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Sunuş 

 

Geçmişten günümüze gelirken var olan değerlerin getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, artık kaçınılmazları 

da önümüze sererek kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değişikliklerde dimdik ayakta 

durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan  

güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı; stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile 

(STRATEJİK PLAN) oluşabilmektedir. 

                Okulumuz misyon, vizyon ve stratejik planını ilk olarak 2011 yılında belirlemiş ve 2015 yılında revize etmiştir. Okulumuz, daha iyi bir 

eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü 



oluşturmak için eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt yapı, toplumla ilişkiler ve 

kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2019-2023 stratejik planı hazırlanmıştır. 

            Bizler; Çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren gençler yetiştirmek için kurulan okulumuz, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi 

daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için 

öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız. 

Babaeski Mesleki Eğitim Merkezi olarak en büyük amacımız yalnızca meslek sahibi gençler yetiştirmek değil, girdikleri her türlü 

ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır,  hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek gençler yetiştirmektir. İdare ve öğretmen 

kadrosuyla bizler çağa ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek gençler yetiştirmeyi ilke edinmiş 

bulunmaktayız. 

Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yıl sonunda gözden geçirilecek ve 

gereken revizyonlar yapılacaktır. Babaeski Mesleki Eğitim Merkezi Stratejik Planı (2019-2023)’de belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın 

Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. 

 

                                                       Göksel BAYTOK 

               Babaeski Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü 
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BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip 

tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında 

paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. 

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri 

belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir. 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 
 

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 
Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 
Göksel BAYTOK Müdür Göksel BAYTOK Müdür 

Gürdal ERGÜL Müdür Yardımcısı Gürdal ERGÜL Müdür Yardımcısı 

Gürkan KORUCU Müdür Yardımcısı Gürkan KORUCU Müdür Yardımcısı 

Orhan AKIN Müdür Yardımcısı Orhan AKIN Müdür Yardımcısı 

    

    

 
 
 
 



BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya 
çalışılmıştır.  

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun 
Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir. 

 

Okulun Kısa Tanıtımı  

Merkezimiz 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında Müstakil binası olmaması nedeniyle Babaeski Belediyesi Hal Dükkanları Alt 
Çarşı Bürolarında 22/08/1996 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. 25/10/2002 tarihinde Babaeski İlköğretim Okulu Ek Binası 
tahsis edilmiş olup halen burada eğitim öğretime devam edilmektedir. 

Merkezimiz İlçemizin Hacı Hasan Mahallesinde Atatürk Caddesi üzerinde 2700 metre karelik bir arsa üzerinde 
bulunmaktadır. Merkezimizin kapalı alanı 600 metre karedir. Bina 1972 yılında yapılmıştır. 

   
                                              Eski Hali                                                        Yeni Hali 



Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler 

Okul Künyesi 

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır. 
 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi  

İli: Kırklareli İlçesi: Babaeski 

Adres:  Hacı Hasan Mahallesi Atatürk Caddesi 
No:30   BABAESKİ   

Coğrafi Konum (link): 

https://www.google.com.tr/maps/place/Bab

aeski+%C4%B0l%C3%A7e+Milli+E%C4%9Fiti

m+M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%

C3%BC/@41.4330675,27.0920951,17.25z/data=!

4m5!3m4!1s0x14b35e95a0081c81:0x2e68781448b

b9aa5!8m2!3d41.4326317!4d27.0943015?hl=tr 

Telefon Numarası:  0 288 512 30 19 Faks Numarası: 0 288 512 30 19 

e- Posta Adresi: 787982@meb.k12.tr   Web sayfası adresi: http://www.babaeskimem.meb.k12.tr/ 

Kurum Kodu: 787982 Öğretim Şekli: Normal (Tam Gün Tam Yıl) 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 1996 Toplam Çalışan Sayısı 8 

Öğrenci Sayısı: 

Kız 22 

Öğretmen 

Sayısı 

Kadın - 

Erkek 41 Erkek 4 

Toplam 63 Toplam 4 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı :21 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı :21 

mailto:787982@meb.k12.tr


Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı :21 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı :- 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı 935,00 Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 8 

 

 

Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Çalışan Bilgileri Tablosu 

Unvan* Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 3 - 3 

Sınıf Öğretmeni - - - 

Branş Öğretmeni 1 - 1 

Rehber Öğretmen - - - 

İdari Personel - - - 

Yardımcı Personel 1 2 3 

Güvenlik Personeli - 1 1 

Toplam Çalışan Sayıları 5 3 8 

 



Okulumuz Bina ve Alanları 

 Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır. 

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler  

Okul Bölümleri  Özel Alanlar Var Yok 

Okul Kat Sayısı 2 Çok Amaçlı Salon  x 

Derslik Sayısı 1 Çok Amaçlı Saha  x 

Derslik Alanları (m2) 50 Kütüphane  x 

Kullanılan Derslik Sayısı 1 Fen Laboratuvarı  x 

Şube Sayısı 3 Bilgisayar Laboratuvarı  x 

İdari Odaların Alanı (m2) 50 İş Atölyesi  x 

Öğretmenler Odası (m2) - Beceri Atölyesi  x 

Okul Oturum Alanı (m2) 300 Pansiyon  x 

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 2700    

Okul Kapalı Alan (m2) 600    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) -    

Kantin (m2) -    

Tuvalet Sayısı 2    

Diğer (………….)     

 



 

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 

 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

9-A 8 11 21     

10-A 2 13 15     

11-A 12 15 27     

        

        

        

        

*Sınıf sayısına göre istenildiği kadar satır eklenebilir. 

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki 

tabloda yer verilmiştir. 

 

 

 



Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

Akıllı Tahta Sayısı - TV Sayısı - 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 5 Yazıcı Sayısı 4 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 2 Fotokopi Makinası Sayısı 1 

Projeksiyon Sayısı 1 İnternet Bağlantı Hızı 100 Mbps 

    

 

Gelir ve Gider Bilgisi 

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine 

ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir. 

 

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı 

2017 67575,84  64070,84 

2018 64702,14 58914,69 

 



 

PAYDAŞ ANALİZİ 

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli, öğretmen ve işletmeler olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul 

çevresinde etkileşim içinde olunan geniş bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek 

kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır. 

 

 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir :  



Öğrenci Anketi Sonuçları: 

30 kişi tarafından yanıtlanmıştır. 13 sorudan oluşan anketimizin ortalama memnuniyet oranı %95  
olarak tespit edilmiştir  

Öğretmen Anketi Sonuçları: 

4 kişi tarafından yanıtlanmıştır. 13 sorudan oluşan anketimizin ortalama memnuniyet oranı %100  
olarak tespit edilmiştir  

Veli Anketi Sonuçları: 

23 kişi tarafından yanıtlanmıştır. 13 sorudan oluşan anketimizin ortalama memnuniyet oranı %96  
olarak tespit edilmiştir  



GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi  

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir 

gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek 

GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde 

birleştirilmiştir. 

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda 

kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü 

kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.  

İçsel Faktörler  

Güçlü Yönler 

Öğrenciler Okulumuzun bulunduğu eğitim bölgesinde İlköğretim eğitim oranının yüksek olması 

Çalışanlar Mesleki tecrübesi yüksek kadroya sahip olmamız 

Veliler İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının nitelikli veli profilini 

güçlendirmesi 

Bina ve Yerleşke Okulumuzdaki sınıf mevcutlarının öğrenme ortamı için ideal sayıda olması ve 

Okulumuzun İlçe merkezinde olması 

Donanım Okulumuzun yeterli donanıma sahip olması 

Bütçe Okul Aile Birliğinin aktif olarak çalışması ve Genel bütçe ödeneklerinin zamanında 

gönderilmesi 

Yönetim Süreçleri Yöneticilerimizin, okulun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını 

çalışanlarla paylaşması 



İletişim Süreçleri Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir ve kalfalık – ustalık 

sınavlarına girecek adaylara gerekli duyurular web sitemiz ve diğer iletişim araçları 

(telefon vb.) üzerinden zamanında bildirilmektedir. Mesleki eğitimle ilgili yeni 

gelişmeler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile paylaşılarak İlçemizde çalışan usta ve 

kalfalara zamanında bildirilmektedir. 

 

Zayıf Yönler 

Öğrenciler Çırak öğrencilerin çoğunlukla okula gelmek istemeyen öğrenci profilinden oluşması 

Çalışanlar - 

Veliler Çırak öğrencilerimizin çoğunun aile yapılarının zayıf olması (Anne-baba ayrı yaşıyor 

olması vb.) ve ailelerin ihtiyacın fazla olmasına rağmen sanayii mesleklerini tercih 

etmemesi 

Bina ve Yerleşke Okul binasının yenilenmesine rağmen çok eski olması 

Donanım Akıllı tahta olmaması 

Bütçe Velilerin ve çırak öğrencilerin işyerlerinin okul bütçesine katkı sağlamaması 

Yönetim Süreçleri - 

İletişim Süreçleri Okulumuzda rehber öğretmen bulunmaması 

 

 

 



Dışsal Faktörler 

 

Fırsatlar 

Politik İlçemizde bulunan kurum, kuruluş ve yerel yönetimlerin (Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye Başkanlığı) 

okulumuzla işbirliği içerisinde çalışması 

Ekonomik Okulumuzun Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Babaeski 

Belediyesi’nden bir çok alanda faydalanması, İlçe esnafının okula 

yardımcı tutumu, işletmelerin okulumuza karşı olumlu 

yaklaşımları. 

Sosyolojik İlçemizin sosyo-kültürel alanda gelişmiş olması, İlçemizde kültür 

farklılığı olmaması 

Teknolojik Okulumuzda kamera ve alarm sisteminin bulunması 

Mevzuat-Yasal - 

Ekolojik İlçemizin önemli ulaşım yollarının üzerinde olması ve herhangi bir 

ulaşım probleminin olmaması 

 

 

Tehditler 

Politik İlçemize sanayi olarak fazla yatırım yapılamamasından dolayı 

nüfusun artmaması, OSB gibi büyük sanayi kuruluşlarının 

olmaması. 

Ekonomik Çırak öğrencilerin ailelerinin maddi durumunun yetersiz olması 



Sosyolojik Ayrı anne baba sayısının çok olmasından dolayı aile bütünlüğünün 

bozulmuş olması 

Teknolojik Öğrencilerin teknolojik aletlerle çok fazla vakit geçirmesi (Cep 

telefonu çok kullanma alışkanlığı 

Mevzuat-Yasal Sadece Mesleki Eğitim Merkezlerine ait kanun ve yönetmeliğin 

bulunmamasından dolayı tereddüte düşülen hususların fazla 

olması, Türkiye genelinde Mesleki Eğitim Merkezlerinde farklı 

uygulamaların ortaya çıkması, yeniden yapılanma süreci. 

Ekolojik - 

 

 Gelişim ve Sorun Alanları 

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile 

ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.  

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde 

Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin 

süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve 

öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve 

öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 

 

 

 

 



Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite 

Okullaşma Oranı Akademik Başarı Kurumsal İletişim 

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve 

Fiziksel Gelişim 

Kurumsal Yönetim 

Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve Yerleşke 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan 

Bireyler 

İstihdam Edilebilirlik 

ve Yönlendirme 

Donanım 

Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen 

Hayatboyu Öğrenme Ders araç gereçleri İş Güvenliği, Okul 

Güvenliği 

  Taşıma ve servis 

 

Gelişim ve sorun alanlarına ilişkin GZFT analizinden yola çıkılarak saptamalar yapılırken yukarıdaki tabloda yer alan 

ayrımda belirtilen temel sorun alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 



Gelişim ve Sorun Alanlarımız 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 % 100 okullaşma oranı  

2 %2 devamsızlık oranı  

3 Aday çırakların işyerlerine ve okula uyum ve oryantasyonu için deneme süresince çalışmalar yapılmaktadır  

4 Yeni gelen öğrencilerin uyum sorunu yaşamamaları için tam bir bütünlük halinde hareket edilmektedir  

5 Fotokopi ve benzeri kaynaklardan sınırsız faydalanılmaktadır.  

6 Öğrencilerin eğitim ve öğretim adına eksikleri anında karşılanmaktadır.  

7 Çırak öğrencilerin okuldaki teorik ve işyerindeki pratik eğitimleri periyodik olarak haftalık takip edilmektedir. 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Araç ve gereçlerin yeterli olması 

2 
Ustalık Belgesi almaya hak kazanan çırak öğrencilerimizin nitelikli mesleki teknik ara eleman olarak istihdam oranının yüksek 

olması  

3 Öğretmenlerin teknolojiyi iyi kullanması  

4 Düzenli veli toplantılarının yapılması  

5 Meslek sahibi olmak isteyen öğrencilerin okulumuzu tercih etmesi 

6 İşyerlerine çalıştırdığı çırak öğrenci başına devlet desteği verildiğinden dolayı çırak öğrenci çalıştırmak istemeleri 

7 Disiplin problemlerinin azlığı. 

8 İşletmelerin istekleri doğrultusunda öğrencilerin alan ve dallara yerleştirilmesi. 

 

 



 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 Kurumsal iletişimin iyi olması.  

2 Kurumsal yönetim anlayışının iyi olması. 

3 Donatım eksiklerinin giderilmesi  

4 
Okul güvenliğine yönelik tespit edilen eksikliklerin giderilerek okul çevre düzenin sağlanması ve güvenlik personeli 

çalıştırılmaya başlanması 

5 Okullardaki fiziki durumun iyileştirilmesi ve öğrencilere uygun hale getirilmesi  

6 Temizlik ve hijyene yönelik gerekti tedbirlerin alınması  



 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

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

MİSYONUMUZ 

Biz öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili, becerikli özgüvenli olmalarını, çevre ile iyi 
ve olumlu iletişim kuracak davranışlar kazanmalarını, Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, Çağın gelişen ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek beceri kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip, kullanabilmelerini, Liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve 
ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını sağlamak için varız. 

VİZYONUMUZ 

*Bilim ve Teknolojinin farkında olan, değişme ve gelişime açık, öğrenmeyi temel ihtiyaç kabul eden değerlerini yaşayan ve 
yaşatan, hoş görü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, yüksek moral değere sahip, kendine güvenen, katılımcı, kendini 
sorgulayan, etkili ve nitelikli, çağdaş demokratik ve laik çırak, kalfa, ustalar yetiştirmektir. 

*Tüm kurum iş görenlerimizin sosyal ve psikolojik olarak çalışmaktan haz duyacakları bir ortam yaratmak. 

      

 



TEMEL DEĞERLERİMİZ 

1) Tüm öğrencilere  asgari bir ortak genel kültür kazandırmak. 

2) Öğrencilere kişi ve toplum sorunlarını tanıtarak, çözüm yollarını paylaşımcılıkla aramak. 

3) Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.  

4) Okulumuzda yapılan çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı getireceğine inanırız.  
 

5) Kurumdaki tüm çalışanların sürekli eğitimin bir parçası olduğuna inanırız. 

6) Öğrencilere ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak  

7) Öğrencilerimize zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırma çalışmalarında bulunmak. 

8) Öğrencilerimizi; sevgiye, akla, bilime ve tekniğe dayanarak kendi kültürümüz içinde, milli ruhumuzu, özümüzü ve 
benliğimizi koruyarak, yaşayarak kendisine, ailesine ve milletine yabancılaştırılmadan yetiştirmeye çalışmak. 

9) Öğrencilerimizi, başarılı bir usta, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlamak. 

10)  Yönetici, öğretmen, veli, personel, sivil toplum örgütleri ve öğrencilerin işbirliği ile okulu çevrede örnek okul 
yapmak. 

11)  Öğrencilerin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün olan Türkiye Cumhuriyeti ‘ne bağlı görev ve sorumluluklarının 
bilincinde ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetişmelerine özen göstermek. 

12)  Öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı demokratik ve 
laik davranışları benimseyen, beceri düzeyi yüksek bir Türk vatandaşı olarak yetiştirilmelerini sağlamamak. 

13)  Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile sorunların üstesinden gelindiğine, BEN yerine BİZ anlayışının etkin olduğu 
güvenli bir ortam yaratmak.  



 

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

Eğitim ve öğretime erişim okullaşma ve okul terki, devam ve devamsızlık, okula uyum ve oryantasyon, özel eğitime ihtiyaç 

duyan bireylerin eğitime erişimi, yabancı öğrencilerin eğitime erişimi ve hayatboyu öğrenme kapsamında yürütülen faaliyetlerin 

ele alındığı temadır. 

Stratejik Amaç 1:  

Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranlarını artıran, öğrencilerin uyum ve devamsızlık sorunlarını gideren 

etkin bir yönetim yapısı kurulacaktır.    

Stratejik Hedef 1.1.  Kayıt bölgemizde yer alan çocukların okullaşma oranları artırılacak ve öğrencilerin uyum ve devamsızlık 

sorunları da giderilecektir.  

 

 

 

 

 



Performans Göstergeleri  

No 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a 
Kayıt bölgesindeki öğrencilerden okula kayıt 
yaptıranların oranı (%) 

7 8 9 10 10 10 

PG.1.1.b 
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 
okul öncesi eğitim almış olanların oranı 
(%)(ilkokul) 

- - - - - - 

PG.1.1.c. Okula yeni başlayan öğrencilerden oryantasyon 
eğitimine katılanların oranı (%) 

90 100 100 100 100 100 

PG.1.1.d. Bir eğitim ve öğretim döneminde 6 gün ve üzeri 
devamsızlık yapan öğrenci oranı (%) 

8 0 0 0 0 0 

PG.1.1.e. Bir eğitim ve öğretim döneminde 6 gün ve üzeri 
devamsızlık yapan yabancı öğrenci oranı (%) 

0 0 0 0 0 0 

PG.1.1.f. Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 
kullanımına uygunluğu (0-1) 

1 1 1 1 1 1 

PG.1.1.g. Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara 
devam oranı (%) (halk eğitim) 

- - - - - - 

PG.1.1.h. Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara 
katılan kişi sayısı (sayı) (halkeğitim) 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 



Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. 
Kayıt bölgesinde yer alan öğrencilerin tespiti çalışması 
yapılacaktır. 

Okul Stratejik Plan Ekibi Yıl boyu 

1.1.2 - - - 

1.1.3 
Okula yeni başlayanlara oryantasyon çalışması 
yapılacaktır. 

Okul İdaresi Yıl boyu 

1.1.4 
Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık  
toplantı ve görüşmeler yapılacaktır. 

Okul İdaresi Yıl boyu 

1.1.5 
Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri ile özel aylık  
toplantı ve görüşmeler yapılacaktır. 

Okul İdaresi Yıl boyu 

1.1.6 
Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına  
uygundur. 

Okul İdaresi Yıl boyu 

1.1.7 - - - 

1.1.8 - - - 

 



 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde 

yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.  

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin 

bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler 

yer almaktadır.  

Stratejik Amaç 2:  

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite 

artırılacaktır. 

Stratejik Hedef 2.1.  Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile çırak 

öğrencilerimizin pratik eğitime  etkin katılımı, nitelikli kalfa, usta ve usta öğreticilerin sayısı arttırılacaktır. 

 

 

 

 

 



Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.1.a 
İlçemizde çırak öğrenci sayısını  her yıl % 10 
arttırmak  

63 70 77 85 95 105 

PG.2.1.b 

İlçemizde kalfa öğrenci sayısını her yıl % 5 
arttırmak ve İşyerlerinde çalışan ve mezun 
olan çırak öğrencilerin kalfalık eğitimine 
yönlendirilmesi için İşyeri sahiplerinin 
bilinçlendirilmesi.  

15 17 19 21 23 25 

PG.2.1.c. Usta Öğreticilik kursiyer ve kurs sayısını her 
yıl %5 arttırmak. 

68 72 76 80 85 90 

 

Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.1.1. 
İlköğretim okullarının son sınıf öğrencilerine çıraklık 
eğitimi bilgisi verilmesi ve mesleki eğitim merkezine 
yönlendirilmesi ve İşyeri sahiplerinin çıraklık eğitimi ile 

Okul İdaresi 
Her yılın Mayıs, Temmuz, 
Ağustos ve Eylül ayları. 



No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

ilgili bilinçlendirme çalışmaları 

2.1.2 
Mezun olan çırak öğrencileri ve kalfaları ustalık eğitimine 
yönlendirmek ve ustalık eğitimine yönlendirmek Okul İdaresi Yıl boyu 

2.1.3 

Meslek Lisesi Mezunlarını Usta Öğreticilik kurslarına 
yönlendirmek ve Sanayide ve Çarşıda çalışan ustaların 
usta öğreticilik kurslarına yönlendirilmesi. 

Okul İdaresi Yıl boyu 

 

Stratejik Hedef 2.2.  Etkin bir rehberlik anlayışıyla, öğrencilerimizi ilgi ve becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya 

istihdama hazır hale getiren daha kaliteli bir kurum yapısına geçilecektir.  

 

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.2.a Çırak öğrencilerimizin memnuniyet oranı (%) 95 100 100 100 100 100 

PG.2.2.b 
Mezun olan çırak öğrencilerimizin ve ustalık 
eğitimine başvuru yapan kalfalık belgesi almaya 
hak kazananların memnuniyet oranı (%) 

100 100 100 100 100 100 

PG.2.2.c. Ustalık ve usta öğreticilik belgesi almaya hak 
kazananların memnuniyet oranı (%) 

100 100 100 100 100 100 



 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.2.1. Tüm çırak öğrencilerimiz memnundur. Okul idaresi Yıl boyu 

2.2.2 
Tüm mezun çırak öğrencilerimiz başvuru yapan kalfalar 
memnundur. 

Okul idaresi Yıl boyu 

2.2.3 Tüm ustalar ve usta öğreticiler memnundur. Okul idaresi Yıl boyu 

 

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 

 

Stratejik Amaç 3:  

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için okulumuzun kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.  

 

 

 



Stratejik Hedef 3.1.   

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.a 
İş güvenliği eğitimi verilen personel ve öğrenci 
sayısı oranı(%) 

100 100 100 100 100 100 

PG.3.2.b Okul güvenliği personel, öğrenci, veli, işveren ve 
usta öğretici memnuniyet oranı(%) 

95 100 100 100 100 100 

PG.3.3.c. Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim 
memnuniyet oranı(%) 

95 100 100 100 100 100 

 

 

Eylemler 

 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

3.1.1. 
Çalışan personele ve yeni kayıt olan çırak öğrencilerin 
tamamına her yıl iş güvenliği eğitimi verilmektedir. 

Okul idaresi Yıl boyu 

3.1.2 
Okul çevre düzeni sağlanarak ve güvenlik personeli 
çalıştırılmaya başlanmış olup, güvenlik kamera ve alarm 
sistemi faal durumdadır. 

Okul idaresi Yıl boyu 

3.1.3 
Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim anlayışı verimli 
durumdadır. 

Okul idaresi Yıl boyu 

 



V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 
 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Genel Bütçe 60000 63000 66000 70000 74000 333000 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı - - - - - - 

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 8250 9000 9750 11000 12000 50000 

TOPLAM 68250 72000 75750 81000 86000 383000 

 

        

 

 

 



VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın 

izlenmesi olarak ikili bir ayrıma gidilecektir.  

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık 

denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir 

önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.  



 

EKLER:  

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak sonuçlarından paydaş analizi bölümü 

ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz. 
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