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“ÇalıĢmak demek, boĢuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, 

teknik ve her türlü uygar buluĢlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.” 
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                                             SUNUġ 

“Ağaçtan düĢen yaprağın yönünü nasıl ki rüzgar tayin ederse, plansız ve hedefsiz insanların 

yönünü de baĢkaları tayin eder.” Eğitim; önceden saptanmıĢ esaslara göre insanların davranıĢlarında 

kaliteli ve olumlu geliĢmeler sağlamaya yarayan planlı etkili süreçtir. Bilgi, üretenlerin dıĢındakilere 

ve sonraki nesillere aktarılamasaydı biriktirilemez ve geliĢtirilemez. Böyle bir durumda bilginin ömrü, 

insan ömrü kadar kısa olur ve her defasında bilginin yeniden üretilmesi gerekirdi. Ġnsanlığın 

geliĢiminden söz etmek de mümkün olmazdı. 

Zamanı ve kaynakları çok etkin ve verimli kullanmamız gerektirmektedir. Bu gereklilik 

stratejik düĢünmeyi zorunlu kılmaktadır. Stratejik düĢünme ve uygulama çağdaĢ devlet anlayıĢının da 

gereğidir. 

Kamu Mali Yönetim Sistemi, 2003 yılında yasalaĢan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ve buna dayalı mevzuat düzenlemeleriyle ĢekillenmiĢtir. Kamuda stratejik plan 

hazırlama zorunluluğu bu yasal düzenlemelerin gereğidir. 

Plansız olmak çok ağır maliyetler getirebilir. Hedeflenen kalkınma ve geliĢimin yol haritası, 

geleceğe yönelik düĢünce ve stratejiler planlanarak oluĢturulur 

Eğitim hizmetlerinde stratejik planlama doğuracağı sonuçlar bakımından büyük önem 

taĢımaktadır. Okul Müdürlüğümüzün 2015-2019  dönemi stratejik planı, tüm vizyon ve hedefleriyle 

okulumuz, ilçemiz, ilimiz, ülkemizin ve insanlığın geleceği için üstün nitelikli insanlar yetiĢtirmek 

amacıyla hazırlanmıĢtır. 

Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teĢekkür ediyor, bu stratejik planının 

okulumuza, ilçemize,  eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

         

Zeki ÇEBĠ 

                 Okul Müdürü 
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GĠRĠġ 

Hazırlanan stratejik plan kapsamında Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nin 

içinde bulunduğu akademik, sosyal, fiziki, mali durum ortaya konularak öngörüldüğü zaman dilimi 

içerisinde ulaĢılmak istenen hedefler belirlenmiĢtir. Kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde ortaya 

konulan bu amaç ve hedefler, tüm paydaĢların katılımı ile baĢarıya ulaĢacaktır. 

           Stratejik plan, Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nde görev alan her kademedeki 

bireylerin katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini içerir. Ġç ve dıĢ paydaĢlarla yapılan bilgi 

alıĢveriĢleri, mevcut durum analizleri, hazırlanan kurum içi ve kurum dıĢı analizler sonucu ortak bir 

çalıĢmanın ürünü olan amaç ve hedefler ortaya konulmuĢtur. Amaç ve hedeflerin 2015-2019 eğitim-

öğretim yılları arasında gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. 

Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taĢımak için bir yol haritası niteliğindeki stratejik plan 

okulumuzun vizyonu olan, “Mutlu insan yetiĢtirerek muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak.” 

hedefimize ulaĢabilmemiz için büyük önem taĢımaktadır. Stratejik plan çerçevesindeki nihai amaç 

mutlu insan yetiĢtirmektir. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını sağlayıcı sosyal-

kültürel faaliyetler; akademik baĢarıyı yükseltmeye, toplumsal değerleri benimsemeye,  kendilerini 

toplumun bir üyesi olarak görmelerine, kendileriyle ve çevreyle barıĢık olmalarına yönelik çalıĢmalar 

bu amacı destekler niteliktedir. 

           Kurum içi ve dıĢı kaynaklar etkili bir Ģekilde kullanılmaya çalıĢılarak stratejik plan 

oluĢturulmuĢtur. Planlamada amaçlar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununa göre 

ĢekillendirilmiĢtir. Vizyonumuzu gerçekleĢtirme noktasında yol gösterici olan Stratejik Planın 

hazırlanması aĢamasında destek veren baĢta okul müdürümüz Zeki ÇEBĠ‟ye, iç ve dıĢ paydaĢlara 

teĢekkür ederiz.  

 

                                                                                                   Stratejik Plan Ekibi 
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B.K.K: Bakanlar Kurulu Kararı 
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PG: Performans Göstergesi 

RAM: Rehberlik AraĢtırma Merkezi 

SEM: Sürekli Eğitim Merkezi 

SGB: Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı 

SPKE: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

TEOG: Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ Sınavı 

YGS: Yüksek Öğretime GeçiĢ Sınavı 
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TANIMLAR 

Ders Yılı: Derslerin baĢladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen süredir. 

e-Okul: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iĢ ve 

iĢlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği 

sistem. 

ĠĢletmeler: Okulda kazanılan teorik bilgilerin sektörelbazda pratiğe dönüĢtürüldüğü alanlar. 

Misyon: Yönetim açısından örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli görev. 

erin tutarlılık ve uygunluğunun analizi. 

 

Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaĢılıp ulaĢılmadığını ya da ne 

kadar ulaĢıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen 

araçlar. 

Rehberlik AraĢtırma Merkezi: Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini sunan ve koordinesini 

sağlayan, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama iĢlemlerini yaparak 

uygun eğitim ortamı ile programlara yönlendiren merkez. 

Strateji: Strateji, kelime anlamı olarak “sevk etme, yöneltme, gönderme, götürme ve gütme. 

Stratejik Amaç: Belirli bir sürede kurumun ulaĢmayı hedeflediği sonuç. 

Stratejik Hedef: Amaçların gerçekleĢtirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar. 

Stratejik Planlama: Bir organizasyonun ne olduğunu, ne yaptığını ve neden yaptığını Ģekillendiren ve 

ona bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli 

çaba. 

Stratejik Plan Üst Kurulu: Stratejik planlama çalıĢmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak 

çalıĢmaları yönlendirmek üzere kurulan kurul. 

Stratejik Plan Ekibi: Stratejik planlama çalıĢmalarını doğrudan yürütmesi beklenen ve üst kurula 

belirli dönemlerde raporlar sunarak, kurulun önerileri doğrultusunda çalıĢmaları yürüten ekipler. 

SWOT Analizi:  Bir projede ya da bir ticari giriĢimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya 

kiĢinin güçlü ve zayıf  yönlerini belirlemekte, iç ve dıĢ çevreden kaynaklanan fırsat  ve tehditleri 

saptamak için kullanılan stratejik bir teknik. 

ġube: Okulun aynı düzeydeki sınıflarından her hangi birisi. 

Tedbir: Stratejik plan yönetimi anlayıĢına göre alınması gereken önlem. 

Temel Değerler: KuruluĢun kurumsal ilkeleri ve davranıĢ kuralları ile yönetim biçimi 

Vizyon: Görünüm, ileri görüĢ, kuruluĢun ideal geleceği. 

Zümre: Bir sınıf veya bu sınıf içindeki bir grup. 
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I.BÖLÜM 

STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 

    Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının 

hazırlanmasında Araklı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı temel alınmıĢ ve aĢağıdaki model 

benimsenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1: Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Planlama 

Modeli 

 

Durum Analizi 

Hazırlık Programının OluĢturulması 

Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Stratejik Planlama ĠĢ Takvimi 

Tarihi 

GeliĢim 

Mevzuat 

Analizi 

Faaliyet 

Alanları ile 

Sunulan 

Hizmetler 

PaydaĢ 

Analizi 

Kurum Ġçi ve Kurum DıĢı 

Analiz 

 PEST Analizi 

 GZFT Analizi 

 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve GeliĢim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel Ġlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 

Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

Ġzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 
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A. Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik 

Planlama Süreci: 

Okulumuz çalıĢanlarıyla ortak bir çalıĢma yürütülerek kurumumuz misyonu ve vizyonuna 

yönelik etkinliklere temel oluĢturacak Stratejik Planımızın hazırlık sürecinde çalıĢmalar; Bakanlığımız 

Strateji GeliĢtirme ġubesinin yayınlamıĢ olduğu 2013/26 sayılı Genelge ile Kalkınma Bakanlığı‟nın 

Stratejik Planlama Kılavuzu ana çerçevesinde yürütülmüĢtür. 

 

ġekil 2: Stratejik Plan Hazırlık ÇalıĢmaları 

 

Ġlgili genelge ve Araklı Ġlçe Milli Eğitimin Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda; Araklı 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü bünyesinde öncelikle “Stratejik Plan Üst 

Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Daha sonra, plan hazırlıklarının tamamlanması, üst kurula belirli dönemlerde 

rapor sunmak ve üst kurulun önerileri doğrultusunda gerekli çalıĢmaları yürütmek üzere “Araklı 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi” oluĢturulmuĢtur. 

Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibinin 

hazırlık döneminde yaptığı toplantılara, okuldaki araĢtırma ve raporlaĢtırma süreçlerine hâkim, 

çalıĢmalara yeterli zamanı ayırabilen, farklı uzmanlık alanlarına sahip ve alanında bilgi birikimine 

sahip özellikteki öğretmenlerin katılımının sağlanmasına dikkat edilmiĢtir. Okulumuz Stratejik 

Planlama ekibi tarafından, Stratejik Planlama için gerekli araĢtırma, inceleme, değerlendirme 

çalıĢmaları amacıyla okul içi her türlü yapısal ve güdülemeyi sağlayıcı önlemler alınmıĢtır. 

Stratejilerin belirlenmesi aĢamasında okul yönetiminin, öğretmenlerin, yardımcı personelin, 

velilerimizin ve öğrencilerimizin okulumuz adına ortak bir gelecek öngörmeleri,  istenen hedefe nasıl 

baĢarıyla ulaĢacağını belirlemeleri, alternatif eylemlerin ya da stratejilerin maliyetleri, yararları ve 

Stratejik Plan Üst 
Kurul Toplantıları 

Araklı Yılmaz Çebi 
Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi 
Durum Analizi 

Üst Polika Bilgileri 

Araklı Yılmaz Çebi Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
2015-2019 Stratejik Planı 

İç Paydaş Analizi 

Yasal Mevzuat Literatür Taraması 
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olası sonuçları tahmin etmeleri beklenmiĢ, çalıĢma sonunda en etkili ve verimli stratejiler seçilmeye 

çalıĢılmıĢtır. 

Okulumuzun mevcut durumu ile ulaĢmayı hedeflediği durum arasındaki yolu tarif eden, 

kurumun amaç ve hedeflerini ve bunlara ulaĢmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini 

gerektiren, uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakıĢ açısı taĢıyan Stratejik Plan Hazırlama Programı, 

Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan Modeli,  Stratejik ĠĢ AkıĢ ġeması 

ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ĠĢ Takvimi‟ne uygun olarak tamamlanmıĢtır.  

 

Tablo 1: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

Sıra No Adı-Soyadı Görevi 

1 Ali Osman TEKĠNBAġ Müdür Yardımcısı 

2 Hacer KÖKKABAK Rehber Öğretmen 

3 Yazgülü DĠZDAR  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni 

B. Stratejik Plan Modeli 

Geleceğimize yön vermek amacıyla baĢladığımız süreçte, AraklıYılmaz Çebi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı ile Kamu 

Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu‟nda yer alan modeli esas almıĢtır. Ayrıca Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 

Stratejik Plan Taslağı da dikkate alınarak, kurumumuzda çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

 

II. BÖLÜM 

DURUM ANALĠZĠ 

Okulumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 

ulaĢabilmekiçin; sahip olduğumuz kaynaklar, güçlü ve zayıf taraflarımız ile fırsat ve tehditlerimizi 

kapsayan mevcut durum analizi yapılmıĢtır. 

. 

A.TARĠHĠ GELĠġĠM 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığına ait olan binada 1990 

yılında açılmıĢ ve 1990 –1991 Eğitim ve Öğretime baĢlamıĢtır. Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Araklı Lisesi‟ne ait binada 1996 yılına kadar eğitim öğretimini sürdürmüĢtür. 1996–

1997 eğitim öğretim yılından itibaren Araklı Özgen Mahallesi‟nde hayırseverler Muhittin ÖZTÜRK –

Saffet ÇEBĠ tarafından yaptırılmıĢ olan okulda eğitim öğretimini 2000 yılına kadar devam ettirmiĢtir. 

2000–2001 eğitim öğretim yılında okul binamızın CoĢkun ÇEBĠ-Mustafa ÇEBĠ tarafından yaptırılıp 
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büyükleri eski belediye baĢkanı merhum Yılmaz ÇEBĠ adını okulumuza verdirterek Sağlık 

Bakanlığına bağıĢlamasıyla mevcut binamızda eğitim ve öğretimimizi sürdürmekteyiz. 1990–2000 

yılları arasında HemĢirelik bölümü, 2000-2012  yılları arası Acil Tıp Teknisyenliği bölümü, 2012-2013 

yılında Acil Tıp Teknisyenliği ve HemĢirelik alanlarıyla eğitim öğretimine devam etmiĢtir. 

Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık bakanlığına bağlı iken, Kamu 

Kurum ve kuruluĢlara bağlı okulların 03.02.2006 tarih ve 5450 sayılı kanunun ile Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlanmıĢ ve 2006–2007 Eğitim ve Öğretim yılı baĢında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 

kurum haline gelmiĢtir.2013–2014 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile sağlık meslek liselerinin „ATT ve 

HemĢirelik‟‟ alanlarının kapanması sonucu, okulumuz 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 

Acil Tıp Teknisyenliği, HemĢirelik, Sağlık Hizmetleri alanlarıyla eğitim öğretime  devam etmektedir. 

 

 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

1 Temmuz 2015  tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı, 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği‟ne göre Müdürlüğümüzün görevleri: 

 Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliĢtirmeyi, 

demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donatarak geleceğe hazırlamak. 

 

 Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, 

hayata ve iĢ alanlarına hazırlamak. 

 

 Eğitim ve istihdam iliĢkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve 

dinamik bir yapıya kavuĢturulmasını sağlamak. 

 

 Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliĢtirilmesini, öğrencilere 

çalıĢma ve dayanıĢma alıĢkanlığı,  yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerisi kazandırmak. 

 

 Öğrencilerin dünyadaki geliĢme ve değiĢmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil 

öğrenebilmelerini sağlamak.  

 

 Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliĢtirerek bilgi üretebilmelerini sağlamak. 

 

 Öğrencilere, teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim vermek. 

 

 ĠĢ, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına 

uygun nitelikte insan gücünün yetiĢtirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleĢtirilmesi ve 

uygulanan programlarla giriĢimcilik bilinci, meslek etiği, iĢ sağlığı ve güvenliği kültürü ile iĢ 

alıĢkanlığının kazandırmak. 

 

 Eğitim öğretim etkinliklerini Bilimsel düĢünme becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, üretken, 

bilgiye ulaĢabilen, iletiĢim kurabilen, biliĢim teknolojilerini kullanabilen, eğitim sürecine aktif 
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olarak katılan, millî, insanî ve evrensel değerleri benimsemiĢ öğrenciler yetiĢtirecek biçimde 

yapılandırmak. 

 

 Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleriyle ortaöğretim kurumlarının özelliklerine göre öğretmen 

gözetiminde bireysel veya gruba yönelik alan uygulamaları, etkinlikler ve serbest çalıĢmalar 

yapılır. Bu kapsamda spor salonu, spor sahası, müzik odası, atölye, laboratuvar, kütüphane, 

konferans salonu ve diğer uygulama mekânlarından öğrencilerin yararlanmaları için okul 

yönetimlerince gerekli tedbirler alınır. Ortaöğretim kurumlarında hangi uygulamalara ve 

etkinliklere yer verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların özelliğine göre zümre 

öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar vermek. 

 

 Ortaöğretim kurumlarında güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu ve önleyici 

tedbirlerin alınması, zararlı alıĢkanlıkların önlenmesi ve öğrencilerin Ģiddetten korunması 

amacıyla rehberlik hizmetleri kapsamında okul merkezli, temel önleme çalıĢmaları yürütmek. 

Bu konuda, okul yönetimi öğretmen, veli, çevre ile iĢbirliği ile gerekli önlemleri almak. 

 

 Öğrenci kulüp faaliyetleri, topluma hizmet etkinliklerini, geziler, törenler ile diğer bilimsel, 

sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri öğretmen, öğrenci, veli ve ilgili çevrenin 

katılımıyla okulda ya da okul müdürlüğünce belirlenen, eğitim ve öğretimin amaçlarına uygun 

mekânlarda yapmak. Ancak etkinlikler sırasında öğrencilerin her türlü zararlı alıĢkanlıklar, 

olumsuz davranıĢlar ve aĢırılıklardan korunması, israftan kaçınılması için okul yönetimince 

öğretmenler ve velilerle iĢ birliği yaparak gerekli tedbirleri almak. 

 

 Hizmetlerin yürütülmesi için okul yönetimince gerekli araç, gereç ve uygun ortamı sağlamak. 

 Okul yöneticileri tarafından okul faaliyetlerini tanıtmak, yapılan çalıĢmalar hakkında öğretmen, 

öğrenci, veli ve çevreyi bilgilendirmek. 
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C.FAALĠYET ALANLARI, SUNULAN HĠZMETLER 

Tablo2  :OkulumuzFaaliyet Alanları  ve Sunulan Hizmetler 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim  

Faaliyet Alanı-

1.1.   
Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini  sağlamak 

Sunulan Hizmet 

1.1.1 
Rehberlik tanıtım ve yönlendirme çalıĢmalarını yapmak, 

Sunulan Hizmet 

1.1.2 
Okula ve çevreye uyum problemleri yaĢayan öğrencilere yardımcı olmak, 

 

 

Faaliyet Alanı-

1:      
Eğitim  

Faaliyet Alanı-

1.2 
Sosyal ve kültürel etkinliklerin uygulanması 

Sunulan Hizmet 

1.2.1 

Belirli gün ve haftalarla ilgili konferans salonunda eğitsel kol öğrencilerinin 

sunumlarını yapmalarını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 

1.2.2 
Ayın sınıfı ve ayın öğrencisi yarıĢmasını düzenlemek ve ödüllendirme yapmak, 

Sunulan Hizmet 

1.2.3 
ġiir ve kompozisyon düzenlenmesi ve ödüllendirmenin yapılmasını sağlamak, 

 

 

Faaliyet Alanı-

1:      
Eğitim 

Faaliyet Alanı-

1.3 
Spor etkinliklerinin yürütülmesi 

Sunulan 

Hizmet1.3.1 
Voleybol turnuvalarının düzenlenerek ödül verilmesini sağlamak 

Sunulan 

Hizmet1.3.2 
Basketbol turnuvalarının düzenlenerek ödül verilmesini sağlamak 

 

 

Faaliyet Alanı-

1:      
Eğitim 

Faaliyet Alanı-

1.4 
Etik değerler eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi 

Sunulan Hizmet 

1.4.1 
Ġnsan sevgisi ve yaratılan her Ģeyi sevmenin önemini kavratmak, 

Sunulan Hizmet 

1.4.2 
Vatan ve millet sevgisinin önemi kavratmak, 

Sunulan Hizmet 

1.4.3 
Öğrencilerin; örf, adet ve geleneklere bağlı bireyler olmasına katkıda bulunmak, 
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Faaliyet Alanı-2 Öğretim   

Faaliyet Alanı-

2.1 
Sayısal derslerin planlanması 

Sunulan 

Hizmet2.1.1 

Geometri ve Matematik dersinin; Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin amacına 

uygun (YGS-LYS  ve  KPSS sınavlarına) olacak Ģekilde öğretmenler tarafından 

planlarının yapılmasını sağlamak, 

Sunulan 

Hizmet2.1.2 

Fen alanının(Fizik, Kimya ve Biyoloji) derslerinin amaca uygun olarak planlarının 

yapılmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 

2.1.3 
Sayısal  alanlardaki talebe göre hafta sonu kurslarının açılmasını sağlamak, 

 

Faaliyet Alanı-2 Öğretim  

Faaliyet Alanı-

2.2 
Sözel derslerin planlanması 

Sunulan 

Hizmet2.2.1 

Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım Derslerinin Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin 

amacına göre planlanması sağlamak, 

Sunulan 

Hizmet2.2.2 

Tarih, Coğrafya ve diğer sözel Sağlık Meslek lisesi öğrencilerinin amacına göre 

planlanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 

2.2.3 

Seçmeli derslerin Sağlık Meslek lisesi öğrencilerinin amacına göre planlanmasını 

sağlamak, 

Sunulan Hizmet 

2.2.4 

ĠĢletmeye giden öğrencilerin planlanması ve iĢletmede takibinin planlanmasını 

yapmak, 

Sunulan Hizmet 

2.2.5 
Sözel alanlardaki talebe göre hafta sonu kurslarının açılmasını sağlamak, 

 

Faaliyet Alanı-2 Öğretim 

Faaliyet Alanı2.3 Mesleki Derslerin Planlanması 

Sunulan 

Hizmet2.3.1 
HemĢire ve ATT alanındaki derslerin amaca uygun olarak planlamasının yapılması, 

Sunulan 

Hizmet2.3.2 
Sağlık hizmetleri alanındaki derslerin amaca uygun planlanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 

2.3.3 

Meslek alnındaki talebe göre hafta sonu kurslarının açılmasını sağlamak, 

 

Faaliyet Alanı-3 Yönetim ĠĢleri 

Faaliyet Alanı-3.1 Öğrenci iĢleri hizmetinin yürütülmesi 

Sunulan 

Hizmet3.1.1 
Öğrencilerin e-okula kayıt iĢlemlerini yapmak, 

Sunulan 

Hizmet3.1.2 
Kayıtlarla ilgili dosyaların tutulmasını sağlamak, 

Sunulan 

Hizmet3.1.3 
Öğrencilerin devam-devamsızlıklarının takibini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 

3.1.4 
Öğrencilerin okul-aile ve çevresiyle ilgili her türlü sorununa yardım etmek, 
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Faaliyet Alanı-3 Yönetim ĠĢleri 

Faaliyet Alanı-3.2 Öğretmen iĢleri hizmetinin yürütülmesi 

Sunulan 

Hizmet3.2.1 

Her öğretmenin müfredat programındaki dersini ders saatlerinde öğrenciye sunmasını 

sağlamak, 

Sunulan 

Hizmet3.2.2 

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda geliĢmelerine yardımcı olmasını 

sağlamak, 

Sunulan 

Hizmet3.2.3 
Bilgiye ulaĢmada ve bilgiyi kullanmada öğrenciye rehberlik yapılmasını sağlamak, 

 

Faaliyet Alanı-3 Yönetim ĠĢleri 

Faaliyet Alanı-

3.3 
Personel iĢleri hizmetlerinin yürütülmesi 

Sunulan 

Hizmet3.3.1 
Okul temizliğini amacına uygun olarak yapmaz, 

Sunulan 

Hizmet3.3.2 
Okul araç gerecinin amacına uygun olarak kullanımını sağlamak, 

 

Faaliyet Alanı-4 Destek Hizmetleri 

Sunulan 

Hizmet4.1 
Diğer okullardan alınan destek hizmetleri 

Sunulan 

Hizmet4.1.2 
Aynı ve farklı türdeki  okullardan destek almak, 

Sunulan 

Hizmet4.1.3 
Ġlçe M.E.M‟den destek almak, 

Sunulan 

Hizmet4.1.4 
Ġl M.E.M ve bakanlıktan destek almak, 

 

Faaliyet Alanı-4 Destek Hizmetleri 

Sunulan 

Hizmet4.2 
Okul aile birliği destek hizmetleri 

Sunulan 

Hizmet4.2.1 

Okul aile birliğinin maddi yönden ihtiyacı olan öğrencilere destek vermesini 

sağlamak, 

Sunulan 

Hizmet4.2.2 
Okul aile birliğinin velilere ulaĢma anlamındaki çalıĢmaları yürütmek, 

Sunulan 

Hizmet4.2.3 

Okul aile birliğinin idare ve öğretmenlere ulaĢma noktasındaki çalıĢmalarını 

yapmak, 

 

Faaliyet Alanı-4 Destek Hizmetleri 

Sunulan 

Hizmet4.3 
Ġlçe Emniyet Müdürlüğü destek hizmetleri 

Sunulan 

Hizmet4.3.1 
Kolluk kuvveti faaliyetlerinden yararlanmak, 

Sunulan 

Hizmet4.3.2 
Okulda ve dıĢarıda sorun  yaratabilecek  öğrencilerin aileleri ile iĢbirliği yapmak, 

Sunulan 

Hizmet4.3.3 
Resmi ve polisiye tedbirler almak, 
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D.PAYDAġ ANALĠZĠ 

PaydaĢ analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan 

katılımcılığın sağlanabilmesi için okulumuz ile iletiĢim, etkileĢim içinde bulunan kiĢi, kurum ve 

kuruluĢların görüĢleri dikkate alınarak stratejik planın karar vericiler ve uygulayıcılar tarafından 

sahiplenilmesine çalıĢılmıĢtır.  

Birlikte hareket etme bilincinde olan okulumuz;2014-2015 Stratejik Planlama sürecinde tüm 

paydaĢların görüĢ, talep, öneri ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini 

hedeflemiĢtir.  

Okulumuzun dıĢarıdan algılanması ve kuruma iliĢkin beklentiler, kuruma iliĢkin durum tespiti, 

kurumsal iĢbirliği ve eĢgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleĢtirmeye yönelik olarak okulumuz 

Stratejik Planlama Ekibi, okulumuz öğretmenleri ve okul aile birliği baĢkanı ile toplantılar 

düzenlenmiĢ ve katılımcıların paylaĢımları sonucunda kurumumuzun paydaĢlarla iliĢkilerinin seviyesi 

ve önceliklerin tespit edilmesine çalıĢılmıĢtır.  

PaydaĢ analizinin ilk aĢamasında okulumuz Stratejik Planlama Ekibi tarafından, kurumun 

tüm paydaĢları ayrıntılı olarak belirlenmiĢ, paydaĢların kurumla iliĢkileri belirlenerek iç 

paydaĢ/dıĢ paydaĢ/yararlanıcı olarak sınıflandırılması yapılmıĢtır. PaydaĢlar iç paydaĢ, dıĢ paydaĢ 

ve yararlanıcı temelinde ayrımlandırılmıĢ; iç/dıĢ paydaĢ ve yararlanıcıların, temel ve stratejik 

konumları da belirtilmiĢtir.  

Bu paydaĢlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iĢ birliği içinde olunan, 

faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluĢma noktasındaki 

önceliklerine göre aĢağıdaki Ģekliyle sınıflandırılmıĢtır: 

Okulumuz Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi iç ve dıĢ paydaĢlardan alınacak görüĢ ve 

öneriler için, ekipte görev dağılımı yapılmıĢtır.Gerek iç gerekse dıĢ paydaĢlarımızın görüĢ ve önerileri 

sonucunda ortaya çıkan hususlar, stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik 

alanların tespitinde büyük ölçüde belirleyici olmuĢtur 

PaydaĢlarımızın okulumuz faaliyetlerini nasıl değerlendirdiğini saptamak için TOWS analizi 

dokümanlarından faydalanılmıĢtır. 
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E.KURUM ĠÇĠ VE DIġI ANALĠZ 

A. Kurum Ġçi Analiz 

 

 

 

 

ġekil3: Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TeĢkilat ġeması 
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Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiĠnsan Kaynakları 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 17‟si eğitim ve öğretim hizmetleri 

sınıfında olmak üzere, toplam 21 personel ile çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

 

 

Tablo 3: Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ġnsan Kaynakları Dağılımı 

OKULUMUZAD GÖREVLĠ PERSONELĠN DURUMU 

Görev Unvanı    

Okul Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Okul / Kurum Müdürü 1 0 1 

Okul / Kurum Müdür BaĢ Yardımcısı 0 0 0 

Okul / Kurum Müdür Yardımcısı 0 1 1 

Toplam 1 1 2 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut Ġhtiyaç Toplam 

Öğretmen 17 16 1 16 

Toplam 

17 

 

 

16 1 16 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ HARĠCĠ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm Mevcut Durum Ġhtiyaç Toplam 

Genel Ġdari Hizmetleri 0 0 0 0 

Ayniyat Saymanı 1 1 0 1 

Daktilograf 1 1 0 1 

Toplam 2 2 0 2 

DĠĞER STATÜLER 

Türü Toplam 

Geçici Personel 2 

Ders KarĢılığı Ücretli Öğretmen 1 

Toplam 3 

Genel Toplam 23 

 

 

Tablo 4: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran 

Doktora 0 0 

Yüksek Lisans (Tezli) 0 0 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 0 0 

Lisans 19 90,6 

Ön Lisans 1 4,7 

Lise 1 4,7 

Genel Toplam 21 100 
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Teknolojik Kaynaklar 

  Okulumuzda mevcut olan bütün teknolojik kaynaklar ihtiyaç duyuldukça etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır. Kurum olarak Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Sistemi (MEBBĠS)‟ten aktif 

bir Ģekilde yararlanılmaktadır. Veliler ve öğrenciler de e- okul sistemini kullanmaları için teĢvik 

edilmektedir. FATĠH projesi kapsamında kurulan akıllı tahtalar ve dersler bütünleĢtirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Konferans salonumuzda bulunan projeksiyon cihazı eğitim ve öğretimi 

zenginleĢtirmek için kullanılmaya devam etmektedir. Bilgilere ulaĢımda internet ağından 

yararlanırken ve bilgileri çoğaltırken yazıcı ve fotokopi makinesi okul ihtiyaçlarına cevap 

vermektedir. 2013-2014 eğitim öğretim yılında sağlık hizmetleri alanı ile birlikte BiliĢim 

Teknolojileri dersi verilmeye baĢlanmıĢ ve okulumuzda BiliĢim Teknolojileri sınıfına ihtiyaç 

doğmuĢtur. 

 

 

Mali Kaynaklar 

 Okulumuzun baĢlıca finans kaynakları okul-aile birliği gelirlerinden oluĢmaktadır. 

 

Tablo 5: Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Müdürlüğü Gelir Tablosu 

Okul Gelir Tablosu 

 

Kaynaklar 2011 2012 2013 2014 2015 

Okul Aile Birliği 0 

 

0 0 45199 2500 

TOPLAM    45199 2500 

 

 

 

B. Kurum DıĢı Analiz 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, PEST Analizi ile sosyal, politik, ekonomik ve 

kültürel değiĢim alanlarını inceleyerek bilgi toplumu ve eğitimdeki farklılıkları analiz etmeyi, bu 

alanda ortaya çıkan yeni eğilimleri takip etmeyi amaçlamaktadır. 

PEST Analizi, stratejik planlama yaparken içinde bulunulan çevresel faktörlerin incelenmesi ve 

bu faktörlerin olan ya da olabilecek etkilerini görmekte kullanılan bir analizdir. Bu analiz sayesinde 

çevrenin tanınması ve çevredeki değiĢmekte olan etmenlerin fark edilmesi sağlanır. PEST Analizi 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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geleceğe yönelik vizyonun geliĢtirilmesi açısından da oldukça önemlidir. Kurumun, çevresindeki 

değiĢiklikleri incelemesi ve bu değiĢikliklere hızlı ve kolay bir biçimde uyum göstermesini 

kolaylaĢtırır. 

Kurumumuzun bağlı olduğu il çapında dıĢsal faktörlere yönelik incelemeler yapılmıĢ ve PEST 

analizinde bu incelemelerden yararlanılmıĢtır. 

 

Üst Politika Belgeleri 

Stratejik plan çalıĢmaları kapsamında taranmıĢ olan politika belgeleri aĢağıda verilmiĢtir. 

- Araklı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 

- Araklı Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

- Araklı Kaymakamlığı  

- Araklı Belediyesi 

 

 

2015-2019 STRATEJĠK PLANI PEST ANALĠZĠ 

POLĠTĠK EĞĠLĠMLER 

           1.Okulumuz, öğrencilerini hayata ,mesleğe ve  yükseköğretime  hazırlar. 

           2. Öğrencileri eğitimin merkezine koyar ve hayattaki doğruların bilincinde olmaları,          

haklarını arayan bir kiĢilikte yetiĢmeleri için yaklaĢım sergiler. 

           3.Öğrencilerin yeniliklere açık ve geliĢmelerden haberdar Ģekilde eğitim-öğretim almalarını 

sağlayıcı, önleyici çalıĢmalarla risklerden koruyucu politikalar uygulayarak yasal sorumluluklarını en 

iyi Ģekilde kullanan bireyler olarak yetiĢmelerini sağlamaya çalıĢmaktadır. 

EKONOMĠK EĞĠLĠMLER 

1.Okulumuzun Yılmaz ÇEBĠ adına yeğenleri CoĢkun ÇEBĠ ve Mustafa ÇEBĠ tarafından yapılarak 

eğitime bağıĢlanması, yöre halkının eğitime verdiği önemi yansıtmaktadır. 

2. Araklı‟da aileler gelirlerinin tamamını olmasa da bir kısmını fındık ve çay tarımından 

sağlamaktadır. Okulumuzun öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu çevre ilçelerden, öğrencilerimizin 

bir kısmı da farklı illerden gelmektedir. Fındık ve çay tarımı ailelere yıllık ek gelir sağlayacak 

seviyededir. 

3.Araklı ilçemizin özellikle DağbaĢı mevkiinde HES‟ ın yapılmakta olduğu, bu durumun 

özellikle iklimi olumsuz yönde etkilediği söylense de ilçemize ekonomik anlamda bir getirisinin 

olacağı düĢünülmektedir. Okulumuza Ģu anda bir katkısının olacağı düĢünülmemektedir. 

4.Ġlçemizin paranın  hareketliliği anlamında Trabzon‟un ikinci büyük ilçesi olması ; çay, fındık 

ve tuğla fabrikalarının ilçemizde yer alması; dıĢarda çalıĢan gurbetçilerin fazla olması ve son yıllarda 

inĢaat alanında çok haraketli hale gelmesi ve TOKĠ‟nin sahilde yaklaĢık 300 konut yapması ilçemizin 

ekonomik hareketliliği olarak görülmektedir.  
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5.Yöremizin özellikle yayla turizmine elveriĢli olması öğrencilerimizin velilerinin bir kısmının 

yaz döneminde yaylada ikamet etmeleri, ekonomik açıdan ilçemize bir katkı sağlasa da okulumuza 

ekonomik anlamda bir katkısı olmamaktadır. 

6.Ġlçemizde son yıllarda balıkçılık ve hayvancılığın geliĢmekte olduğu gözlenmektedir. Bu 

durumunun yine okulumuza ekonomik anlamda bir getirisi olmamaktadır. 

7.Okulumuzun öğrencilerinin okula ekonomik katkısı çok az olmaktadır. Bir kısım aileler okul 

aile birliklerine katkı yapmalarına rağmen, bir kısım aileler maddi durumları iyi olsa bile ekonomik 

anlamda katkıdan kaçınmaktadırlar. Bu durum okulun idari yönetimi anlamında zorluklar 

doğurmasına neden olmaktadır. 

 

SOSYAL EĞĠLĠMLER  

1.Yayla Ģenliklerine ülke çapında tanınan yöresel sanatçıların gelmesi ilçede bir festival havası 

yaratmaktadır. Bu dönemde bir sosyal hareketliliğin yaĢanması. 

2.Belediye kültür salonunda çeĢitli sosyal ve kültürel etkinliklerin olması.(Düğün, dernek, 

seminer, konferans ve diğer etkinlikler) 

3.Sivil toplum kuruluĢlarının yapmıĢ olduğu etkinlikler.(Araklıda maddi durumu iyi olmayan 

Araklı‟lı 40 üniversite öğrencisine Eğitime Gönül Verenler Derneğinin kermes ve çeĢitli etkinlikler 

düzenleyerek burs vermesi) 

4.Ġlçemiz de Sportif anlamda yetiĢtirdiği dünya çapında sporcuların olması. (güreĢte dünya 

Ģampiyonu; Selçuk ÇEBĠ, ülke çapında tanınan futbolcusu; Hüseyin ġĠMġĠR örnek olarak 

verilebilir.) 

5.Okulumuzda ve yöremizde parçalanmıĢ aile çocuklarının olması ve bunların topluma 

kazandırılması için okul ve yerel kuruluĢlar olarak çalıĢmaların yapılması. 

6.Okulumuzda az olsa da okul öğrencilerimizin kötü alıĢkanlıklar(sigara, alkol vb. gibi) ve 

madde bağımlılığı konusunda konferans ve seminerlerin verilmesi. 

 

TEKNOLOJĠK EĞĠLĠMLER 

1.FATĠH projesi kapsamında okulun biliĢim alanındaki geliĢmiĢliğine önemli katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir.(Veliye öğrencisi hakkında SMS ve mail adresiyle bilgi verilmesi aynı Ģekilde 

bilgi alınması) 

2.Okulumuzun,okul kampüsü olacak konumda olması 
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EKOLOJĠK EĞĠLĠMLER 

1.Okulumuzun çevresi sakin. ormanlara yakın ve temiz havalıdır. Bu durum okulumuzu sağlık 

açısından olumlu yönden etkilemektedir. 

2.Okulumuzun bahçesinde ağaçların ve çeĢitli bitkilerin bulunması huzurlu bir ortam 

yaratmaktadır; ayrıca temiz su kaynakları mevcuttur.  

3.Okulumuzun bahçesi çok küçük olduğundan öğrencilerin spor faaliyetleri yapmasına engel 

olmaktadır. Ayrıca bahçenin küçük olması bahçede yapılan eğitim faaliyetlerinin bina içerisindeki 

derslikleri gürültü anlamında olumsuz etkilemesine sebep olmaktadır. 

 

   ETĠK EĞĠLĠMLER           

 1.Öğretmenlerimiz toplumun etik değerlerini benimseyen davranıĢlar sergileyerek öğrencilerin 

de bu davranıĢları sergilemelerini sağlamaya çalıĢmaktadırlar. 

  2. Öğrencilerin yöre ağzıyla konuĢmasını engellemek için öğretmenlerimiz Ġstanbul Türkçesiyle 

konuĢarak öğrencilere örnek olmakta ve gerekli önlemleri almaktadırlar. Öğrencilerin kendilerini 

doğru ve güzel bir Ģekilde ifade etmesi insanlarla sağlıklı iletiĢim kurmalarına yardımcı olmaktadır.  

3. Toplumumuzda velilerin okul idaresine ve öğretmenlere gereken saygıyı göstermediği 

gözlemlenmektedir. Bu durum öğretmenlerin toplum içerisinde statü kaybetmesinden 

kaynaklanmaktadır. Toplumun yetiĢtirdiği öğrencilerimize de aktarılan bu anlayıĢ eğitimde 

verimliliği olumsuz etkilemektedir. 

4. Eğitim ailede baĢlar inancıyla ailelerin çocuk yetiĢtirmek konusunda bilinçlendirilmesi 

gerektiğine inanmaktayız. Ailesi tarafından desteklenen, sevgi gören, güven duygusu içinde yetiĢen 

ve huzurlu bir ortamda yaĢayan gençlerin; iletiĢime açık, eğitim-öğretim faaliyetlerinde daha aktif 

ve baĢarı düzeyinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Bu anlamda ailelerin bilinçli olması 

önem arz etmektedir. Öğretmenlerimizin aile desteği olmadan bu yönde yaptığı çalıĢmalar etkili 

olmamaktadır. Bu anlamda toplumun her kesiminden hem saygı hem de maddi anlamda destek 

istiyoruz. Ġtibarımızı geri istiyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz Türk insanını oluĢturma 

çabamıza destek bekliyoruz. Bu desteği hem velilerimizden hem de devletimizden bekleme çabası 

içindeyiz. Öğretmenine saygı göstermeyen bir toplum geleceğini inĢa edemez. 
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GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR VE TEHDĠTLER 

Tablo 6: Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

-Öğrenci sayısının az olması. 

-Okul idaresine ulaĢılabilirliğin kolay olması. 

-Öğrencilerin öğretmenlere kolay ulaĢabilmesi. 

 

ZAYIF YÖNLER 

-Okulun tanıtımı açısından okul Web sayfasının aktif olarak kullanılmaması. 

-Yüksek öğretim kurumları tanıtımının yeterli düzeyde olmaması. 

 

FIRSATLAR 

- Okulunmeslek öğretmeni bakımından yeterli öğretmene sahip olması. 

- FATĠH projesiyleeğitim –öğretim faaliyetlerinin daha verimli hale dönüĢtürülmesi. 

- Mezun öğrencilerin üniversiteye giriĢte sınavsız geçiĢ haklarının(alanları ile ilgili 

bölümlere) bulunması. 

-E-Okul ve MEBBĠS sistemlerinin öğrenci ve öğretmenlerin iĢlerini kolaylaĢtırması. 

 

TEHDĠTLER 

-Öğrencilerin çoğunun servisle okula gelip-gitmesi; öğrenci ,okul ve veli açısından 

zaman ve maddi kaybın yaĢanması. 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

- Temizlik anlamında beyaz bayrağa sahip olması 

-Köklü bir okul olması. 

- Öğretmen kadrosunun deneyimli olması. 

- Yönetici, öğretmen ve öğrenci iletiĢiminin iyi olması. 

-okul personelinin teknolojik araç-gereçleri etkin kullanması. 

 

ZAYIF YÖNLER 

- YGS, LYS sınavlarına yönelik baĢarıyı arttırıcı çalıĢmaların yetersiz olması. 

- Velilerin okulu sahiplenmede (maddi-manevi) yetersiz olması. 

 

FIRSATLAR 

-Rehber öğretmenin olması. 

-ilçemizde devlet hastanesinin bulunması. 

-Ġlçemizde halkın ve hayırsever vatandaĢların eğitim-öğretim faaliyetlerine destek 

vermesi. 

TEHDĠTLER 

- ParçalanmıĢ ailelerin artması ve Ģiddet olaylarının olması. 
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- Zararlı madde kullanımının yaygınlaĢması. 

- Okulumuzun diğer ortaöğretim kurumlarının tam ortasında olması, öğrencilerimizin; 

öğrenci davranıĢı(sigara içen, argo kelime kullanan, kız-erkek arkadaĢlığı gibi) 

bakımından olumsuz yönde etkilenmesi. 

Toplumumuzun bir kısmında çevre bilincinin istenilen düzeyde olmaması. 
K
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R
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GÜÇLÜ YÖNLER 

-Okulun güvenlik sisteminin(kamera) ve ısınma sisteminin yeterli olması. 

-okul personelinin ihtiyacını karĢılayacak teknolojik araç-gereç ve donanıma sahip 

olması. 

 

ZAYIF YÖNLER 

-Okulumuzu dıĢarıdan kazanıp gelen öğrencilerimizin barınma sorununun olması 

FIRSATLAR 

- Ġlçemizde öğretmenevi, halk eğitim merkezi, gençlik merkezi ve donanımlı bir 

kütüphanenin bulunması. 

-Okulumuzun diğer ortaöğretim kurumlarına yakın olması ve pansiyon  ,kurs vb. 

hizmetlerden faydalanılması. 

-Yetersiz olan branĢ öğretmenlerinin diğer ortaöğretim kurumlarından temin 

edilebilmesi. 

 

TEHDĠTLER 

- Öğretmenlerin önemli bir kısmının ilçe dıĢında ikamet ediyor olması. 

- BranĢ öğretmenlerinin yeterli olmaması. 

-Velilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin düĢük olması. 

 

 

Okulumuz 2014-2019 Stratejik Planının hazırlık aĢamasında, iç ve dıĢ paydaĢlarla yapılan 

çalıĢmalar sonunda elde edilen GZFT verilerine göre kurumun güçlü, zayıf tarafları, fırsat ve 

tehditler belirlenmiĢtir. Böylece kurumun, stratejik planı için hayati önem taĢıyan 

stratejiler/tedbirler için ön hazırlık tamamlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi GeliĢim ve Sorun Alanları 

PaydaĢ analizi, kurum içi ve dıĢı analiz sonucunda okulumuzun faaliyetlerine iliĢkin 

geliĢim ve sorun alanları tespit edilmiĢtir. Belirlenen geliĢim ve sorun alanları üç tema altında 

gruplandırılarak belirtilmiĢtir. 

 

Tablo 7: GeliĢim ve Sorun Alanları 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

-Okul öncesi eğitimde 

okullaĢma 

-Ġlköğretimde okullaĢma 

-Ortaöğretimde okullaĢma 

-Ġlköğretimde devamsızlık 

-Ortaöğretimde devamsızlık  

-Ortaöğretimde örgün eğitimin 

dıĢına çıkan öğrenciler 

-Zorunlu eğitimden erken 

ayrılma 

-TaĢımalı eğitim 

-Yurt ve pansiyonların doluluk 

oranları 

-Temel eğitimden 

ortaöğretime geçiĢ 

-Okul türlerinin tanıtımı 

-Yükseköğretime katılım 

 

-Eğitim öğretim sürecinde 

sanatsal, sportif ve kültürel 

faaliyetler 

-Okuma kültürü 

-Okul sağlığı ve hijyen 

-Zararlı alıĢkanlıklar ve 

bağımlılıklar 

-Öğretmenlere yönelik hizmet 

içi eğitimler 

-Öğretmen yeterlilikleri  

-Eğitimde bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin kullanımı 

-Temel dersler önceliğinde 

ulusal ve uluslararası 

sınavlarda öğrenci baĢarı 

durumu 

-Sınav kaygısı 

-Eğitsel, mesleki ve kiĢisel 

rehberlik hizmetleri 

-Mesleki ve teknik eğitimin 

sektör ve iĢgücü piyasasının 

taleplerine uyumu  

-Atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin sektörle ilgili 

özel alan bilgisi 

Mesleki eğitimde alan dal 

seçim rehberliği  

-ĠĢyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları 

-Yabancı dil yeterliliği 

-Uluslar arası hareketlilik 

 

-Ġnsan kaynaklarının mesleki 

yetkinliklerinin geliĢtirilmesi 

-Ġnsan kaynakları planlaması ve 

istihdamı 

-ÇalıĢma ortamlarının iĢ 

motivasyonunu sağlayacak biçimde 

düzenlenmesi 

-ÇalıĢanların ödüllendirilmesi 

-Okul ve kurumların fiziki 

kapasitesinin yetersizliği  

-Okul pansiyonları  

-Okul ve kurumların sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet 

alanlarının yetersizliği 

-Donatım eksiklerinin giderilmesi 

-Dershanelerin özel okullara 

dönüĢü 

-Okul-Aile Birlikleri 

-Kurumsal aidiyet duygusu 

-Stratejik planların 

uygulanabilirliği 

-Basın ve yayın faaliyetleri  

-Ġstatistik ve bilgi temini 

-Bilgiye eriĢim imkânlarının ve 

hızının artırılması 

-Teknolojik altyapı eksikliklerinin 

giderilmesi 

-Diğer kurum ve kuruluĢlarla 

iĢbirliği  
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STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ 

1.Eğitim ve Öğretime EriĢim 

1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

   1.1.1.Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama 

   1.1.2.Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

   1.1.3.Yükseköğretime katılım ve tamamlama 

   1.1.4.Hayat boyu öğrenmeye katılım  

2.Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1.Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

   2.1.1.Öğrenci 

2.1.1.1.Hazır oluĢ 

2.1.1.2.Sağlık 

2.1.1.3.Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4.Kazanımlar 

   2.1.2.Öğretmen  

   2.1.3.Öğretim programları ve materyalleri 

   2.1.4.Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

   2.1.5.Program ve türler arası geçiĢler 

   2.1.6.Rehberlik 

   2.1.7.Ölçme ve değerlendirme 

2.2.Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi  

   2.2.1.Sektörle iĢ birliği 

   2.2.2.Önceki öğrenmelerin tanınması 

   2.2.3.Hayata ve istihdama hazırlama 

   2.2.4.Mesleki rehberlik 

2.3.Yabancı Dil ve Hareketlilik 

    2.3.1.Yabancı dil yeterliliği 

   2.3.2.Uluslararası hareketlilik 
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3.Kurumsal Kapasite 

3.1.BeĢeri Alt Yapı  

   3.1.1.Ġnsan kaynakları planlaması 

   3.1.2.Ġnsan kaynakları yönetimi 

   3.1.3.Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 

3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

   3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 

   3.2.2.Okul bütçesi 

   3.2.3.Eğitim tesisleri ve alt yapı 

   3.2.4.Donatım  

3.3. Bilgi Yönetimi 

   3.3.1.Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

   3.3.2.Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

   3.3.3.Veri toplama ve analiz 

   3.3.4.Veri iletimi ve bilgi paylaĢımı 
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III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELĠM 

A. MĠSYON, VĠZYON, TEMEL DEĞERLER ve ĠLKELERĠMĠZ 

MĠSYON 

Bilgiyle donanımlı, insan sevgisine sahip, imkan ve becerilerini  kullanabilen, güvenilir, 

inanılır ,sağlığımızı emanet edebileceğimizı bireyler yetiĢtirmek.  

VĠZYON 

Mutlu bireyler yetiĢtirerek, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak. 

TEMEL DEĞERLERĠMĠZ 

 Okul paydaĢlarının karĢılıklı sevgi ve saygı içinde olması. 

 Tüm personelin birbirine karĢı anlayıĢ ve dayanıĢma içinde olması. 

 Tüm paydaĢların  genel olarak ;kendilerine ve birbirlerine karĢı  güven duygusu içinde 

olması. 

 Günün koĢullarına uygun tüm geliĢim ve değiĢimlere açık olmak. 

 YaĢadığımız çevrenin örf, adet, gelenek ve göreneklerine saygı duymak. 

 Her ortamda adaletli olmayı ilke edinmek. KiĢisel farklılıklara saygı duyarak, dil, din 

ırk ve mezhep ayrımı gözetmemek. 

B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU 

STRATEJĠK AMAÇ-1 

Okulumuzdaki bütün öğrencilere;  sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı 

dezavantajlardan etkilenmeksizin, eĢit ve adil bir eğitim verilmesini sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1: Maddi ve manevi olarak yardıma muhtaç öğrencilere destek verilmesini 

sağlamak. Devamsızlık konusunda öğrenci velilerine sms yoluyla bilgilendirme yapmak. 

 

STRATEJĠK AMAÇ-2: Öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirip öğrencilerin 

motivasyonlarını artırarak üniversite sınavlarındaki baĢarılarını yükseltmek. 

 

Stratejik Hedef 2.1:Öğrencileri ilgileri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlere 

yönlendirmek. 

Stratejik Hedef 2.2:YGS-LYSpuanlarını yükseltmek 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ-3   Okulun fiziki yapısını iyileĢtirmek.  

Stratejik Hedef 3.1: Okulun fiziki yapısını iyileĢtirerek eğitim- öğretimi daha kaliteli hale 

getirmek. 
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C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBĠRLER 

 

TEMA 1- EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠMĠN ARTTIRILMASI 

 

Eğitime ve Öğretime EriĢim: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve 

demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eĢit ve adil Ģartlar altında ulaĢabilmesi ve 

bu eğitimi tamamlayabilmesidir. 

 

STRATEJĠK AMAÇ-1: Okulumuzdaki bütün öğrencilere;  sosyal, kültürel ve ekonomik 

farklılıkların ortaya çıkardığı dezavantajlardan etkilenmeksizin, eĢit ve adil bir eğitim verilmesini 

sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1: Maddi ve manevi olarak yardıma muhtaç öğrencilere destek verilmesini 

sağlamak.Devamsızlık konusunda öğrenci velilerine sms yoluyla bilgilendirme yapmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzun tüm çalıĢanları öğrencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıklarını 

gözetmeksizin adil ve eĢit davranmaya çalıĢmaktadır. Öğrencilerin hazır bulunuĢluk düzeylerine göre 

eğitim-öğretime devam edilmektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmı servisle okula ulaĢım sağladığı için 

devamsızlık problemleri yaĢanmaktadır. YGS ve LYS dönemlerinde öğrenciler sınav stresi dolayısıyla 

okula gelmemektedirler. 

 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında; 

Okulumuzda sürekli devamsız öğrenci sayısı 0,devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci 

sayısı0, okuldan ayrılan öğrenci sayısı 0, okuldan uzaklaĢtırılan öğrenci sayısı0, özürlü devamsız 

öğrenci ortalaması 4,03, özürsüz devamsız öğrenci ortalaması 8,09 taĢımalı eğitimden yararlanan 

öğrenci sayısı ise 22‟ dir. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında; 

Okulumuzda sürekli devamsız öğrenci sayısı 0, devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan 

öğrenci sayısı0, okuldan ayrılan öğrenci sayısı 0, okuldan uzaklaĢtırılan öğrenci sayısı0, özürlü 

devamsız öğrenci ortalaması 5,34, özürsüz devamsız öğrenci ortalaması 7,28, taĢımalı eğitimden 

yararlanan öğrenci sayısı ise 25‟ dir. 
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Tablo 8: Performans Göstergeleri 

 

Tablo 9: Stratejiler 

Sıra No Tedbir/Strateji Sorumlu Birim 

1 
10 gün üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin tespitinin 

yapılması. 
Ġdare 

2 

Devamsızlık yapan öğrencilerin velilileriyle irtibata 

geçip bilgilendirme yapılması amacıyla SMS 

sisteminin oluĢturulması. 

Ġdare 

3 
Devamsızlığı fazla olan öğrenci velileri ile 

görüĢülmesi.  

Ġdare-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri-Rehber 

Öğretmen 

4 
Devamsız nedenleri anketinin uygulanması ve 

değerlendirilmesi 

Rehber Öğretmen-

Sınıf rehber 

Öğretmeni 

5 
Devamsızlığı fazla olan öğrenciler için rehberlik 

servisi ile iĢbirliği yapılması. 

Sınıf rehber 

öğretmenleri 

6 
Problem tarama envanterinin uygulanması ve 

değerlendirilmesi. 
Rehber Öğretmen 

7 Devamsızlığı az olan öğrencilerin ödüllendirilmesi. Ġdare 

8 
Okul-aile birliği sonucunda belirlenen öğrencilere 

maddi  destek olmak. 
Ġdare-Okul-aile birliği 

9 

Olumlu- Olumsuz öğrenci davranıĢlarına karĢı tüm 

personelin aynı davranıĢları sergilemesinin 

sağlanılması 

Tüm Personel 

10 
Okulda istek ve Ģikayet kutusunun hazırlanması ve 

değerlendirilmesi. 

Ġdare-Rehber 

Öğretmen 

11 
Öğrencilere sosyal iliĢkiler, arkadaĢ ve öğretmenlerle 

iliĢkiler vb konularında rehberlik yapılması. 

Rehber Öğretmen-

Sınıf Rehber 

Öğretmeni 

 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 
Eğitim ve Öğretime EriĢim 

Hedef 1.1. 

2012-

2013 
2013-2014 

1 Sürekli Devamsız Öğrenci Sayısı 
0 0 0 

2 Yıllık Devam Etmeyen Öğrenci Sayısı 
0 0 0 

3 Devamsızlıktan Sınıf Tekrarına Kalan Öğrenci Sayısı 
0 0 0 

4 Okuldan Ayrılan Öğrenci Sayısı 
0 0 0 

5 Okuldan UzaklaĢtırılan Öğrenci Sayısı 
0 0 0 

6  Okulumuzda ÖzürlüDevamsız Öğrenci Ortalaması 
4,03 5,34 3 

7 Okulumuzda  ÖzürsüzDevamsız Öğrenci Ortalaması 
8,9 7,28 5 

8 TaĢımalı Eğitimden Yararlanan Öğrenci Sayısı 
22 25 30 
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TEMA 2- EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi 

Ģekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve 

davranıĢın kazandırılmasıdır. 

STRATEJĠK AMAÇ-2: Öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirip öğrencilerin 

motivasyonlarını artırarak üniversite sınavlarındaki baĢarılarını yükseltmek. 

 

Stratejik Hedef 2.1:Öğrencileri ilgileri doğrultusunda sosyal ve kültürel faaliyetlere 

yönlendirmek. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Toplumun sosyal ve ekonomik refahının artması, eğitim ve öğretimde kalitenin artmasıyla 

doğru orantılıdır.  Özgüvene sahip ve nitelikli bireylerin yetiĢtirilmesine imkân sağlayacak kaliteli 

bir eğitim sisteminin verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için, bireylerin bedensel, duygusal ve 

zihinsel geliĢimleri desteklenerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyelleri açığa çıkarılmalı 

ve etkin bir Ģekilde kullanılarak akademik baĢarıları artırılmaya çalıĢılmalıdır. Bu nedenle 

okulumuzda kaliteli bir eğitim ortamına ulaĢmak için öğrencilerimizin bedensel, duygusal ve 

zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının artırılması hedeflenmektedir. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında; 

Satranç turnuvasına katılan öğrenci sayısı 20, masa tenisi turnuvasına katılan öğrenci sayısı 

30, voleybol turnuvasına katılan öğrenci sayısı 54 „tür. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında; 

Satranç turnuvasına katılan öğrenci sayısı 24, masa tenisi turnuvasına katılan öğrenci sayısı 

32, voleybol turnuvasına katılan öğrenci sayısı 66 „dırr. 

 

 

Tablo 10: Performans Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

                               Performans Göstergeleri 

 

Kurumsal Kalite GeliĢtirme 

Hedef 2.1. 

 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 
 

2012-2013 

 

2013-2014 

1. Satranç turnuvasına katılan öğrenci sayısı 20 24 28 

2. Masa tenisi turnuvasına katılan öğrenci sayısı 30 32 36 

3. Voleybol turnuvasına katılan öğrenci sayısı 54 56 66 



 

34 
 

Tablo 11:  Stratejiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 2.2:YGS-LYSpuanlarını yükseltmek 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Öğrencilerin sınavsız geçiĢ hakkına sahip olması, liseden mezun olduktan sonra iĢ bulabilme 

ihtimallerinin olması 4 yıllık üniversitelere önem vermemelerine neden olmaktadır. Öğrencilerin belirli 

bir puan aralığına göre liseye kayıt olmalarına rağmen yukarıda belirttiğimiz nedenlerden dolayı 

üniversite sınavlarında yeterli baĢarıyı gösteremedikleri gözlenmiĢtir. Sağlık liseleri bölümlerinin 

değiĢtirilmesiyle öğrencilerin mezun olduklarında iĢ imkanlarının azalmasına neden olmaktadır. Bu 

durum öğrencilerin  üniversite sınavlarına ilgisini artıracaktır. Sürecin değiĢmesiyle birlikte 

kurumumuzda çalıĢan bütün öğretmenlerin ortak çalıĢmasıyla öğrencilerin YGS-LYS‟ye yönelik 

çalıĢmalar yapması sağlanacaktır. 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında toplam 45 öğrenciden 13‟ü 2 yıllık yüksekokul kazanmıĢtır.4 

yıllık üniversite kazanan öğrenci olmamıĢtır. 

 

 

Tablo 12:Performans Göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Tedbir/Strateji Sorumlu Birim 

1 
Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sportif 

ve kültürel faliyetlere yönlendirmesi. 

Rehber Öğretmen-

Sınıf rehber 

Öğretmenleri 

2 Voleybol turnuvalarının düzenlenmesi. Ġdare 

3 Satranç Turnuvalarının düzenlenmesi. Ġdare 

4 Masa tenisi turnuvalarının düzenlenmesi. Ġdare 

5 
Ġlçe ve il genelindeki yarıĢmalara öğrencilerin 

katılımının sağlanması. 

Ġdare-Tüm 

Öğretmenler 

6 
Okul genelinde belirli gün ve haftalar özel Ģiir ve 

kompozisyon yarıĢmalarının yapılması. 

Ġdare-TDE 

Öğretmenleri 

                               Performans Göstergeleri 

 

Kurumsal Kalite GeliĢtirme 

Hedef 2.2. 

 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 
 

2012-2013 

 

2013-2014 

1. Mezun sayısı  42 43 60 

2. 2 yıllık üniversite kazanan öğrenci sayısı 33 29 30 

3. 4 yıllık üniversite kazanan öğrenci sayısı 0 5 25 

4. Üniversiteye yerleĢme oranı %78,57 %79,06 %85 

5. Yıl sonu baĢarı ortalaması 71 69 75 



 

35 
 

Tablo 13: Stratejiler 

Sıra No Tedbir/Strateji Sorumlu Birim 

1 Öğrencileri hafta sonu kurslarına yönlendirmek. 
Ġdare-Tüm 

Öğretmenler 

2 
Öğrencilere deneme sınavı ve yaprak test uygulaması 

yapılması. 
Tüm öğretmenler 

3 
YGS-LYS ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin 

düzenlenmesi . 
Rehber Öğretmen 

4 
Verimli ders çalıĢma teknikleri konusunda 

bilgilendirme yapılması. 

Rehber Öğretmen-

Sınıf rehber 

Öğretmenleri 

5 Üniversite ve mesleklerin tanıtılması 

Rehber Öğretmen-

Sınıf rehber 

Öğretmenleri 

6 Mesleki eğilim ölçeğinin uygulanması. 

Rehber Öğretmen-

Sınıf rehber 

Öğretmenleri 

7 Veli bilgilendirme toplantılarının yapılması. 

Rehber Öğretmen-

Sınıf rehber 

Öğretmenleri 

 

 

 

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Kurumsal Kapasite GeliĢtirme:  KurumsallaĢmanın geliĢtirilmesi adına kurumun beĢeri, 

fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliĢtirme, 

enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaĢımdır. 

 

STRATEJĠK AMAÇ-3:  Okulun fiziki yapısını iyileĢtirmek.  

Stratejik Hedef 3.1: Okulun fiziki yapısını iyileĢtirerek eğitim- öğretimi daha kaliteli hale 

getirmek. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuz 1205 m
2
‟lik alana sahiptir. Okul binası 4 kat olup, 1 katı 365 m2‟lik alanı 

kapsamaktadır. Toplam kapalı alanımız 1460 m
2
‟dir. Kurumumuzda6 derslik, 1 teknik oda, 1 

konferans salonu, 1 kütüphane, 1 müdür yardımcısı odası, müdür odası, 1 rehberlik odası, öğretmenler 

odası, 1 memur odası, yemekhane ve 1 mescit bulunmaktadır. Okulumuzda 100 kiĢilik konferans 

salonu bulunmaktadır. Okulumuzda yeterli düzeyde kamera sistemi vardır. Okulumuzun bahçesinde 

voleybol ve basketbol sahası, 4 tane oturma bankı vardır. Bahçemizde yeĢil alan yoktur.  

Okulumuzda toplam 19 personel çalıĢmaktadır. 2 öğretmen yüksek lisans eğitimine devam 

etmektedir. 1 personelimiz ön lisans mezunu, 1 personelimiz de lise mezunudur. 1 tane ücretli, 5 tane 

görevlendirme ile gelen öğretmen vardır. 
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Okulumuzda biliĢim teknoloji sınıfı bulunmamaktadır. Bahçe düzenlemesi yeterli düzeyde 

değildir. Bahçemizdeki 4 bank yeterli değildir. Beden eğitimi dersi için soyunma odası ve okul binası 

içerisinde ya dıĢında kapalı spor salonu yoktur. Kimya laboratuvarı yoktur. Okul pansiyonu olmaması 

öğrencilerimizde barınma problemi yaratmaktadır. Okulumuzda branĢ öğretmen açığı olması akademik 

baĢarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Kütüphanede bulunan kitap sayısı öğrencilerimizin ihtiyacını 

karĢılayamamaktadır. 

Okulumuz dar bir alanda yer aldığından 2500 m
2
‟‟ye yakın arazinin okulumuza tahsis edilme 

çalıĢmaları sonlandırılmak üzeredir. 

 

Tablo14: Performans Göstergesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 15: Stratejiler 

Sıra No Tedbir/Strateji Sorumlu Birim 

1 Okul alanını geniĢletmek Ġdare 

2 YeĢil alan oluĢturmak Ġdare  

3 Okulun boyanması  Ġdare  

4 Oturma bank sayısının aratılması Ġdare  

5 Otopark yapılması Ġdare  

6 Kütüphanedeki kitap sayısının artırılması 
Ġdare- Okul-aile 

Birliği 

7 Laboratuvar  oluĢturulması Ġdare 

8 BiliĢim teknoloji sınıfı oluĢturulması Ġdare  

 

                               Performans Göstergeleri 

 

Kurumsal Kapasite GeliĢtirme 

Hedef 3.1. 

 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 
 

2012-2013 

 

2013-2014 

1. Kadrolu öğretmen sayısı 12 13  16 

2. Ücretli öğretmen sayısı 2 1 0 

3. Görevlendirme öğretmen sayısı 4 5 2 

4. Rehber öğretmen sayısı 0 0 1 

5. Öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı 10,22 10,52 12 

6. Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 23 25 22 

7. Laboratuvar sayısı 1 1 1 

8. Mescit sayısı            0 1 2 

9. Oturma bankı  sayısı 4 4 6 
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IV. BÖLÜM 

MALĠYETLENDĠRME 

  

Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planı‟nda yer alan stratejik amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için beĢ 

yıllık süre için tahmini 14700TL‟lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet 

tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik 

planın tahmini maliyetine ulaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 16: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) 

Stratejik Amaç 1 1500 

Stratejik Amaç 2 3200 

Stratejik Amaç 3 10000 

Toplam 14700 

 

 

 

V.  BÖLÜM 

 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

A. ARAKLI YI LMAZ ÇEBĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 2010-2014 

STRATEJĠK PLAN DEĞERLENDĠRMESĠ 

  FATĠH Projesiyle birlikte, okulumuzda akıllı tahta sistemine geçilmiĢ olup, 2010-2014  

stratejik planda yer alan teknolojik anlamdaki hedefler gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Okulda ihtiyaç 

duyulan projeksiyon cihazı, akıllı tahtaların sınıflara kurulacak olmasıyla ihtiyaç olmaktan 

çıkmıĢtır. Akıllı tahtaların olması sınıflardaki ses sistemi ihtiyacını da karĢılamaktadır. 

           Öğrencilerin yükseköğretime geçiĢ oranları %20‟den %40‟a çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır; 

ancak bu hedefe ulaĢılamadığı belirlenmiĢtir. Bu sonucun olmasında öğrencilerin 2 yıllık geçiĢ 

haklarını kullanmak istemeleri etkili olmuĢtur. Üniversiteye giden öğrencilerin büyük bir kısmı iki 

yıllık üniversite kazanmıĢtır. Öğrencilerin okula seçilerek gelmelerine rağmen kafalarındaki 

sınavsız geçiĢ algısı üniversite sınavında baĢarısız olmalarına neden olmaktadır. 
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          Voleybol turnuvaları öğrencilerin büyük bir kısmının katılımıyla düzenlenmiĢtir; ancak 

masa tenisi ve satranç turnuvalarının uygulanmasında istenilen baĢarı elde edilememiĢtir. Genel 

anlamda sosyal faaliyetlere katılımın yıllara göre artıĢ gösterdiği gözlemlenmiĢtir 

  2015-2019 Stratejik Planı‟nda yer alan amaç, hedef, gösterge ve Stratejilerin 

belirlenmesinde, 2010-2014 Stratejik Planı‟nın değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler 

belirleyici unsurlardan biri olmuĢtur.  

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Gösterge 

GerçekleĢme Durumu 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2010-2014 Stratejik Planında 3 tema altında 3 stratejik 

amaç ve 4 stratejik hedef yer almıĢtır. Belirlenen stratejik amaç ve hedefler maliyetlendirmenin, zaman 

çizelgesinin, yıllara göre değerlendirmenin ve faaliyetlerin gösterildiği tema baĢlıklarının yer aldığı 

tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiĢtir. Bu hedeflerin ve stratejik plan kapsamındaki diğer Müdürlük 

çalıĢmalarının gerçekleĢme durumları, hazırlanan faaliyet raporları aracılığı ile izlenmiĢ ve 

değerlendirilmiĢtir. Stratejik plan kapsamında kurum olarak yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi, 

faaliyetlerin zaman ve maliyet açısından incelenmesi, sürece dahil olan paydaĢların katılımıyla 

planlanmıĢtır. Bu sayede kurumun geçmiĢteki faaliyetleri geleceğe dair amaçları düzenli bir Ģekilde 

incelenmiĢtir. 

Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2010-2014 Stratejik Planı‟nın gerçekleĢme durumu 

değerlendirildiğinde sosyal ve kültürel faaliyetlerde, fiziki ve teknolojik altyapıda iyileĢmelerin olduğu 

görülmüĢtür. ĠyileĢme görülen alanlara yönelik çalıĢmaların ikinci plan döneminde devam ettirilmesi 

hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda gerekli hedef ve stratejiler belirlenerek bunların gerçekleĢme durumlarını 

izlemek üzere göstergeler oluĢturulmuĢtur. Bununla birlikte YGS-LYS‟ye yönelik öğrenci baĢarısı 

konusunda da geliĢtirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit edilmiĢtir. 

Bu baĢlıklarda gerekli iyileĢmelerin sağlanması amacıyla paydaĢların görüĢ ve önerileri ile durum 

analizlerinden yola çıkılarak stratejiler geliĢtirilmiĢtir. 

 

B. ARAKLI YILMAZ ÇEBĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 2015-2019 

STRATEJĠK PLANI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ 

Ġzleme, Stratejik Planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması 

anlamını taĢımaktadır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedefler doğrultusunda 

ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflere ne düzeyde ulaĢıldığının saptanmasıdır. 

Araklı Yılmaz Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015 – 2019 Stratejik Planının,  Okul 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanması okulumuzda kurulan komisyon tarafından 

incelenip Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nce onaylanıp yürürlüğe girmesiyle ve planın uygulanmasıyla 

birlikte izleme ve değerlendirmesi çalıĢmaları da baĢlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere 
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iliĢkin sorumlu ve koordine OGYE birimleri plan aĢamasında tespit edilmiĢ ve bu sayede birimlere 

sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalıĢmalar yapma imkânı sağlanmıĢtır. 

Planda yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere ulaĢabilmek için 

yürütülecek çalıĢmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini zamanında ve etkin bir Ģekilde yapabilmek 

amacıyla izleme ve değerlendirme çalıĢması yapacak sorumlu OGYE ekiplerinden, eğitim – öğretim 

dönemi sürecinde iki kez (ocak ayı sonu ve haziran ayı sonu) yapılan faaliyetler hedef ve göstergelerle 

ilgili gerçekleĢen sonuçlar alınıp ve Okul Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından değerlendirilip 

raporlanacak; haziran ayı sonunda yılsonu faaliyet değerlendirme raporu oluĢturulup okul yönetimine 

sunulacaktır. Okul yönetimi değerlendirmeler sonucunda, birimlere hedeflerin gerçekleĢme 

durumlarına göre geri bildirimde bulunacak gerekli önlemler alınacaktır. 

Stratejik planın izlenip gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aĢağıdaki yöntem ve tekniklerle 

yapılacaktır: 

1. Performans Değerlendirme Yöntemi 

2. Okul Değerlendirme Anketleri   

3. GörüĢme Formları vb. 

 

RAPORLAMA 

Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın baĢarısının ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi için gereklidir. Ġzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak 

gerçekleĢtirilebilmesi, uygulama aĢamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan 

hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle iliĢkilendirilmesini gerektirmektedir.  

2015–2019 Stratejik Plan çalıĢmaları kapsamında geliĢtirilen performans gösterge ve 

hedefleri, planın izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından ilk adımı oluĢturmaktadır. Bir sonraki 

aĢamada stratejik planın amacına uygun ve planlandığı Ģekilde yürüyüp yürümediğinin kontrolü 

için denetleme, performans izleme ve üst yönetime gerekli geribildirimi yapma, çalıĢmalar 

sırasında karĢılaĢılan problemleri belirleme, hedeflerdeki sapmalara erken müdahale etmek 

amacıyla bir raporlama sistemi oluĢturulacaktır. 
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Tablo 17:  Ġzleme ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

GerçekleĢtirilme 

Zamanı 

Ġzleme Değerlendirme Dönemi Süreç 

Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

OGYE 

Birimlerinin 

Birinci Ġzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Ocak 

ayı içerisinde. 

-Okul stratejik Planlama Ekibi tarafından 

OGYE ekiplerinden, sorumlu oldukları 

Performans göstergeleri ile ilgili 

gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleĢme 

durumları hakkında hazırlanan raporun üst 

yöneticiye sunulması 

 

 

 

Eylül - 

Ocak 

OGYE 

Birimlerinin 

Ġkinci  Ġzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Haziran 

ayı içerisinde. 

-Okul stratejik Planlama Ekibi tarafından 

OGYE ekiplerinden, sorumlu oldukları 

Performans göstergeleri ile ilgili 

gerçekleĢme durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleĢme 

durumları hakkında hazırlanan raporun üst 

yöneticiye sunulması 

 

ġubat - 

Haziran 

Yıl Sonu Faaliyet 

Raporunun 

Hazırlanması 

Her yılın Haziran 

ayı içerisinde. 

-OGYE Ekiplerinin hazırlamıĢ oldukları 

dönemlik faaliyet raporları ( Ocak- Haziran) 

Okul Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

tarafından değerlendirilip raporlanması; 

Haziran ayı sonunda yıl sonu faaliyet 

değerlendirme raporunun oluĢturulup okul 

yönetimine sunulması. 

 - Okul yönetiminin değerlendirmeler 

sonucunda, birimlere hedeflerin gerçekleĢme 

durumlarına göre geri bildirimde bulunup 

gerekli önlemlerin alınması. 

 

Haziran 

ayı 

Yıl Sonu Faaliyet 

Raporunun Ġlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü‟ne 

Gönderilmesi 

Her yılın Haziran 

ayı içersinde 

-Okul yönetiminin yıl sonu faaliyet 

raporunu değerlendirilmek üzere Ġlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü‟ne göndermesi. 

 

 

Haziran 

ayı 
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C.ARAKLI YILMAZ ÇEBĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI BĠRĠM SORUMLULUKLARI 

 Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere iliĢkin olarak belirlenen 

stratejilerin gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak yapılacak çalıĢmalarda koordinasyonu yürütecek ve 

birlikte çalıĢılacak birimler ayrı ayrı tespit edilerek 2015-2019 SP Birim Sorumluluk Tablosunda bu 

sorumluluklara yer verilmiĢtir.   Buna göre söz konusu çalıĢmalarda ana sorumlu olan birimler, 

koordinatör birim olarak görevlerini yürüteceklerdir. Birimler çalıĢmaların sonuçlandırılmasından ve 

izleme faaliyetine yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu olacaklar 
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1 
10 gün üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin tespitinin yapılması. 

Okul Ġdaresi  

2 

Devamsızlık yapan öğrencilerin velilileriyle irtibata geçip 

bilgilendirme yapılması amacıyla SMS sisteminin oluĢturulması. 

Okul Ġdaresi  

3 
Devamsızlığı fazla olan öğrenci velileri ile görüĢülmesi.  Okul Ġdaresi  

4 
Devamsız nedenleri anketinin uygulanması ve değerlendirilmesi Okul Ġdaresi  

5 

Devamsızlığı fazla olan öğrenciler için rehberlik servisi ile iĢbirliği 

yapılması. 

Okul Ġdaresi  

6 
Problem tarama envanterinin uygulanması ve değerlendirilmesi. Okul Ġdaresi  

7 
Devamsızlığı az olan öğrencilerin ödüllendirilmesi. 

Okul Ġdaresi  

8 

Okul-aile birliği sonucunda belirlenen öğrencilere maddi  destek 

olmak. 

Okul Ġdaresi  

9 

Olumlu- Olumsuz öğrenci davranıĢlarına karĢı tüm personelin aynı 

davranıĢları sergilemesinin sağlanılması 

Okul Ġdaresi  

10 

Okulda istek ve Ģikayet kutusunun hazırlanması ve 

değerlendirilmesi. 

Okul Ġdaresi  

11 

Öğrencilere sosyal iliĢkiler, arkadaĢ ve öğretmenlerle iliĢkiler vb 

konularında rehberlik yapılması. 

Okul Ġdaresi  
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. 

 

12 

Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sportif ve 

kültürel faziletlere yönlendirmesi. 

Okul Ġdaresi  

13 
Voleybol turnuvalarının düzenlenmesi. 

Okul Ġdaresi  

14 
Satranç Turnuvalarının düzenlenmesi. 

Okul Ġdaresi  

15 
Masa tenisi turnuvalarının düzenlenmesi. 

Okul Ġdaresi  

16 

Ġlçe ve il genelindeki yarıĢmalara öğrencilerin katılımının 

sağlanması. 

Okul Ġdaresi  

17 

Okul genelinde belirli gün ve haftalar özel Ģiir ve 

kompozisyon yarıĢmalarının yapılması. 

Okul Ġdaresi  
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18 
Öğrencileri hafta sonu kurslarına yönlendirmek. Okul Ġdaresi  

19 

Öğrencilere deneme sınavı ve yaprak test uygulaması 

yapılması. 

Okul Ġdaresi  

20 

YGS-LYS ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin 

düzenlenmesi . 

Okul Ġdaresi  

21 

Verimli ders çalıĢma teknikleri konusunda bilgilendirme 

yapılması. 

Okul Ġdaresi  

22 
Üniversite ve mesleklerin tanıtılması Okul Ġdaresi  

23 
Mesleki eğilim ölçeğinin uygulanması. Okul Ġdaresi  

24 
Veli bilgilendirme toplantılarının yapılması. Okul Ġdaresi  
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KAYNAKÇA:Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi Gazete, sayı: 29403, yayın tarihi: 

02.07.2015
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25 
Okul alanını geniĢletmek Okul Ġdaresi  

26 
YeĢil alan oluĢturmak Okul Ġdaresi  

27 
Okulun boyanması  Okul Ġdaresi  

28 
Oturma bank sayısının aratılması Okul Ġdaresi  

29 
Otopark yapılması Okul Ġdaresi  

30 
Kütüphanedeki kitap sayısının artırılması Okul Ġdaresi  

31 
Laboratuvar  oluĢturulması 

Okul Ġdaresi  

32 
BiliĢim teknoloji sınıfı oluĢturulması Okul Ġdaresi  



 

 
 

 


