kaliteli, akılcı, eleştirel eğitim 

almaları nasıl sağlanabilir?” şeklindedir. Sempozyuma Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 

Necat Birinci, Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altun ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer  

 

 



  

   

Balıbey ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katılmışlardır. Sempozyumda 

TEVDAK’ın “Toplum Destekli Eğitim Kurumları” raporu da tartışmaya açılmıştır. 

        b. 10 Nisan 2007 tarihinde Kabataş Eğitim Vakfı Sabancı Kültür Sitesi’nde ‘TEVDAK II. 

ULUSAL EĞİTİM SEMPOZYUMU’ gerçekleştirilmiştir. Sempozyumun iki ana konusu; 

“Ortaöğretim Kurumları ve Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavları” ve “Yürürlükteki Yasalar 

ve Eğitim Vakıflarının Durumu” şeklindedir. Sempozyuma Millî Eğitim Bakanlığı bürokratları, 

üniversite temsilcileri, TEVDAK okullarının yönetici ve öğretmenleri ile eğitimle ilgili sivil 

toplum kuruluşları temsilcileri katılmışlardır. 

6. Hizmet verilen liselerin öğretmen ve öğrencileri arasında birlik ve beraberliği, ortak çalışma 

ortamını geliştirmek ve TEVDAK ruhunu oluşturmak amacıyla üç kez “Kültür Şenliği” ve üç kez 

“Şiir ve Kompozisyon Yarışması” düzenlemiştir. Kültür Şenliklerinde, yarışmalar dışında, okullar 

öğrencileri arasında sportif etkinlikler ve müzik konserleri düzenlenmiş, resim sergileri 

açılmıştır. 

        a. 11-22 Mayıs 2009 tarihleri arasında TEVDAK okulları arasında, basketbol, masa tenisi 

ve satranç turnuvalarını kapsayan “Spor Şenliği” gerçekleştirildi. 

        b. 15-30 Mayıs 2010 tarihleri arasında TEVDAK okulları arasında “1. Kültür Şenliği” 

düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; spor turnuvası, müzik dinletisi, şiir dinletisi, aktif resim 

çalışması ve resim sergisi gerçekleştirildi. 

 “1. Kültür Şenliği” kapsamında, 2010 yılında Avrupa Birliği tarafından İstanbul’un “Avrupa 

Kültür Başkenti” seçilmesi nedeniyle bütün TEVDAK okulları öğrencilerinin kendi şehirleri ile 

ilgili duygularını yansıtmaları amacıyla “Benim Şehrim” konulu bir şiir ve deneme yarışması 

düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri “BENİM ŞEHRİM” ismiyle 

kitap halinde yayımlandı. 

         c.  15-30 Mayıs 2011 tarihleri arasında TEVDAK okulları arasında “2. Kültür Şenliği” 

düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; müzik dinletisi, şiir dinletisi ve resim sergisi gerçekleştirildi. 

 “2. Kültür Şenliği” kapsamında, bütün TEVDAK okulları öğrencileri arasında “Gençliğin Sosyal 

Sorumluluğu” konulu bir şiir ve deneme yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya katılan 

öğrencilerin şiir ve denemeleri “SESSİZ ÇIĞLIK” ismiyle kitap halinde yayımlandı. 

         d. 20-30 Mayıs 2012 tarihleri arasında TEVDAK okulları arasında “3. Kültür Şenliği” 

düzenlendi. Bu şenlik kapsamında; müzik dinletisi, şiir dinletisi, tiyatro etkinliği, resim ve 

fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. 

        e. TEVDAK okulları öğrencileri arasında 2015 yılında “100. Yılında Çanakkale Zaferinin 

Türk ve Dünya Tarihindeki Yeri ve Önemi” konulu bir şiir ve deneme yarışması düzenlenmiştir. 

Bu yarışmaya katılan öğrencilerden dereceye girenler törenle ödüllendirilmiştir. Bu yarışmaya 

katılan öğrencilerin şiir ve denemeleri de, “100 YIL ÖNCE BİZ DE ÇANAKKALEDEYDİK” ismiyle 

kitap halinde yayımlandı. 

 

 



  

   

7. TEVDAK, Balkan kökenli öğrenci ve ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmak amacıyla 

oluşturulan RUTEV (Rumeli Türkleri Eğitim Vakfı) ile Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında dostluk 

köprüleri kurmak üzere 2011 yılından itibaren üç defa, farklı Balkan devletlerinden 

(Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova) 40 öğrenci ve 5 öğretmeni yaz 

aylarında on beşer gün misafir ederek İstanbul, Ankara, Bursa ve Çanakkale’deki tarihi yerleri 

ve eserleri tanımaları sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

GZFT ANALİZİ / EŞLEŞTİRMESİ 

“Toplumun Okulları” Projesi sürecinde TEVDAK’ın ve Eğitim Vakıfların güçlü ve zayıf yönlerini, 

karşı karşıya bulundukları tehditler ve fırsatları tespit edebilmek amacıyla ve gelecek 

dönemlerde asıl amacı koruyarak değişen koşullara uyum sağlamalarını sağlamak hedefine 

yönelik olarak SWOT analizleri yapılmıştır. TEVDAK ve Eğitim Vakıfları ile ilgili swot analizleri, 

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılan “kapasitenin güçlendirilmesi, network geliştirilmesi ve 

stratejik plan hazırlanması toplantısına katılan TEVDAK okulları mezunları; öğretmenler, 

akademisyenler, iş insanları ve alanında ünlü isimlerle yürütülmüştür. Ayrıca TEVDAK 

bünyesindeki Eğitim Vakıflarına gönderilerek cevaplandırılması istenmiştir. Bu süreçte 

toplanan swot analizlerinin değerlendirilmesi aşamasında Psikolojik Danışman Tarık 

SEKMENLİ’den teknik destek sağlanmıştır. 

       

 

 

 

 

Kuvvetli Yönler: 

• G1: Köklü geçmişe dayalı eğitimcilik hafızasının pozitif gücü 

• G2: Toplum nezdinde itibarın yüksekliği 

• G3: Kültürel ve tarihi değerleri olan üye kurumlardan oluşması. 

• G4: Üyelerinin eğitime gönül veren kamu önderlerinden oluşması 

• G5: Çözüm odaklı çalışması 

• G6: Lobicilik faaliyetleri 

• G7: Faaliyetlerinin son dönem eğitim bürokrasisi tarafından desteklenmesi 

• G8: TEVDAK yönetiminin vakfı güçlendirmek amacıyla bir AB projesi yürütmesi gibi 
vakıfları aktif hale getirmek ve bir araya toplamak için etkinliklerde bulunması 

 Zayıf Yönler: 

• Z1: Vakfın tanınırlığının az olması. 

• Z2: Yönetim dışında üye okulların vakfa yeterince destek vermemesi 

• Z3: İstanbul dışındaki üyeler ile iletişimin, diyaloğun ve kontrolün eksikliği 

• Z4: İç halkla ilişkiler, temsilci üyelerin jenerasyon sorunu 

• Z5: Sosyal medya ve iletişim konusundaki eksiklikler 

• Z6: Maddi kaynak kısıtlılığı 

• Z7: Üye okullarla olan iletişim ve tanıtım eksikliği 

Fırsatlar: 

• F1: Yapılmakta olan proje ve çalışmalardan yola çıkılarak yeni ve güçlü sosyal 
sorumluluk projeleri üretebilmek 

• F2: Konjonktürel olarak ön plana çıkmak 

• F3: Medya sektöründe görev yapan mezunlara sahip olmak 

• F4: Mevcut projeyle MEB ile sıcak ilişkiler kurmak 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehditler: 

• T1: Vakfın finansal kaynaklarının kısıtlı olması 

• T2: Eğitim yönetiminin değişmesi halinde kamunun vakfa ilgisiz kalması 

• T3: Özel okulların başarılı öğrenciler üzerinden sürdürdüğü stratejiler ve özel 
sektörün pazarlama gücünün yüksek olması 

• T4: Liyakat sahibi olmayan yöneticilerin atanması 

• T5: Yeni nesilde mevcut olmayan aidiyet ruhu 

• T6: Tanıtım materyallerinin etkin kullanılamaması 

• T7: İletişim kaynaklarını doğru kullanamamak 



  

   

3. BÖLÜM 

GELECEĞE BAKIŞ 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

VİZYON 

 

TEVDAK’ın Vizyonu; çağdaş ve ileri eğitim sistemleri uygulanan bir eğitim düzeni için TEVDAK 
liselerinin diğer okullarımıza model okul görevi üstlenmelerini, başarılarıyla ülkemizin 
uluslararası eğitim markaları olmalarını ve kaliteli eğitimleriyle global çapta nitelikli yurttaşlar 
yetiştirilmesine öncülük etmelerini sağlamaktır. 

Devlet Okullarının daha iyi bir seviyeye gelmesi ve gençlerimizin hedeflerine emin adımlarla 
ilerlemesi için geliştirilen Toplumun Okulları Projemizde, Türkiye’nin en köklü ve en başarılı 
devlet okullarının, asırlık bilgi birikimlerini, ülkemizin diğer okullarıyla paylaşması temel 
alınmıştır. Eğitim alanında atılacak bu adımların, ülkemizin bir Avrupa toplumu haline 
gelebilmesine önemli katkılarda bulunacağını da düşünüyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

MİSYON 

 

TEVDAK’ın Misyonu; TEVDAK ve üyesi olan eğitim vakıflarının misyonu, öğrencilerimizin; milli 
ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerlere saygılı, Atatürk ilkelerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bağlı ve bilgi toplumunun seçkin bir üyesi olarak yetiştirilmelerine her türlü 
maddi ve manevi katkıyı sağlamaktır.    

TEVDAK’ın bir amacı da kuruluşunda yer alan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim 
kurumlarının geçmişlerinde olduğu gibi gelecekte de üstün nitelikli çağdaş ve akılcı eğitimi 
gerçekleştirebilmeleri için her türlü desteği sağlamak, bu okulların çalışmalarına ve 
hizmetlerine katkıda bulunmaktır.  

TEVDAK olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak, eğitim vakıflarımızın hizmet ettiği 
okulların, özgün çalışmaları ve akademik başarılarıyla ülkemizin diğer eğitim kurumlarına 
örnek olmasını sağlamayı amaçlıyoruz.   

Ayrıca, üye eğitim vakıfları, akademisyenler ve eğitimciler ile iş birliği yaparak, eğitim sorunları 
ile ilgili yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri oluşturarak, eğitimimizin kalitesinin 
yükselmesine katkıda bulunmak da TEVDAK’ın amaçları arasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

İLKE VE DEĞERLER 

 

TEVDAK’ın çalışmalarında benimsediği temel ilke ve değerler şunlardır: 

• Özgür ve bilimsel düşünceyi ön plana çıkartmak, 

• Bilim, sevgi ve hoşgörüyü hayat felsefesi olarak öğretmek, 

• Farklılıklara saygı bilincini geliştirmek, 

• Amacı-hedefi-ilkeleri olan kişilikler yetiştirmek, 

• Katılımcı ve paylaşımcı takım ruhunu yerleştirmek, 

• Kaliteyi, verimliliği ve girişimciliği yaşamın amacı haline getirmek, 

• Atatürk’ün dinamik düşünce sistemini ve demokratik yaşamı özümsetmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

STRATEJİK ALANLAR 

 

Stratejik alana ilişkin çalışmalar TEVDAK Liseleri’nin mevcut durumu ortaya koyulduktan sonra 

belirtilecektir. Hedef kitlenin birincil öğesine yönelik saptamalar olarak ortaya konulacaktır. 

 

15 TEVDAK Lisesindeki Mevcut Durum: 

 

a) TEVDAK Liseleri’nin tamamı Anadolu Lisesi statüsündedir. 

b) TEVDAK Liseleri’nin 14’ü karma eğitim yapmaktadır. 1’i (Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi) 

sadece kız öğrenci almaktadır. 

c) TEVDAK Liseleri’nin tamamı proje okul olup sınavla öğrenci almaktadır. 

d) TEVDAK Liseleri’nin 12’si İngilizce, 1’i İngilizce ve Almanca (Kabataş Erkek Lisesi), 1’i 

Fransızca (Galatasaray Lisesi) ve 1’i Almanca (İstanbul Erkek Lisesi) ağırlıklı öğretim 

yapmaktadır. 

e) TEVDAK Liseleri’nin 8’i (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl öğretim sürelidir. (Ankara Atatürk Lisesi, 

Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, 

Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi) 

f) TEVDAK Liseleri’nin 7’si 4 Yıl öğretim sürelidir. (Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp 

Sultan Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Zonguldak 

Mehmet Çelikel Lisesi) 

g) TEVDAK Liseleri’nin 9’unun Pansiyonu bulunmaktadır. (Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, 

Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş 

Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Vefa Lisesi) 

h) TEVDAK Liseleri’nin 6’sının Pansiyonu bulunmamaktadır. (Ankara Atatürk Lisesi, 

Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, 

Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi) 

i) TEVDAK Liseleri’nin 10’unun lise tercihlerinde yüzdelik dilimi 0-3 arasındadır. (Ankara 

Atatürk Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk 

Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Lisesi, Pertevniyal Lisesi, 

Vefa Lisesi) 

j) TEVDAK Liseleri’nin 5’inin lise tercihlerinde yüzdelik dilimi 5-14 arasındadır. (Beyoğlu 

Kız Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Sultan Lisesi, Zonguldak Mehmet 

Çelikel Lisesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

STRATEJİK AMAÇ – HEDEF GÖSTERGELERİ 

 

Stratejik Amaç 1: TEVDAK Liseleri’nin tamamı proje okul statüsündedir. Bu sebeple 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, orta öğretimde yeni eğitim projeleri uygularken TEVDAK 

Liseleri’ni model okul olarak değerlendirmesi uygun olacaktır. Bu sayede hedef kitleye 

eğitimde model olma yönüyle seslenilmiş olacaktır. 

 

 

Stratejik Hedef 1.1: TEVDAK Liseleri’nin model okul olarak değerlendirilmesine yönelik 

Millî Eğitim Bakanlığı’na yönelik iş birliği çalışmaları yürütülmesi. 

 

Stratejik Hedef 1.2: TEVDAK Liseleri’nin bulunduğu illerde Milli Eğitim Müdürlükleri’ne 

yapılacak bilgilendirmeler ve iş birliği çalışmaları ile kurumların model okul olmasına 

yönelik çalışmalar yürütülmesi. 

 

Stratejik Hedef 1.3: TEVDAK Liseleri’nin model okul olmasının faydaları konusunda 

kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik il toplantıları düzenlenmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 2: Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu okullara, 1990’lı ve 2000’li yıllarda 

olduğu gibi, idareci ve öğretmen atamalarında bu okulların eğitim vakıflarının da 

görüşlerini almalarında yarar bulunmaktadır. Böylelikle öğrencilerin nitelikli eğitime 

ulaşabilmesi konusunda çağdaş eğitim modellerini ve yöntem-yaklaşımlarını 

kullanabilecek, donanımlı eğitimcilere ulaşması kolaylaşacaktır. 

 

Stratejik Hedef 2.1: TEVDAK Liseleri’ne gerçekleştirilecek idareci ve öğretmen 

atamalarında okulların eğitim vakıflarının görüşlerinin alınmasına yönelik olarak Millî 

Eğitim Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütülmesi. 

Stratejik Hedef 2.2: TEVDAK Liseleri’nin idareci ve öğretmen atamalarının vakıfların iş 

birliğinde yapılması noktasında okulların bulunduğu şehirlerdeki İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri’ne yönelik çalışmalar yürütülmesi. 

Stratejik Hedef 2.3: TEVDAK Liseleri’nin donanımlı eğitimcilere ulaşmasına yönelik 

olarak il bazında kamuoyu oluşturulması için çalıştaylar ve bilgilendirme toplantılarının 

düzenlenmesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 3: Uzun vadeli amaçları gerçekleştirirken; geleceğin öğretmenlerini, 

sağlık çalışanlarını, bilim insanlarını, hukukçularını ve bir ülkenin muasır medeniyetler 

seviyesine ulaşmasını sağlayan birçok meslek grubuna çalışanlar yetiştirmesi sebebiyle, 

uluslararası düzeyde bilgi ve birikime sahip olabilmeleri için bu okulların öğrencilerinin 

Bakalorya ve Abitur gibi uluslararası lise diploması, IB gibi uluslararası lisans diploması 

kazandıracak programlarla desteklenmesi uygun olacaktır. 

 

Stratejik Hedef 3.1: TEVDAK Liseleri’nin kurumumuz tarafından Bakalorya uluslararası 

lise diploması sağlamasına yönelik olarak desteklenmesi ve yerel düzeyde kamuoyu 

oluşturulmasına yönelik olarak il toplantılarının yapılması. 

Stratejik Hedef 3.2: TEVDAK Liseleri’nin kurumumuz tarafından Abitur uluslararası lise 

diploması sağlamasına yönelik olarak desteklenmesi ve yerel düzeyde kamuoyu 

oluşturulmasına yönelik olarak il toplantılarının yapılması. 

Stratejik Hedef 3.3: TEVDAK Liseleri’nin uluslararası nitelikle diğer diploma çeşitlerini 

sağlama yeterliliğine sahip olmasına yönelik olarak kurumsal çalışmaların 

gerçekleştirilmesi ve gerekli başvuruların stratejik plan sürecinde gerçekleştirilmesi. 

Stratejik Hedef 3.4: TEVDAK Liseleri’nin uluslararası nitelikte diploma kazandırmasının 

orta ve uzun vadede ortaya çıkaracağı faydalı sonuçların tanıtımı için Millî Eğitim 

Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri nezdinde bilgilendirme ziyaretleri 

gerçekleştirilmesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 4: TEVDAK Liseleri’nin 8’i (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl, 7’si 4 yıl öğretim sürelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nca 4 yıl eğitim-öğretim sağlayan 7 okulun da (Hazırlık+4 Yıl) 5 Yıl 

öğretim süreli statüye geçirilmesi hem okulların homojenliğini sağlayacak hem bu 

okulların tercih düzeyini yükseltecek, hem de akademik başarısını arttıracaktır. 

 

Stratejik Hedef 4.1: Hazırlık Sınıfı bulunmayan TEVDAK Liseleri’nde Hazırlık Sınıflarının 

açılması için 2021 yılı içinde gerekli başvuruların vakıfların öncülüğünde 

gerçekleştirilmesi. 

Stratejik Hedef 4.2: Hazırlık Sınıfı olmayan kurumlarda söz konusu alanda değişikliklerin 

yapılması için özellikle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel Stratejik 

Plan’da dil eğitimine yönelik belirlenen hedeflerle uyumlu kurumsal stratejinin okullar 

bazında hazırlanması. 

Stratejik Hedef 4.3: Hazırlık Sınıfı olmayan okullarda söz konusu sınıfların açılmasının 

öğrencilerin akademik başarısına yapacağı etkinin tanıtılması ve kamuoyu 

oluşturulması amacıyla il düzeyinde bilgilendirme toplantıları yapılması. 

Stratejik Hedef 4.4: Stratejik Plan sürecinde hazırlık sınıfı olmayan en az 3 TEVDAK 

Lisesi’nde söz konusu Hazırlık Sınıflarının açılması. Hazırlık sınıflarının açılması ile söz 

konusu okulların tercih edilirliklerinin en az yüzde 5 artırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 5: Okul Pansiyonları, kurumsal kültürü yaşatan, okul arkadaşlığının en 

üst düzeyde yaşandığı yerlerdir. Bugün tarihi okulların mezunlar derneklerinde ve 

eğitim vakıflarında görev alanların çoğu, pansiyonlarda kalmış mezun öğrencilerdir. Bu 

sebeple fiziki yapısı müsait olan ve pansiyonu bulunmayan okullara da pansiyon 

yapılmasında yarar bulunmaktadır. 

 

Stratejik Hedef 5.1: Stratejik Plan süreci içinde uygun fiziki yapıya sahip olan ancak 

pansiyonu bulunmayan okullarda pansiyon oluşturulması için gerekli başvuru 

hazırlıklarının yapılması. 

 

Stratejik Hedef 5.2: Pansiyonu bulunmayan okullarda yapılacak uygun düzenlemelerin 

öğrencilerin kişisel gelişimine, okulun kültürüne ve yönetim kapasitesine yapacağı 

katkının tanıtılması için kurumlarda toplantıların yapılması. Özellikle kurum kültürünün 

pansiyonlar aracılığıyla öğrenciler arasında yaygınlaştırılmasının uzun vadeli faydaları 

konusunda okulların eski mezunlarının desteği alınarak hedef gruplara dönük 

bilgilendirme ve tecrübe aktarımı etkinliklerinin gerçekleştirilmesi. 

 

Stratejik Hedef 5.3: Okullarda pansiyon yapılması için Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte 

sivil toplum ve hayırsever desteğinin alınması için il bazında bilgilendirme toplantıları 

ve ziyaretlerinin yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 6: Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği başta Milli Eğitim Şûraları olmak 

üzere orta öğretimle ilgili yapılan panel, sempozyum ve çalıştay gibi bütün etkinliklerde 

TEVDAK’ın da temsil edilmesinin ve eğitim sistemi ile ilgili düzenlemelerde TEVDAK’ın 

da görüşlerinin alınmasında yarar bulunmaktadır.  TEVDAK’ın karar alma süreçlerine 

katılımının sağlanması, kısa vadede misyonuna, kuruluş amaçlarına. Uzun vadede 

vizyonuna, hedeflerine ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir adım olacaktır.    

 

Stratejik Hedef 6.1: Toplumun Okulları-Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi projesi süresinde elde edilen erişim olanaklarının ve medya araçlarının 

TEVDAK’ın tanıtılması ve görünürlüğünün artırılması noktasında proje süresini aşacak 

şekilde kullanımının devam ettirilmesi. 

Stratejik Hedef 6.2: TEVDAK’ın kurumsal görünürlüğünün ve kapasitesinin artırılmasına 

yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde proje başvurularının sayısının artırılması. 

Özellikle TEVDAK Liseleri’nden öğrenci ve öğretmenlerin bu projeler aracılığıyla 

uluslararası hareketliliklerinin sağlanması yoluyla kurumsal kapasitenin ve bilinirliğin 

artırılması. 

Stratejik Hedef 6.3: TEVDAK Liseleri’nin bulunduğu illerde ve Millî Eğitim Bakanlığı 

nezdinde gerçekleştirilecek ziyaretler aracılığıyla eğitim sistemi ile ilgili düzenlemelere 

yönelik görüşlerin politika üreticiler ve yöneticiler ile paylaşılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 7: Çalışmalar gerçekleştirilirken kullanılacak araçlar çağın getirilerine 

uygun olmalıdır. Böyle davranılırsa TEVDAK’ın çalışmalarının ve görüşlerinin hedef 

kitleye daha kolay ulaşmasını sağlayacacaktır. Bu yönde web sitesinin güncellenmesi ve 

canlandırılması adına çalışmalar yapılması ve sosyal medya hesaplarının aktif hale 

getirilmesi etkili olacaktır. 

 

Stratejik Hedef 7.1: Toplumun Okulları-Toplum Destekli Okulların Kapasitesinin 

Güçlendirilmesi projesi kapsamında oluşturulan internet sitesinin etkin kullanımının 

sağlanması. Stratejik Plan süresince sitenin tekil ziyaretçi sayısının her yıl en az yüzde 

10 artırılması. 

Stratejik Hedef 7.2: TEVDAK’ın ve vakıflarının kurumsal sosyal medya hesaplarının daha 

etkin bir şekilde kullanımının sağlanması. TEVDAK’a ve vakıflara ait sosyal medya 

hesaplarının takipçi sayılarının stratejik plan sürecinde en az yüzde 5 artırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 8: TEVDAK’ın ve üyesi olan Eğitim Vakıflarının etkin ve kalıcı hizmetler 

sürdürebilmesi için kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için 

ilk yapılacak işlem, devlet okullarına hizmet veren Eğitim Vakıflarının özellikleri ve 

hizmetleri yönünden diğer vakıflardan farklıdır. Onun için bu vakıfların özel bir yasal 

statüye sahip olmaları gerekir. Bu konuda yasalar ve vakıf mevzuatında bazı 

değişiklikler yapılması gerekmektedir. 

 

Stratejik Hedef 8.1: Eğitim Vakıflarının ilk olarak kuruluşlarının işleyişi, karar alma 

süreçleri, harcamaların ve muhasebe kayıtlarının yasalara uygun tutulması, tutulması 

gereken defter ve evraklardaki ve dosyalama sistemindeki yasal eksikliklerin 

giderilmesi. 

Stratejik Hedef 8.2: Devlet okullarına hizmet amacıyla kurulan Eğitim Vakıflarının 

hizmetleri diğer vakıflardan farklıdır. Bu vakıflar ülkenin geleceği için en önemli faaliyet 

alanı olan eğitim alanında hizmet vermekte hem okullarımıza hem de öğrencilere 

maddi ve manevi her türlü desteği vermektedirler. Eğitim Vakıfları için ayrı bir yasal 

düzenleme yapılması için kamuoyu oluşturulması ve siyasi partiler nezdinde 

girişimlerde bulunulması gerekmektedir.  

Stratejik Hedef 8.3: Devlet okullarına hizmet amacıyla kurulan Eğitim Vakıflarının 

bazılarına “kamuya yararlı” statüsü tanınmıştır. Diğerlerinin de bu statüye sahip 

kılınması için vakıf yönetimleri ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmalı 

ve böylece Eğitim Vakıfları arasındaki ayrıcalık ortadan kaldırılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 9: TEVDAK’ın ve üyesi olan Eğitim Vakıflarının hizmetlerinin ve 

katkılarının arttırılması için mali yönden güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için fon 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi lazımdır. 

  

Stratejik Hedef 9.1: Mali mevzuatımızda vatandaşların eğitim ve sağlık bağışlarında, 

yüzde 100 vergi muafiyeti sağlanmaktadır. Eğitim Vakıfları, eğitime hizmet amacıyla 

burs vererek, yurt yaparak, okulların fiziki, araç-gereç ve personel ihtiyaçlarına destek 

olarak devlet bütçesine dolaylı bir katkı sağlamaktadırlar. Bu sebeple Eğitim Vakıflarına 

da vergi muafiyeti tanınmalıdır. Bu amaçla vakıf yönetimlerinin Maliye Bakanlığı 

nezdinde gerekli girişimde bulunması.   

Stratejik Hedef 9.2:  Devlet, Eğitim Vakıflarına bilimsel veya sosyal amaçlı “proje 

üretimleri” için maddi katkı sağlamalıdır. Bu konuda vakıf yönetimlerinin de Dışişleri 

Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sivil Toplumu Destekleme Fonlarının ve Türkiye 

Ulusal Ajansının proje dönemlerinde proje hazırlayarak hizmetlerine etkinlik 

kazandırılması için çalışmalar yapılması. 

Stratejik Hedef 9.3. Eğitim Vakıflarının hizmetlerinin sürekliliğini sağlayacak en önemli 

kaynaklar, akarların temin edilmesi, iktisadi teşekküller oluşturulması ve fon 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Vakıf yönetimlerinin bu konuda üyeler, 

mezunlar, eğitim hayırseverleri, iş çevreleri, meslek odaları, yerel yönetimler, kamu 

kurumları ve sivil toplum kuruluşları nezdinde bir program çerçevesinde gerekli 

girişimlerde bulunulması.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Eğitm Vakıflarının fon kaynaklarının çeşitlendilmesi konusunda üye vakıflarımızdan 

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Genel Müdürü Atilla Öztuna tarafından hazırlanan 

sunumdan faydalanılmasında yarar bulunmaktadır. 

 

STK’LARDA FON YARATMA 

KAYNAK YARATMA DÖNGÜSÜ 

1. Amacınızı irdeleyin 

2. Algılanmanızı değerlendirin 

3. İhtiyacı ve hedefleri belirleyin 

4. Gönüllüleri dahil edin 

5. İhtiyacınızı onaylatın 

6. Bağışçılarınızı değerlendirin 

7. Yöntemi seçin 

8. Potansiyel bağışçıları belirleyin 

9. Kaynak yaratma planın hazırlayın 

10. İletişim planını hazırlayın 

11. Gönüllüleri harekete geçirin 

12. Bağış isteyin 

13. Hesap verin ve bağışı yeniletin 

Kaynak Yaratma Adımlarının Ele Alınması 

1. Amacınızı İrdeleyin  

•İşimiz (misyonumuz) ne? 

•Bu misyonu gerçekleştirmek için neler yapıyoruz? 

•Bizi kim/neden desteklemeli? 

•Bizi destekleyenler karşılığında ne elde edecekler? 

Kaynak arama çalışmasına başlamadan önce bu 4 sorunun cevapları üzerinde 

mutabakat sağlanmış olmalıdır. 

 

 

 



  

   

2.  Algılanmayı Değerlendirin 

Kaynak bulmayı gerektirdiğini düşündüğünüz konunun potansiyel kaynak sağlayıcıları 

bu gereğin farkında mı?   

Örneğin, dışı kusursuz görünen bir bina için destek talep edilirse… 

3.  İhtiyacı ve Hedefleri Nelirleyin 

Niçin arıyorum? &Ne arıyorum? sorularını net olarak yanıtlıyorsanız «Nasıl» 

arayacağınız da daha kolay cevap bulacaktır.  İhtiyaç konusunda bilgiye bankadan kredi 

alacağınız bir konu kadar detaylı hâkim olmasınız. 

Kaynak aradığınız konunun öncelikli olması fon bulunmasını kolaylaştıracaktır. 

4. Gönüllüleri Dahil Edin 

Kendisi de bağış yapmış, konunun detaylarına hâkim bir gönüllünün kendi çevresinden 

ve yüz yüze temas ile kaynak talep etmesi etkinliği artıran bir yöntemdir.  

5. İhtiyacınızı Onaylatın 

Kaynak için ihtiyaç duyulan projenin öncelikli olarak algılandığının mutlaka önceden 

test edilmesi gerekir. 

Örneğin, çatısı akan bir binanın boyanması için kaynak talep etmeyin. 

6. Bağışçılarınızı Değerlendirin 

Kaynak talep edilen hedef kitlenin ekonomik yapısı ve konuyla ilgisinin önceden 

değerlendirilmesi gerekir.  

Bireysel ya da kurumsal destekçi, kaynak talep edilen konuya göre değişir.  

Örneğin, kurumsal bir destekçi bir salona kurumunun adının verilmesi için yüksek 

destek verirken çok daha küçük bir harcama olan kapı değiştirilmesi için destek vermek 

istemez.  

7.   Yöntemi Seçin 

Bir kerelik kampanya, büyük bağış, planlı bağış gibi yöntemler arasında karar verilmiş 

olarak destek talep edilmelidir.  

Bütçe açığı kapatma için kampanya olmalıdır. 

8.   Potansiyel Bağışçıları Belirleyin 

Profiller: 

Şüpheli – Bağış yapma ihtimali zayıf 

Aday – İlişkisi var mı? İmkânı var mı? İlgisi var mı? 

 



  

   

Bağışçı – Yukarıda iki evet olması ikna için gerekli 

Düzenli Bağışçı 

Artan Bağışçı 

Büyük Bağışçı 

9.   Kaynak Yaratma Planı Hazırlayın – Proje çalışması niteliğinde 

10. İletişim Planını Hazırlayın – Duyurular /WEB/E-mail/Medya 

11. Gönülleri Harekete Geçirin – Kaynak aramanın fiili başlangıç aşaması 

12. Bağış İsteyin 

İdeal bağış, doğru kişilerin doğru kişilerden, doğru yer ve zamanda, doğru proje için, 

doğru miktarda bağış istemesiyle sağlanır. (Yüz yüze 1G+1P) 

13. Hesap Verin ve Bağışı Yeniletin 

✓ Geri bildirim verin 

✓ Onurlandırın 

✓ Kaynak talebi dışında da iletişim sağlayın 

Yönetim Kurulunun Kaynak Yaratmadaki Sorumlulukları 

•Yönetim Kurulu içinde uygun organizasyon yapmak ve üyeleri kaynak yaratma 

konusunda eğitmek 

•Kaynak yaratma politikaları oluşturmak 

•Üyelerin kampanya hedefleri ile ilgili mutabakatını ve bilgilenmeleri sağlamak 

•Üyelerin kaynak aktarmalarını sağlamak 

•Bağışçı belirleme ve yüz yüze görüşmede üye desteği 

•Yönetim kurulu gündeminde tutmak 

Finansal Sürdürülebilirlik ve Kaynak Çeşitliliği 

 Sürdürülebilirliğin Temel Kaynakları 

 1.  Akar geliri elde etmek 

 2.  İktisadi işletme (a.ş) faaliyetinden gelir sağlamak 

 3.  Bağış geliri yaratmak 

 4.  Diğer 

 

 

 



  

   

 

Akar ve İktisadi İşletme faaliyeti sürekliliği olan faaliyetlerken, bağış geliri genellikle 

süreklilik arz etmeyen bu nedenle sürdürülmesi en fazla emek gerektiren kaynak 

çeşididir. 

 

(1) Bu dokümanın bu bölümünün hazırlanmasında Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Sn. 

Erdal Koç’un «Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim» adlı 

kitabından yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 10: TEVDAK’ın ve üyesi olan Eğitim Vakıflarının eğitim hayatındaki etkin 

yeri ve öneminin, okullara ve öğrencilere yaptığı katkıların kamuoyunda bilinmesi için 

tanınırlığı arttıracak etkinliklere önem verilmelidir. 

 

Stratejik Hedef 10.1: TEVDAK’ın ve üyesi olan Eğitim Vakıflarının hizmetlerini tanıtan 

yazılı (afiş, broşür, dergi, kitap, ajanda, takvim vb.) ve görsel (kısa film, sosyal medya 

hesaplarındaki görseller) malzemelerin üretilerek, hedef kitleye ulaştırılması, 

Stratejik Hedef 10.2: TEVDAK’ın ve üyesi olan Eğitim Vakıflarının hizmetlerini tanıtmak 

üzere yerel ve ulusal basın ve yayın organlarının ziyaret edilmesi, basın mensuplarına 

yönelik kahvaltı ve yemekler düzenlenmesi, basın bültenleri ile sürekli bilgilendirme 

sağlanması, üretilen yazılı ve görsel tanıtım materyallerinin basın ve yayın organlarının 

ilgili birimlerine ve yazarlarına ulaştırılması, duyuru ve ilanlar yapılması.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

Stratejik Amaç 11: TEVDAK ın ve bünyesindeki eğitim vakıflarının uluslararası yeterlilik 

kazanması ve başta AB fonları olmak üzere Uluslararası Fonlara ulaşma ile ilgili gerekli 

girişim ve başvurular yapılacaktır. Özellikle AB fonlarının kullanımında TEVDAK ın ve 

bünyesindeki eğitim vakıflarının akridite edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır 

 

Stratejik Hedef 11.1: TEVDAK ın ve bünyesindeki eğitim vakıflarının uluslararası 

yeterlilik kazanması amacıyla akredite olması için çalışmalar başlatılacaktır. Bu konuda 

belge verecek bir akreditasyon uygunluk değerlendirme kurumu ile ilişki kurulacaktır. 

Bu konuda 2001 yılında kurulan ve tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon 

Birliği ile karşılıklı tanınma sözleşmesi imzalayan ve Avrupa Akreditasyon Birliğinin (EA), 

Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu 

Birliğinin (ILAC) tam üyesi olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ile ilişki kurulabilir. 

Başka Türk akreditasyon kuruluşları da bulunmaktadır. 

Stratejik Hedef 11.2:  TEVDAK ve bünyesindeki eğitim vakıfları, akredite kurumunun 

önereceği yeterlilik kriterlerini yerine getireceklerdir. Bundan sonra akreditasyon 

uygunluk değerlendirme kurumunun yapacağı çalışmalar neticesinde düzenleyecekleri 

uygunluk onay sertifikaları alınacaktır. 

Stratejik Hedef 11.3: TEVDAK ve bünyesindeki eğitim vakıfları alacakları uygunluk onay 

sertifikaları kurumsal itibarları artacaktır. Bu sertifikalar kuruluşlarımız ile ulusal ve 

uluslararası fonların desteklediği projelere başvurabileceklerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu çalışmaların birçoğunun gerçekleştirilebilmesi adına kolektif çalışmak, yeni projeler 
üretmek, üretilmiş projelere destekte bulunmak ve hem TEVDAK liselerinin hem vakıflarının 
hem de bu birimlerde bulunan herhangi bir birey tarafından ortaya konulacak yeni proje ve 
çalışma alanlara yönelmek de kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak ve takım 
çalışmasını bu birimlere aşılamış olacaktır. Böylelikle var olan iç ağlar daha da geliştirilmiş 
olacaktır. 

 

 



  

   

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

Değişen zaman ve buna bağlı olarak değişen ihtiyaçlarla birlikte bireysel ve kurumsal olarak bu 

değişime ayak uydurabilmek adına dönem dönem ana amacımızı kendimize hatırlatmak ve 

güncellemek durumundayız. Bu Stratejik Plan, Türkiye’nin köklü okullarının eğitim vakıflarının 

çatı kuruluşu olarak TEVDAK’ın mevcut şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi adına kendi 

var olma durumunu bir adım öteye taşıma çalışması olarak ortaya çıkmıştır. 

TEVDAK, yürüttüğü “Toplumun Okulları” isimli Avrupa Birliği projesiyle yeni bir döneme 

girmeyi planlamıştır. Bu yeniliklerin doğru planlanması adına oluşturulacak Stratejik Planın, 

TEVDAK üyesi vakıflara, okullara ve yöneticilerine bir arada ve hesaplanmış bir çalışma ortamı 

sunması beklenmektedir. Vakıf içi iletişimin artırılmasıyla birlikte vakfın üretici gücü artacak, 

okullara sağladığı desteğin kalitesinde yükseliş ve yeni projeler gerçekleştirmek için gerekli 

temel sağlanmış olacaktır. 

TEVDAK’ın ana hedeflerine yönelmesi ve hedef kitlelere uygun yollardan ulaşabilmesi adına 

ortaya konulacak çalışmaların hayata geçirilebilmesi adına TEVDAK yönetiminin ve bu konular 

üzerinde çalışacak birimlerin takibi, izlenmesi, değerlendirilmesi en önemli unsurdur.  

Çalışmalar gerçekleştirilirken raporlamalar ve toplantılar düzenlenecek; her bir konunun 

sonuçları kontrol edilecek ve bu rapor ve toplantılarla hem gidilen yolda hedefe ulaşılma 

oranları tespit edilmiş olacak hem de koordine olduktan sonra yaşanmış olabilecek sorunlar 

tespit edilip bu sorunlara karşı önlemler alınmış olacaktır. Bütün bunlar; planla, uygula, kontrol 

et, önlem al yöntemiyle TEVDAK yönetimi ve hedeflere gidilen yolda TEVDAK’la hareket 

edecek her birim için geçerli olacaktır. Bu sayede iç denetim de sağlanmış olacaktır. 

Yapılacak çalışmaların öncesinde çalışmaya ilişkin tahmini sonuçlarının raporlanacağı bir 

toplantı, çalışma gerçekleştirilecektir. Bu toplantılarla hedeflenen noktalara ne kadar 

yaklaşıldığı saptanmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla TEVDAK 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.” 


