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 Stratejik Planlama En Önemli Stratejidir 

Günümüzde dış çevre çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bu anlamda 
stratejinin temel amacı okulun kaynak ve kabiliyetleri ölçüsünde çevreye uyumunun 
sağlanmasıdır. Strateji sürekli değişen, belirsiz ve dolayısıyla riskli olan çevrede 
okula bir yön kazandıracaktır. Bu açıdan bakıldığında okulumuzun 
başarısızlıklarının temel nedeni strateji yokluğu veya strateji yanlışlığıdır. Çünkü 
belirsizlik ortamında stratejilerden yoksun olan bir okul için başarısızlık 
kaçınılmazdır. Stratejik planlama aşağıda sayacağımız nedenlerden dolayı önemlidir 
diyebiliriz. 

Stratejik planlama değişen çevreye uyum sağlama özelliğinin dışında okullara 
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme şansı vermesiyle de önemlidir. Bilimsel 
ve teknolojik gelişmeler değişen çevrenin bir parçasıdır. Çevresel değişiklikler içinde 
en önemle takip edilmesi gerekenlerin başında bilimsel ve teknolojik değişimler 
gelmektedir. Bu alandaki gelişmeler çok büyük hızla seyrettiğinden takibi kolay 
olmamaktadır. Stratejik planlama çevresindeki gelişimin gerisinde kalmamaktadır.  

Stratejik planlamanın önemli olmasının bir başka nedeni ise sistematik 
düşünceye yöneltiyor olmasıdır. Günlük kararlarla yönetilen okullar her an yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Oysa stratejik planlama yapmış olan okullar 
yeniliklere ve değişime kendilerini hazırlamış olduklarından bu etkilerden zarar 
görmezler.  

Stratejik planlamayı önemli kılan bir başka yönü yönetimde etkinliktir. 
Çevrenin, teknolojik gelişmelerin, ana politikaların, amaçların ve hedeflerin 
incelenmesi ve bunlara ulaşabilmek için gerekli stratejilerin tayini okul  yönetimi için 
vazgeçilmemesi gereken bir yönetim faaliyetidir. Daha fazla alternatifi keşfederek, 
daha iyi ve hızlı kararlar almak ve böylece etkin planlar yapmak stratejik 
planlamayla kolaylaşır. 

O zaman hızlı değişim için, yeniliklere ayak uydurabilerek ayakta kalmak için, 
toplu hareket edip katılımcı kararlar alabilmek için, yeni tüm girdilere bir yön 
vermek için, amaca planlı olarak hep beraber ulaşmak için, sonucunda tüm 
paydaşlar ile BİZ (Fatih  Teknik ve EML) olmak için stratejik planlama şarttır, 
gereklidir, vazgeçilmezdir. 

Kişilerin kurumu değil kurumların çalışanlarına geçmek için tüm 
çalışanlarımızın Stratejik Plan çerçevesinde  hareket etmeleri dileğiyle; 
 
 

  Fatih DEMİRTAŞ 
                                                                                                                             Okul Müdürü 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının 

daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, hesap verebilir ve saydam bir yönetim 

anlayışının oluşması hedeflenmektedir. 

2019-2023 dönemi stratejik planının hazırlanması sürecinin temel aşamaları; 

kurul ve ekiplerin oluşturulması, çalışma takviminin hazırlanması, uygulanacak 

yöntemlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi şeklindedir. 

 

PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Okulumuzun 2019-2023 dönemlerini kapsayan stratejik plan hazırlık aşaması, 

üst kurul ve stratejik plan ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip üyeleri bir 

araya gelerek çalışma takvimini oluşturulmuş, görev dağılımı yapılmıştır. Okulun 

2015-2019 Stratejik Planda yer alan amaçlar, hedefler, göstergeler ve faaliyetler 

incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Eğitim Vizyonu 2023, mevzuat, üst politika 

belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analizlerinden elde edilen veriler 
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ışığında eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları ile eğitime 

ilişkin öneriler tespit edilmiştir. 

Planlama sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve 

görüşmeler yapılmıştır. Geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, 

hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul 

bilgileri altta verilmiştir. 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

2019-2023 Stratejik Plan üst kurulu Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Stratejik Plan Üst Kurulu 

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 

Fatih DEMİRTAŞ Okul Müdürü Murat 

ÖZOĞUL 

Okul Müdür 

Yardımcısı 

Harun 

YALÇINKAYA 

Okul Müdür 

Yardımcısı 

Kemal 

GECİKEN 

Okul Müdür 

Yardımcısı 

Oğuzhan MUTLU Öğretmen Rıdvan 

TİRYAKİ 

Okul Müdür 

Yardımcısı 

Mustafa ÇETİNEL 

 

Okul Aile Birliği 

Başkanı 

Lale UNUR 

 

Öğretmen 

Gülcan YILMAZ  

 

Okul Aile Birliği 

Üyesi 

Abdulvahap 

BENLİ 

Öğretmen 

  Yusuf 

YEŞİLYURT 

Öğretmen 

  Metin 

DAĞAŞAN 

Alan Şefi (Öğretmen) 

  Rafet YENİCE Alan Şefi (Öğretmen) 

  Yakup İLHAK Alan Şefi (Öğretmen) 

  Güner TURAN 

YILDIZ 
Alan Şefi (Öğretmen) 

  Fadime ŞAFAK Alan Şefi (Öğretmen) 

  Özlem DALMIŞ Veli 

  Mitat Veli 
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ÖZDEMİR 

  Yıldırım 

TANATMIŞ 
Veli 

  Emir Ali 

SALMAN 
Veli 

  Ayhan 

KURUÇAY 
Veli 

  Ahmet Mehmet 

SALCAN 
Veli 

BÖLÜM II 

DURUM ANALİZİ 

Bu bölümde, okulumuzun mevcut durumunu ortaya koyarak neredeyiz 

sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.  

Bu kapsamda; okulumuzun kısa tanıtımına, okul künyesine ve temel 

istatistiklere, paydaş analizlerine ve görüşlerine, GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat ve 

Tehditler) analizine yer verilmiştir. 

Okulun Kısa Tanıtımı  

1973 Yılında 67000 metrekare alan üzerine YİBO olarak yapılan kurum,1978 yılında 

eğitim-öğretime açılmıştır. 1983 yılında meydana gelen depremde hasar gören okul 

binaları boşaltılarak, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile İlköğretim Genel 

Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile onarımları yapılarak, binalar ile 

demirbaşları Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne devredilerek 20 Ekim 1985 

yılında 2. Endüstri Meslek Lisesi olarak açılmıştır. 1985-86 Eğitim ve Öğretim yılında 

Merkez Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Elektronik Bölümü, 

demirbaşları ile birlikte kuruma devredilerek, Tesisat Teknolojisi Bölümünün ilavesi 

ile pansiyonlu olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bakanlık onayı ile kurum Fatih 

Endüstri Meslek Lisesi adını almıştır. 1988-1989 öğretim yılında Yapı Ressamlığı 

Bölümü, 2 Nisan 1990 tarihinde Fatih Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi, 1990-1991 

öğretim yılında Teknik Lise Bilgisayar Bölümü,10 Ocak 1992 tarihinde Yetişkinler 

Teknik Eğitim Merkezi statüsü içerisinde Türk-Alman Mesleki Eğitim Merkezi 

açılmıştır. 2014-2015 eğitim öğretim yılında okulumuz Fatih Mesleki ve teknik 

Anadolu Lisesi adını almıştır. 2015 yılında açılan yeni bölümle beraber Endüstriyel 

Otomasyon, Elektrik-Elektronik, İnşaat Teknolojileri, Tesisat Teknolojisi ve 
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İklimlendirme, Bilişim teknolojileri alanlarında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 320 , ikili 

meslek eğitimde 5 olmak üzere toplam 325 öğrencimiz bulunmaktadır. 5 yönetici,43 

öğretmen,2 teknisyen, 2 memur, 6 yardımcı hizmetler sınıfı,4 sürekli işçi, 7  696 s. 

KHK personeli, 3 TYP, 1 ambar memuru, 2 özel güvenlik görevlisi personeli ile 

hizmet vermektedir. Okulumuzun 64 kız, 61 erkek öğrencinin yatılı olarak kaldığı bir 

pansiyonu, 5 farklı alana ait 14 atölyesi, 6 laboratuvarı, atölye binasında 3, ana 

binada 14 derslik, 1 kütüphanesi, 4 teknik resim salonu, 1 zeka oyunları salonu 

bulunmaktadır. Okulumuz; 

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında TÜBİTAK 45. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışmasına Biyoloji alanında Bölge Finaline katılım sağlamıştır. 

                 15.03.2013 tarihinde işletmelerle Erzincan İlinde Mesleki Eğitimi Geliştirme 

protokolü yapılmıştır. 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında TÜBİTAK 46. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma 

Projeleri Yarışmasına Biyoloji alanında Bölge Finaline katılım sağlamıştır. 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında; 

 TÜBİTAK 47. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 2 

Fizik, 2 Teknoloji Tasarım, 3 Bilgisayar alanında Bölge Finaline katılım 

sağlamıştır. 2 Fizik, 1 Teknoloji Tasarım alanında bölge 1. si, 1 Teknoloji 

Tasarım, 1 Bilgisayar alanında bölge 2.si, 1 Bilgisayar alanında bölge 3.sü 

olmuştur. 

 Bursa Bilim Şenliği  Türkiye Finalinde Genç Mucitler kategorisinde  

Mansiyon Ödülü almıştır. 

 Ulusal Özel Çocuklar İçin Özgün Projeler Yarışmasında Eğitim Kurumlarında 

Özel Eğitime Yönelik  Özgün Kurumsal Uygulamalar kategorisinde Türkiye 

Birinciliği almıştır. 

 5.Doesef (Doğanata Education Science, Energy, Engineering, Project Fair) 

yarışmasına Bilgisayar  Yazılım kategorisinde Uluslararası Temsilcilik 

(MEKSİKA-SOLACTY) kazanmıştır. 

 5.Doesef (Doğanata Education Science, Energy, Engineering, Project Fair) 

yarışmasına Mühendislik Enerji  Kategorisinde Mühendislik Enerji  

Kategorisi Özel Ödülü almıştır. 

 5.Doesef (Doğanata Education Science, Energy, Engineering, Project Fair) 

yarışmasına Biyoloji kategorisinde Biyoloji  Kategorisi Teşvik Ödülü almıştır. 

 8.İnspo (Internatıonal Scıence Project Olympıad)  Enerji Kategorisinde Dünya 

1.si olmuştur. 

 8.İnspo (Internatıonal Scıence Project Olympıad)  Enerji Kategorisinde Dünya 

2.si olmuştur. 
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 Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Fatih Mahallesinde yaşayan görme  

engelli ,kimsesiz ve yardıma muhtaç Fahriye Ablamızın evinin doğalgaz 

dönüşümü FATEM ailesi olarak gerek öğrencilerimiz gerek öğretmen 

kadromuzun maddi ve manevi destekleri ile gerçekleştirildi. 

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında; 

 TÜBİTAK 48. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 1 

TED, 2 Teknoloji Tasarım, 1 Kodlama, 1 Fizik, 1 Değerler Eğitimi 

kategorisinde Bölge Finaline katılım sağlamıştır. Kodlama alanında bölge 1. 

Liği, Fizik alanında bölge 2. liği, TED alanında bölge 3. Lüğü almıştır. 

 Bursa Bilim Şenliği Türkiye Finalinde Genç Mucitler kategorisinde 5.lik ödülü 

almıştır. 

 2. Uluslar Arası Marmara Robot  Olimpiyatlarında Mini Sumo kategorisinde 

ilk 10’a girmiştir. 

 Umut Vaad  Eden Deha Ödülleri yarışmasında Enerji kategorisinde bölge 

Finalisti olmuştur. 

 11. Uluslar Arası MEB Robot Yarışmasında Mini Sumo-Çizgi İzleyen-Serbest 

kategorisinde katılım sağlanmıştır. 

 Anlat Okulunu WEB Sitesi ve Mobil Uygulama Yarışmasında WEB Sayfası 

kategorisinde katılım sağlanmıştır. 

 BAYER Liseler Arası Bilim  Yarışmasına Kimya kategorisinde katılım 

sağlanmıştır. 

 İklimlendirme Sanayii Tasarım ve  Uygulama Yarışmasınana  Sistem Tasarımı 

kategorisinde katılım sağlanmıştır. 

 Çekmeköy Belediyesi Alija  İZZETBEGOVİC Uluslar Arası  Bilim 

Olimpiyatlarına Tasarım kategorisinde katılım sağlanmıştır. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı  Eğitim ve  Öğretimde Yenilikçilik  Ödüllerinde (2016-
2017) Kategori Bazında Bölgesel Ödüle layık  görülen  çalışmalarımız 

 

 Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında felçli Fatma annenin Kavakyolu TOKİ 

alt gelir grubunda 75 metre karelik evinin mutfak ve banyosu için doğalgaz 

projesini, doğalgaz tesisatını, kombisini ve güvence bedelini karşılanmıştır. 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında; 
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 TÜBİTAK 49. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına; 3 

fizik, 3 teknoloji tasarım, 1 kodlama alanında bölge finaline katılım 

sağlanmıştır. Kodlama ve fizik alanlarında bölge 1. Liği almıştır. 

 Şanlıurfa Bilim Şenliğine Mühendislik Tasarım dalında katılım sağlanmıştır. 

 Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışmasına 2017 Enerji Verimliliği dalında 

katılım sağlanmıştır. 

 MEF Eğitim  Kurumları Araştırma Projeleri Yarışmasına Fizik, Kimya, Biyoloji 

dalında 3 projeyle katılım sağlanmıştır. 

 Bursa Bilim Şenliği 2018’e 8 akıllı uygulamalar, 2 yazılım dalında katılım 

sağlanmıştır. 

 OKSEF Eğitim Kurumları Proje Yarışmasına Enerji-Mühendislik dalında 

katılım sağlanmıştır. 

 Çekmeköy Belediyesi Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN Uluslar Arası Bilim 

Olimpiyatlarına Teknoloji, Araştırma, Enerji Verimliliği alanlarında 3 projeyle 

katılım sağlanmıştır. 

 Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumları Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL 2. Fen Bilimleri 

Ulusal ve Uluslar Arası Proje Yarışmasına Fizik ve Kimya alanlarında 2 

projeyle katılım sağlanmıştır. 

 Özel Ege Lisesi 16.Fen Araştırma Projeleri Yarışmasına 2 fizik, 1 kimya 

dalında katılım sağlanmıştır. 

 TOBB Binali YILDIRIM Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci  

Sempozyumuna  2 kimya, 1 fizik, 1 biyoloji dalında katılım sağlanmıştır. 

 9.INSPO (International Science Project Olympıad) Özel Kemerburgaz 

Okyanus Koleji Mühendislik alanında katılım sağlanmıştır. 

 26.12.2017 tarihinde üniversite, belediye, TSOB, ESOB,EOSBM ile TÜBİTAK 

4007 Bilim Şenliği ve Yarışması İşbirliği protokolü yapılmıştır. 

 Sosyal sorumluluk projemiz Fatih mahallesinde bulunan ihtiyaçlı bir ailenin 
konutu, proje kapsamında konforlu ve oturulabilir duruma 
dönüştürülmüştür.  

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında; 

 TÜBİTAK 50. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına 2 

değerler eğitimi, 1 fizik, 1 teknoloji tasarım ile katılım sağlanmıştır. 

 Şanlıurfa Bilim Şenliğine Mühendislik Tasarım dalında Türkiye 1. Si olmuştur. 

 BAYER Liseler Arası Bilim  Yarışmasına 2019’a 2 teknoloji, 1 çevre sağlığı 

dalında katılım sağlanmıştır. 

 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği ve Yarışması 18-22 Mart 2019 tarihinde 

yapılmıştır. 

 2023 eğitim vizyonu kapsamında mesleki eğitimde işbirliği ve yenilikçi 

yaklaşımlar kapsamında, işletmelerle Deneyim Paylaşımı Protokolü 18.01.2019 

tarihinde imzalanmıştır. 
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Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler 

ALAN/DAL YATILI GÜNDÜZLÜ TOPLAM GENEL 

TOPLAM K E K E K E 

BİLİŞİM TEK.ALANI 1 3 2 37 3 40 43 

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK TEK. 

ALANI 

1 16 2 50 3 66 69 

TESİSAT 

TEKNOLOJİLERİ VE 

İKLİMLENDİRME 

TEK. ALANI 

0 5 0 43 0 48 48 

İNŞAAT TEK. ALANI 2 4 3 15 5 19 24 

ENDÜSTRİYEL 

OTO.TEK .ALANI 

0 5 0 15 0 20 20 

9.SINIF (AMP) 2 8 3 96 5 104 109 

İMEM 10 0 0 0 0 0 0 0 

İMEM 11 0 0 0 5 0 5 5 

TOPLAM 6 33 12 210 16 302 318 
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Okul Künyesi 

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine 

ilişkin tabloda yer almaktadır. 

 
Tablo 2. Okul Künyesi  

İli: ERZİNCAN İlçesi: MERKEZ 

Adres:  

FATİH MAHALLESİ 

75.YIL BULVARI NO:7 

ERZİNCAN 

Coğrafi 

Konum (link)* 

http://fatem.meb.k12.tr/

#prettyPhoto/3/ 

Telefon 

Numarası

:  

4462265842 
Faks 

Numarası: 
4462265840 

e- Posta 

Adresi: 
145532@meb.k12.tr 

Web sayfası 

adresi: 
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Öğrenci Sayısı Sayısı 

Öğretmen Başına Düşen 

Öğrenci Sayısı 
7.06 

Şube Başına 30’dan Fazla 

Öğrencisi Olan Şube Sayısı 
:- 

Öğrenci Başına Düşen 

Toplam Gider Miktarı* 
 TL 

Öğretmenlerin Kurumdaki 

Ortalama Görev Süresi 
 11 YIL 

 

Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Tablo 3. Personel Bilgileri  

Unvan Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 5 - 5 

Sınıf Öğretmeni - - - 

Branş Öğretmeni 28 17 45 

Rehber Öğretmen  1 1 

İdari Personel 2  2 

Yardımcı Personel 11 9 20 

Güvenlik Personeli 1 1 2 

Toplam Çalışan Sayıları 47 28 75 

 

Okulumuz Bina ve Alanları 

 Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler Tablo 4’de 

yer almaktadır. 

Tablo 4. Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler  

Okul Bölümleri Özel Alanlar Var Yok 

Okul Kat Sayısı 7 Çok Amaçlı Salon *  

Derslik Sayısı 14 Çok Amaçlı Saha   

Derslik Alanları (m2) 46.24 Kütüphane *  

Kullanılan Derslik Sayısı 14 Fen Laboratuvarı   

Şube Sayısı 19 Bilgisayar Laboratuvarı *  

İdari Odaların Alanı (m2) 22.44 İş Atölyesi *  

Öğretmenler Odası (m2) 93.84 Beceri Atölyesi   
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Okul Oturum Alanı (m2) 1500 Pansiyon *  

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 3594    

Okul Kapalı Alan (m2) 3106    

Sanatsal, bilimsel ve sportif 

amaçlı toplam alan (m2) 

    

Kantin (m2) 142.14    

Tuvalet Sayısı 30    

     

Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Okulumuzda yer alan sınıflar ve bu sınıflarda öğrenim gören öğrenci sayıları 

alttaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 5. Öğrenci Sayıları 

SINIFI Kız Erkek Toplam SINIFI Kız Erkek Toplam 

9-A  27 27 11-C 0 13 13 

9-B 0 28 28 11-D 0 18 18 

9-C 0 28 28 11-E 3 10 13 

9-D 5 21 26 12-A 0 18 18 

10-A 1 15 16 12-C 0 17 17 

10-C 3 14 17 12-D 0 14 14 

10-D 0 16 16 12-E 2 9 11 

10-O 0 15 15 12-O 0 5 5 

11-AE 2 13 15 İMEM-11 0 5 5 

11-A 0 20 20     

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır 

durumdaki donanım malzemelerine ilişkin bilgilere Tablo 6’da yer verilmiştir. 

 

Tablo 6. Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

    

Akıllı Tahta Sayısı 46 TV Sayısı 2 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 80 Yazıcı Sayısı 20 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 21 Fotokopi Makinası Sayısı 2 

Projeksiyon Sayısı 3 İnternet Bağlantı Hızı  
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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. 

 

 

Tablo 7. Gelir/Gider Tablosu 

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı 

2017 747.64 747.64 

2018 1127.00 1127.00 

 

PAYDAŞ ANALİZİ 

Okulumuz 11.12.2018 tarihli ve 23823160-23823225-23823291 sayılı 

yazılarımızla ESOB, TSOB, OSBM’ne, 11.12.2018/23810969 sayılı yazımız ile İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan yazımızda MTEGM’ne bağlı kurumlara duyurulması 

yazımızla, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 11.12.2018/23883073 sayılı yazıları ile Milli 

Eğitim Müdürlük birimleri, tüm MTOÖ Müd’ne ve 8 İlçe Milli Eğitim Müd’ne 

bilgilendirme yapılmış ve anket sorularımız okulumuzun web sitesinde yayınlanarak 

(http://fatem.meb.k12.tr) cevaplanması sağlanmıştır. 

Kurumumuzun en önemli paydaşları arasında yer alan çalışan, öğrenci, veli, 

işletme ve dış paydaşlara yönelik  5’li Likert Ölçeğine göre hazırlanmış ve anketlerde 

çalışanlar için 70, öğrenciler için 91, veliler için 86, işletmeler için 31, dış paydaşlar  

için 36 soruya yer verilmiştir. 

Değerlendirme yapılırken 1)Çok Zayıf  2)Zayıf  3)Orta  4)İyi  5)Çok İyi 

seçenekleri yer almaktadır. Anket sonuçları yalnızca çok iyi seçeneğine göre  

değerlendirilmiştir. 

            Paydaşlarımıza uygulamış olduğumuz anket çalışması sonuçları aşağıdaki 

gibi yorumlanmıştır. 

http://fatem.meb.k12.tr/
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Öğrenci Anketi Sonuçları: 

Okulumuzda 353 öğrenci öğrenim görmektedir. Tesadüfi Örnekleme 

Yöntemine göre seçilmiş toplam 124 öğrenciye uygulanan anket sonuçları aşağıda 

yer almaktadır. 

 

 

 

çok zayıf 
14% zayıf 

8% 

orta 
19% 

iyi 
18% 

çok iyi 
41% 

1. Öğretmenlerimle ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim. 

çok zayıf 
30% 

zayıf 
10% 

orta 
19% 

iyi 
18% 

çok iyi 
23% 

2. Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum  
2. Okul müdürü ile 

ihtiyaç duyduğumda 

rahatlıkla 

konuşabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrencilerin 

% 23 çok iyi yönünde 

görüş belirtmiştir. 

 

1. Öğretmenlerimle 

ihtiyaç duyduğumda 

rahatlıkla 

görüşebilirim 

sorusuna ankete 

katılan öğrencilerin 

%41’i çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
15% 

zayıf 
10% 

orta 
18% 

iyi 
18% 

çok iyi 
39% 

3. Okul idaresine ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla ulaşabilirim 

çok zayıf 
17% 

zayıf 
10% 

orta 
22% 

iyi 
21% 

çok iyi 
30% 

4. Okulda diğer çalışanlarla iletişim kurabilirim 

çok zayıf 
29% 

zayıf 
10% 

orta 
23% 

iyi 
18% 

çok iyi 
20% 

5. Okulun kütüphanesinden yeterince yararlanabiliyorum 

3. Okul idaresine 

ihtiyaç duyduğumda 

rahatlıkla ulaşabilirim 

sorusuna ankete 

katılan öğrencilerin 

%39’u çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

4. Okulda diğer 

çalışanlarla iletişim 

kurabilirim sorusuna 

ankete katılan 

öğrencilerin %30’u 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

5. Okulun 

kütüphanesinden 

yeterince 

yararlanabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrencilerin 

%20’si çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 



 

18 
 

 

 

çok zayıf 
31% 

zayıf 
9% 

orta 
20% 

iyi 
15% 

çok iyi 
25% 

6. Okulun spor faaliyetlerinden yeterince yararlanabiliyorum 

çok zayıf 
27% 

zayıf 
12% 

orta 
19% 

iyi 
17% 

çok iyi 
25% 

7. Okulun sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılabiliyorum. 

6. Okulun spor 

faaliyetlerinden 

yeterince 

yararlanabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrencilerin %25’i 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

7. Okulun 

sosyal ve 

kültürel 

faaliyetlerine 

katılabiliyoru

m sorusuna 

ankete katılan 

öğrencilerin 

%25’i çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir 
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çok zayıf 
31% 

zayıf 
10% 

orta 
23% 

iyi 
17% 

çok iyi 
19% 

8. Okulun spor tesislerinden yararlanabilirim. 

çok zayıf 
17% 

zayıf 
9% 

orta 
15% 

iyi 
22% 

çok iyi 
37% 

9. Okulun yaptığı projelere katılabiliyorum. 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
5% 

orta 
18% 

iyi 
19% 

çok iyi 
40% 

10. Okulun rehberlik servisinden yeterince yararlanabiliyorum. 

8. Okulun spor 

tesislerinden 

yararlanabilirim 
sorusuna ankete 

katılan öğrencilerin 

%19’u çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

9. Okulun 

yaptığı 

projelere 

katılabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrencilerin 

%37’si çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

10. Okulun 

rehberlik 

servisinden 

yeterince 

yararlanabiliyoru

m sorusuna 

ankete katılan 

öğrencilerin %40’ı 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
27% 

zayıf 
8% 

orta 
14% 

iyi 
22% 

çok iyi 
29% 

11. Evimden okula ulaşım kolaydır 

çok zayıf 
10% 

zayıf 
6% 

orta 
19% 

iyi 
23% 

çok iyi 
42% 

12. Duyurular zamanında iletilir 

çok zayıf 
25% 

zayıf 
13% 

orta 
21% 

iyi 
18% 

çok iyi 
23% 

14. Okulumuzda dilek ve şikayet kutusu kullanılır. 

Evimden okula 

ulaşım kolaydır 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrencilerin 

%29’u çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Duyurular 

zamanında iletilir 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrencilerin 

%42’si çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Okulumuzda 

dilek ve şikayet 

kutusu kullanılır 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrencilerin 

%23’ü çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
18% 

zayıf 
9% 

orta 
21% 

iyi 
26% 

çok iyi 
26% 

15. Okul yönetimine ilettiğim sorunların çözümüne gayret 
gösterilir. 

çok zayıf 
24% 

zayıf 
15% 

orta 
19% 

iyi 
23% 

çok iyi 
19% 

16. Okulda öğrenci olarak bizlerin görüşleri dikkate alınır. 

çok zayıf 
23% 

zayıf 
13% 

orta 
25% 

iyi 
16% 

çok iyi 
23% 

17. Okula ilettiğimiz öneri, istek ve şikayetlerimize cevap verilir. 

15. Okul 

yönetimine 

ilettiğim 

sorunların 

çözümüne 

gayret gösterilir 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrencilerin 

%26’sı çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

16. Okulda 

öğrenci olarak 

bizlerin 

görüşleri 

dikkate alınır 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %19 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

17. Okula 

ilettiğimiz öneri, 

istek ve 

şikayetlerimize 

cevap verilir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%23 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
12% 

zayıf 
9% 

orta 
22% 

iyi 
15% 

çok iyi 
42% 

18. Okul yönetimine güvenirim. 

çok zayıf 
15% 

zayıf 
8% 

orta 
12% 

iyi 
17% 

çok iyi 
48% 

19. Öğretmenlerimize güvenirim. 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
9% 

orta 
26% 

iyi 
22% 

çok iyi 
25% 

20. Okuldaki diğer çalışanlara güvenirim. 

18. Okul 

yönetimine 

güvenirim 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%42 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

19. 

Öğretmenlerimize 

güvenirim sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %48 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

20. Okuldaki diğer 

çalışanlara 

güvenirim 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%25 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
23% 

zayıf 
5% 

orta 
11% 

iyi 
18% 

çok iyi 
43% 

21. Okulda kendimi güvende hissediyorum. 

çok zayıf 
24% 

zayıf 
7% 

orta 
24% 

iyi 
17% 

çok iyi 
28% 

22. Okul yolu, varsa okul servisleri güvenlidir. 

çok zayıf 
15% 

zayıf 
6% 

orta 
8% 

iyi 
14% 

çok iyi 
57% 

23. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri 
alınmaktadır. 

21. Okulda 

kendimi güvende 

hissediyorum 
sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%43 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

22. Okul yolu, varsa 

okul servisleri 

güvenlidir sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %28 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

23. Okulda yabancı 

kişilere karşı 

güvenlik önlemleri 

alınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%57 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
12% 

zayıf 
6% 

orta 
13% 

iyi 
15% 

çok iyi 
54% 

24. Okulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

çok zayıf 
13% 

zayıf 
7% 

orta 
15% 

iyi 
24% 

çok iyi 
41% 

25. Okulda yangın ve doğal afetlere karşı gerekli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 

çok zayıf 
16% zayıf 

3% 

orta 
19% 

iyi 
14% 

çok iyi 
48% 

26. Öğrenci temsilcileri demokratik seçimle belirlenir. 

24. Okulumuzda 

yeterli güvenlik 

önlemleri 

alınmaktadır 
sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%54 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

25. Okulda yangın 

ve doğal afetlere 

karşı gerekli 

güvenlik önlemleri 

alınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%41 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

26. Öğrenci 

temsilcileri 

demokratik 

seçimle belirlenir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%48 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
30% 

zayıf 
8% 

orta 
21% 

iyi 
18% 

çok iyi 
23% 

27. Okulda öğrencilerle ilgili alınan kararlarda bizlerin görüşleri 
alınır. 

çok zayıf 
23% 

zayıf 
7% 

orta 
23% 

iyi 
24% 

çok iyi 
23% 

28. Okul öğrenci meclisi, öğrencileri temsil edebilmektedir. 

çok zayıf 
23% 

zayıf 
10% 

orta 
19% 

iyi 
15% 

çok iyi 
33% 

29. Sınıfta öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda öğretmen bizim 
görüşümüzü alır. 

27. Okulda 

öğrencilerle ilgili 

alınan kararlarda 

bizlerin görüşleri 

alınır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %23 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

28. Okul öğrenci 

meclisi, öğrencileri 

temsil 

edebilmektedir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%23 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

29. Sınıfta 

öğrencilerle ilgili 

alınacak kararlarda 

öğretmen bizim 

görüşümüzü alır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%33 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
12% 

zayıf 
4% 

orta 
13% 

iyi 
6% 

çok iyi 
65% 

30. Okuldan istediğim belgeleri (öğrenci belgesi vs.) zamanında 
alabilirim. 

çok zayıf 
15% 

zayıf 
10% 

orta 
10% 

iyi 
19% 

çok iyi 
46% 

31. Okulumuzda sağlık sorunları yaşadığımızda gerekli 
hassasiyet gösterilir. 

çok zayıf 
21% 

zayıf 
8% 

orta 
19% iyi 

13% 

çok iyi 
39% 

32. Okulda edindiğim bilgilerin günlük hayatta ve/veya daha 
sonraki öğrenim hayatımda işime yarayacağını düşünüyorum. 

30. Okuldan 

istediğim 

belgeleri (öğrenci 

belgesi vs.) 

zamanında 

alabilirim 
sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%65 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

31. Okulumuzda 

sağlık sorunları 

yaşadığımızda 

gerekli 

hassasiyet 

gösterilir 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %46 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

32. Okulda 

edindiğim bilgilerin 

günlük hayatta 

ve/veya daha 

sonraki öğrenim 

hayatımda işime 

yarayacağını 

düşünüyorum 
sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%39 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
14% 

zayıf 
9% 

orta 
23% 

iyi 
19% 

çok iyi 
35% 

33. İşlenen konular benim anlayabileceğim düzeydedir. 

çok zayıf 
22% 

zayıf 
7% 

orta 
19% 

iyi 
21% 

çok iyi 
31% 

34. Okulumuzda hazırlanan günlük ders programı derslerin 
işlenişinde verimli olmamıza katkı sağlamaktadır. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
12% 

orta 
24% 

iyi 
17% 

çok iyi 
28% 

35. Derslerin içeriği benim ilgimi çekecek şekilde düzenlenmiştir. 

33. İşlenen konular 

benim 

anlayabileceğim 

düzeydedir 
sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%35 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

34. Okulumuzda 

hazırlanan günlük 

ders programı 

derslerin 

işlenişinde verimli 

olmamıza katkı 

sağlamaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%31 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

35. Derslerin içeriği 

benim ilgimi 

çekecek şekilde 

düzenlenmiştir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%28 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
23% 

zayıf 
8% 

orta 
18% 

iyi 
23% 

çok iyi 
28% 

36. Okulumuzda hazırlanan sınav programları sınavlara 
hazırlanmamda bana yeterli zamanı kazandırmaktadır. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
11% 

orta 
26% 

iyi 
15% 

çok iyi 
29% 

37. Dersler zevkli geçmektedir. 

çok zayıf 
24% 

zayıf 
9% 

orta 
14% iyi 

14% 

çok iyi 
39% 

38. Okulumu seviyorum. 

36. Okulumuzda 

hazırlanan sınav 

programları 

sınavlara 

hazırlanmamda 

bana yeterli zamanı 

kazandırmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%28 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

37. Dersler 

zevkli 

geçmektedir 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %29 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

38. Okulumu 

seviyorum 

sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %39 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
16% 

zayıf 
10% 

orta 
18% 

iyi 
26% 

çok iyi 
30% 

39. Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

çok zayıf 
16% 

zayıf 
7% 

orta 
19% 

iyi 
15% 

çok iyi 
43% 

40. Bize öğrenme ve başarma fırsatı tanınmaktadır. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
9% 

orta 
24% 

iyi 
16% 

çok iyi 
32% 

41. Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (deneyler, projeler, ödevler vb. 
yöntemler) uygulaması da yapılmaktadır. 

39. Derslerin 

işlenişinde 

farklı 

yöntemler 

kullanılmakta

dır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler 

%30çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

40. Bize öğrenme 

ve başarma 

fırsatı 

tanınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %43 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

41. Öğrendiğimiz 

teorik bilgilerin 

(deneyler, projeler, 

ödevler vb. 

yöntemler) 

uygulaması da 

yapılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%32 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
21% 

zayıf 
6% 

orta 
17% 

iyi 
15% 

çok iyi 
41% 

42. Anlamadığım bir şeyi öğretmenlerime rahatlıkla 
sorabiliyorum. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
14% 

orta 
15% 

iyi 
22% 

çok iyi 
30% 

43. Sınıfta görüş ve önerilerimi rahatlıkla dile getirebiliyorum. 

çok zayıf 
21% 

zayıf 
9% 

orta 
23% 

iyi 
14% 

çok iyi 
33% 

44. Hata yapmaktan korkmuyorum. 

42. Anlamadığım bir 

şeyi öğretmenlerime 

rahatlıkla 

sorabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%41 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

43. Sınıfta görüş 

ve önerilerimi 

rahatlıkla dile 

getirebiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%30 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

44. Hata 

yapmaktan 

korkmuyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%33 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
25% 

zayıf 
8% 

orta 
14% 

iyi 
20% 

çok iyi 
33% 

45. Sınıftaki öğrenciler arasında iyi bir iletişim vardır. 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
10% 

orta 
16% 

iyi 
19% 

çok iyi 
37% 

46. Derslerde konuya göre uygun araç gereçler (akıllı tahta, 
harita, deney setleri vs.) kullanılmaktadır. 

çok zayıf 
29% 

zayıf 
10% 

orta 
19% 

iyi 
11% 

çok iyi 
31% 

47. Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç gereç 
bulunmaktadır. 

45. Sınıftaki 

öğrenciler 

arasında iyi bir 

iletişim vardır 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %33 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

46. Derslerde konuya 

göre uygun araç 

gereçler (akıllı tahta, 

harita, deney setleri 

vs.) kullanılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%37 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

47. Sınıfta veya 

laboratuvarlarda 

yeterli araç gereç 

bulunmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%31 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
19% 

zayıf 
11% 

orta 
18% iyi 

14% 

çok iyi 
38% 

48. Ders araç ve gereçlerini (akıllı tahta, tepegöz, deney araçları 
vb.) kullanabiliyoruz. 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
10% 

orta 
16% 

iyi 
11% 

çok iyi 
45% 

49. Her branşın bir dersliği bulunmaktadır. 

çok zayıf 
14% 

zayıf 
10% 

orta 
21% 

iyi 
17% 

çok iyi 
38% 

50. Sınıf donanımları dersin branşına göre yapılmıştır. 

48. Ders araç ve 

gereçlerini (akıllı 

tahta, tepegöz, 

deney araçları vb.) 

kullanabiliyoruz 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%38 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

49. Her branşın 

bir dersliği 

bulunmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %45 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

50. Sınıf 

donanımları 

dersin branşına 

göre yapılmıştır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%38 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
21% 

zayıf 
11% 

orta 
18% 

iyi 
14% 

çok iyi 
36% 

51. Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç-gereç 
bulunmaktadır. 

çok zayıf 
40% 

zayıf 
6% 

orta 
21% 

iyi 
10% 

çok iyi 
23% 

52. Ders aralarında (teneffüslerde ) dinlenme ihtiyaçlarımı 
giderme fırsatını bulabiliyorum. 

çok zayıf 
12% 

zayıf 
7% 

orta 
12% 

iyi 
15% 

çok iyi 
54% 

53. Teneffüslerde bir sorun olduğunda nöbetçi öğretmenler 
hemen müdahale eder. 

51. Sınıfta veya 

laboratuvarlarda 

yeterli araç-gereç 

bulunmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%36 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

52. Ders aralarında 

(teneffüslerde ) 

dinlenme 

ihtiyaçlarımı 

giderme fırsatını 

bulabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%23 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

53. Teneffüslerde 

bir sorun 

olduğunda 

nöbetçi 

öğretmenler 

hemen müdahale 

eder sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %54 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 



 

34 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
10% 

orta 
13% 

iyi 
23% 

çok iyi 
36% 

54. Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
9% 

orta 
16% iyi 

19% 

çok iyi 
37% 

55. Okul binası ve diğer fiziki mekanlar (okul bahçesi, futbol-
voleybol-basketbol sahaları, kütüphane, kantin, konferans 

salonu vb.) verimli bir şekilde kullanılır. 

çok zayıf 
14% 

zayıf 
6% 

orta 
18% 

iyi 
17% 

çok iyi 
45% 

56. Sınıfımız fiziksel olarak (ısı, ışık, havalandırma, oturma 
düzeni vb.) yeterlidir. 

 

54. Okulun 

binası ve diğer 

fiziki mekanlar 

yeterlidir 

sorusuna ankete 

katılan 

öğrenciler %36 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

55. Okul binası ve diğer 

fiziki mekanlar (okul 

bahçesi, futbol-voleybol-

basketbol sahaları, 

kütüphane, kantin, 

konferans salonu vb.) 

verimli bir şekilde 

kullanılır sorusuna ankete 

katılan öğrenciler %37 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

56. Sınıfımız 

fiziksel olarak 

(ısı, ışık, 

havalandırma, 

oturma düzeni 

vb.) yeterlidir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%45 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
18% 

zayıf 
8% 

orta 
19% 

iyi 
13% 

çok iyi 
42% 

57. Sınıfta rahatlıkla oturabiliyor, dersleri en iyi şekilde 
izleyebiliyorum. 

çok zayıf 
16% zayıf 

6% 

orta 
15% 

iyi 
18% 

çok iyi 
45% 

58. Sınıflarımız ders işlemeye uygundur. 

çok zayıf 
23% 

zayıf 
6% 

orta 
17% iyi 

20% 

çok iyi 
34% 

59. Okulumuzun masa, sıra, mobilya vb eşyanın yerleşim biçimi 
güzeldir. 

57. Sınıfta rahatlıkla 

oturabiliyor, dersleri 

en iyi şekilde 

izleyebiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%42 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

58. Sınıflarımız 

ders işlemeye 

uygundur 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%45 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

59. Okulumuzun 

masa, sıra, mobilya 

vb eşyanın yerleşim 

biçimi güzeldir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%34 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
17% zayıf 

5% 

orta 
16% 

iyi 
23% 

çok iyi 
39% 

60. Okulumuz her zaman temiz ve bakımlıdır. 

çok zayıf 
43% 

zayıf 
12% 

orta 
12% 

iyi 
14% 

çok iyi 
19% 

61. Okulumuzun kantininde ihtiyaç duyduğum şeyleri 
bulabiliyorum. 

çok zayıf 
14% 

zayıf 
4% 

orta 
11% 

iyi 
16% 

çok iyi 
55% 

62. Okul kantininde görevli kişiler, öğrenciye güler yüzlü ve nazik 
davranmaktadır. 

60. Okulumuz her 

zaman temiz ve 

bakımlıdır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%39 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

61. Okulumuzun 

kantininde ihtiyaç 

duyduğum şeyleri 

bulabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%19  çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

62. Okul kantininde 

görevli kişiler, 

öğrenciye güler 

yüzlü ve nazik 

davranmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%55 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
18% zayıf 

3% 

orta 
14% 

iyi 
23% 

çok iyi 
42% 

63. Okul kantininde satılan malzemeler güvenilir ve sağlıklıdır. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
7% 

orta 
14% 

iyi 
21% 

çok iyi 
39% 

64. Kantinde görevli kişiler bizlere sağlıklı koşullarda hizmet 
vermektedir. 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
7% 

orta 
14% 

iyi 
22% 

çok iyi 
39% 

65. Bireysel ihtiyaçlarımı karşıladığım mekanlar (kantin, 
yemekhane, yatakhane) temiz ve sağlıklıdır. 

63. Okul kantininde 

satılan malzemeler 

güvenilir ve 

sağlıklıdır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %42 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

64. Kantinde görevli 

kişiler bizlere sağlıklı 

koşullarda hizmet 

vermektedir sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %39 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

65. Bireysel 

ihtiyaçlarımı 

karşıladığım mekanlar 

(kantin, yemekhane, 

yatakhane) temiz ve 

sağlıklıdır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %39 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
17% 

zayıf 
10% 

orta 
13% 

iyi 
23% 

çok iyi 
37% 

66. Okulumuzda sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere 
önem verilmektedir. 

çok zayıf 
26% 

zayıf 
6% 

orta 
14% 

iyi 
24% 

çok iyi 
30% 

67. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat 
tanınmaktadır. 

çok zayıf 
17% 

zayıf 
7% 

orta 
18% 

iyi 
22% 

çok iyi 
36% 

68. Düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetleri 
beğeniyorum. 

66. Okulumuzda sosyal, 

kültürel, sportif ve 

bilimsel faaliyetlere 

önem verilmektedir 

sorusuna ankete katılan 

öğrenciler %37 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

67. Düzenlenen bu 

faaliyetlere katılımda 

herkese fırsat 

tanınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%30 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

68. Düzenlenen 

sosyal, kültürel, 

sportif ve bilimsel 

faaliyetleri 

beğeniyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%36 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
14% zayıf 

8% 

orta 
19% 

iyi 
14% 

çok iyi 
45% 

69. Katılım sağlayan veya başarı gösteren öğrenciler okul idaresi 
tarafından ödüllendirilmektedir. 

çok zayıf 
16% 

zayıf 
10% 

orta 
19% iyi 

22% 

çok iyi 
33% 

70. Bu faaliyetlerin bize başarı duygusu tattırmada, sorumluluk 
duygumuzu geliştirmede ve farkındalığımızı artırmada önemli 

rol oynadığını düşünüyorum 

çok zayıf 
18% 

zayıf 
10% 

orta 
22% 

iyi 
21% 

çok iyi 
29% 

71. Okulda öğrenci istekleri ve yetenekleri esas alınarak eğitici 
kol ve bu kollara katılacak öğrenciler belirlenir. 

69. Katılım sağlayan 

veya başarı gösteren 

öğrenciler okul idaresi 

tarafından 

ödüllendirilmektedir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler %45 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

70. Bu faaliyetlerin bize 

başarı duygusu 

tattırmada, sorumluluk 

duygumuzu 

geliştirmede ve 

farkındalığımızı 

artırmada önemli rol 

oynadığını 

düşünüyorum sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %33 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

71. Okulda öğrenci 

istekleri ve 

yetenekleri esas 

alınarak eğitici kol ve 

bu kollara katılacak 

öğrenciler belirlenir 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%29 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
22% 

zayıf 
10% 

orta 
22% 

iyi 
18% 

çok iyi 
28% 

72. Eğitici kol çalışmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum. 

çok zayıf 
25% 

zayıf 
11% 

orta 
23% 

iyi 
18% 

çok iyi 
23% 

73. Eğitici kol çalışmalarına severek katılıyorum. 

çok zayıf 
16% zayıf 

8% 

orta 
26% 

iyi 
19% 

çok iyi 
31% 

74. Okulumuzda bizlere temel ahlaki, milli, manevi değerler 
(doğruluk, yardım severlik vb.) kazandırılmaktadır. 

72. Eğitici kol 

çalışmalarının 

faydalı olduğunu 

düşünüyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%28 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

73. Eğitici kol 

çalışmalarına 

severek 

katılıyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%23 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

74. Okulumuzda 

bizlere temel ahlaki, 

milli, manevi değerler 

(doğruluk, yardım 

severlik vb.) 

kazandırılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler %31 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
22% 

zayıf 
6% 

orta 
19% iyi 

20% 

çok iyi 
33% 

75. Okulumuz bulunduğumuz süre içerisinde bizlere olumlu 
davranışlar kazandırır. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
6% 

orta 
18% 

iyi 
21% 

çok iyi 
36% 

76. Okulumuzda bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
7% 

orta 
18% 

iyi 
23% 

çok iyi 
33% 

77. Okulumuzda yapılan belirli gün ve haftaların (Yeşilay Haftası, 
Trafik Haftası vb.) kutlamalarını beğenerek izliyorum 

75. Okulumuz 

bulunduğumuz süre 

içerisinde bizlere 

olumlu davranışlar 

kazandırır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %33 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

76. Okulumuzda 

bayramlar neşe 

içinde 

kutlanmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%36 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

77. Okulumuzda 

yapılan belirli gün ve 

haftaların (Yeşilay 

Haftası, Trafik Haftası 

vb.) kutlamalarını 

beğenerek izliyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler %33 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
22% 

zayıf 
8% 

orta 
14% iyi 

23% 

çok iyi 
33% 

78. Öğrenci başarıların değerlendirilmesi (Not verme, karne vb.) 
yapılırken objektif davranılır. 

çok zayıf 
22% 

zayıf 
6% 

orta 
20% 

iyi 
21% 

çok iyi 
31% 

79. Hazırlanan sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler 
öğrenci olarak bizlerin gerçek başarısını ölçmektedir. 

çok zayıf 
24% 

zayıf 
6% 

orta 
15% iyi 

22% 

çok iyi 
33% 

80. Ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır. 
 
 

78. Öğrenci başarıların 

değerlendirilmesi (Not 

verme, karne vb.) 

yapılırken objektif 

davranılır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %33 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

79. Hazırlanan sınav 

soruları ve yapılan 

değerlendirmeler 

öğrenci olarak bizlerin 

gerçek başarısını 

ölçmektedir sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %31 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

80. Ödüllendirme 

objektif kriterlere 

göre yapılır sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %33 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
17% 

zayıf 
9% 

orta 
15% 

iyi 
19% 

çok iyi 
40% 

81. Atölye donanımı yeterlidir. 

çok zayıf 
21% 

zayıf 
5% 

orta 
12% 

iyi 
14% 

çok iyi 
48% 

82. Atölye derslerinde yapılan uygulamaları yeterli buluyorum. 

çok zayıf 
16% zayıf 

7% 

orta 
11% 

iyi 
18% 

çok iyi 
48% 

83. Meslek dersi öğretmenlerimiz teknolojiyi yakından takip 
eder. 

81. Atölye donanımı 

yeterlidir sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %40 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

82. Atölye 

derslerinde 

yapılan 

uygulamaları 

yeterli 

buluyorum 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%48 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

83. Meslek dersi 

öğretmenlerimiz 

teknolojiyi yakından 

takip eder sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %48 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
12% 

zayıf 
8% 

orta 
14% 

iyi 
17% 

çok iyi 
49% 

84. Atölyede yeterli düzeyde iş güvenliği tedbirleri alınmıştır. 

çok zayıf 
17% 

zayıf 
8% 

orta 
21% iyi 

20% 

çok iyi 
34% 

85. İşletmelerdeki eğitim mesleki gelişimime katkı sağlar. 

çok zayıf 
21% 

zayıf 
11% 

orta 
16% iyi 

11% 

çok iyi 
41% 

86. Çalıştığım işletmeden memnunum 

84. Atölyede 

yeterli düzeyde iş 

güvenliği 

tedbirleri 

alınmıştır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%49 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

85. İşletmelerdeki 

eğitim mesleki 

gelişimime katkı 

sağlar sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %34 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

86. Çalıştığım 

işletmeden 

memnunum sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %41 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
25% 

zayıf 
2% 

orta 
17% 

iyi 
18% 

çok iyi 
38% 

87. Koordinatör öğretmenle rahatlıkla görüşebilirim. 

çok zayıf 
19% 

zayıf 
12% 

orta 
13% iyi 

17% 

çok iyi 
39% 

88. Mesleki rehberlik yapılır. 

87. Koordinatör 

öğretmenle rahatlıkla 

görüşebilirim 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler %38 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

88. Mesleki 

rehberlik yapılır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%39 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
19% 

zayıf 
4% 

orta 
22% 

iyi 
19% 

çok iyi 
36% 

89. Koordinatör öğretmenlerimizin işletme ziyaretleri yeterlidir. 

çok zayıf 
21% 

zayıf 
5% 

orta 
20% iyi 

19% 

çok iyi 
35% 

90. İşletmelerde mesleki iş ahlakı kazandırılmaktadır. 

çok zayıf 
25% 

zayıf 
3% 

orta 
19% iyi 

14% 

çok iyi 
39% 

91. İşletmelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerekli 
tedbirler alınır. 

89. Koordinatör 

öğretmenlerimizin 

işletme ziyaretleri 

yeterlidir sorusuna 

ankete katılan 

öğrenciler %36 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

90. İşletmelerde 

mesleki iş ahlakı 

kazandırılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan öğrenciler 

%35 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

91. İşletmelerde iş 

kazaları ve meslek 

hastalıklarına karşı 

gerekli tedbirler alınır 

sorusuna ankete katılan 

öğrenciler %39 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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ÇALIŞAN Anketi Sonuçları: 

 Okulumuzda   77 personel görev yapmaktadır. 50 personelin cevapladığı 

anket sorularına ait sonuçlar aşağıda yer almaktadır. 

 

 

çok zayıf 
10% zayıf 

10% 

orta 
14% 

iyi 
30% 

çok iyi 
36% 

1-Eğitim ihtiyaçları belirlenirken görüşlerimiz dikkate alınır. 
1-Eğitim 

ihtiyaçları 

belirlenirken 

görüşlerimiz 

dikkate alınır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%36 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
4% 

zayıf 
4% 

orta 
14% 

iyi 
32% 

çok iyi 
46% 

2-Çalışanların hizmet içi eğitimlerini karşılamak için kişi ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılır. 

çok zayıf 
8% zayıf 

4% 

orta 
14% 

iyi 
28% 

çok iyi 
46% 

3-Okulumuzda görev yapmanın kariyerime katkısı vardır. 

çok zayıf 
4% zayıf 

8% 

orta 
14% 

iyi 
14% 

çok iyi 
60% 

  4-Yöneticiler çalışanların mesleklerinde gelişmeleri için gerekli 

desteği verir    

2-Çalışanların 

hizmet içi 

eğitimlerini 

karşılamak için 

kişi ve 

kuruluşlarla 

işbirliği yapılır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%46 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

3-Okulumuzda 

görev yapmanın 

kariyerime katkısı 

vardır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %46 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

4-Yöneticiler 

çalışanların 

mesleklerinde 

gelişmeleri için 

gerekli desteği 

verir  sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %60 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
4% 

orta 
10% 

iyi 
16% 

çok iyi 
70% 

5-Kurumdaki tüm duyurular çalışanlara zamanında iletilir. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
8% 

iyi 
20% 

çok iyi 
72% 

6-Okulumuzda yapılan faaliyetler duyurulur. 

çok zayıf 
2% zayıf 

4% 

orta 
10% 

iyi 
30% 

çok iyi 
54% 

7-Çalışanlar birbirinin destekleyicisidir. 

5-Kurumdaki tüm 

duyurular 

çalışanlara 

zamanında iletilir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%70 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

6-Okulumuzda 

yapılan faaliyetler 

duyurulur sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %72 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

7-Çalışanlar 

birbirinin 

destekleyicisidir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%54 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok 
zayıf 
2% 

zayıf 
4% 

orta 
4% 

iyi 
28% 

çok iyi 
62% 

8-Okulumuz huzurludur. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
2% 

orta 
14% 

iyi 
28% 

çok iyi 
52% 

9-Yöneticiler karşı fikirlere saygılıdır. 

çok zayıf 
8% zayıf 

6% 

orta 
22% 

iyi 
28% 

çok iyi 
36% 

10-Okulda çalışanlar arasında gruplaşma ve dedikodu yapılmaz. 

8-Okulumuz 

huzurludur 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%62 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

9-Yöneticiler karşı 

fikirlere saygılıdır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%52 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

10-Okulda çalışanlar 

arasında gruplaşma 

ve dedikodu 

yapılmaz sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %36 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
4% 

orta 
12% 

iyi 
12% 

çok iyi 
72% 

11-Okul yöneticileri ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum. 

çok 
zayıf 
2% 

zayıf 
2% 

orta 
4% 

iyi 
18% 

çok iyi 
74% 

12-Okulda öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
4% 

iyi 
22% 

çok iyi 
74% 

13-Okulda diğer çalışanlar ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum 

11-Okul yöneticileri ile 

sağlıklı iletişim 

kurabiliyorum sorusuna 

ankete katılan çalışanlar 

%72 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

12-Okulda 

öğretmenler ile 

sağlıklı iletişim 

kurabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%74 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

13-Okulda diğer 

çalışanlar ile 

sağlıklı iletişim 

kurabiliyorum 

sorusuna ankete 

katılan 

çalışanlar %74 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
8% zayıf 

4% 

orta 
16% 

iyi 
36% 

çok iyi 
36% 

14-Okulumuzun sorunlarının çözümünde inisiyatif kullanma 

olanağına sahibim. 

çok zayıf 
2% 

zayıf 
8% 

orta 
10% 

iyi 
30% 

çok iyi 
50% 

15-Okulda bilgi ve becerilerimi sergileme olanağına sahibim. 

çok zayıf 
2% zayıf 

6% 

orta 
14% 

iyi 
26% 

çok iyi 
52% 

16-Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesine 
liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır 

14-Okulumuzun 

sorunlarının 

çözümünde 

inisiyatif kullanma 

olanağına sahibim 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%36 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

15-Okulda bilgi ve 

becerilerimi 

sergileme olanağına 

sahibim sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %50 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

16-Okulda görev 

alanıma giren iş ve 

işlemlerin 

yürütülmesine 

liderlik yapma 

fırsatı tanınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%52 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
4% 

zayıf 
0% 

orta 
14% 

iyi 
26% 

çok iyi 
56% 

17-Eğitim ve öğretimin niteliğini arttırmak için okul, çalışanlarına 
destek sağlamaktadır. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
4% 

orta 
14% 

iyi 
28% 

çok iyi 
50% 

18-Okulda düzenlenecek sosyal, kültürel faaliyetlerde 
görevlendirmeler yapılırken, çalışanların ilgi, yetenek ve istekleri 

dikkate alınır. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
2% 

orta 
16% 

iyi 
30% 

çok iyi 
48% 

19-Okulumuzda çalışanların düşünce ve önerileri çeşitli 
toplantılarda dinlenir ve bunlardan yararlanılır. 

17-Eğitim ve öğretimin 

niteliğini arttırmak için 

okul, çalışanlarına 

destek sağlamaktadır 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %56 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

18-Okulda 

düzenlenecek sosyal, 

kültürel 

faaliyetlerde 

görevlendirmeler 

yapılırken, 

çalışanların ilgi, 

yetenek ve istekleri 

dikkate alınır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%50 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 
19-Okulumuzda 

çalışanların düşünce ve 

önerileri çeşitli 

toplantılarda dinlenir ve 

bunlardan yararlanılır 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %48 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
2% 

zayıf 
0% 

orta 
16% 

iyi 
34% 

çok iyi 
48% 

20-Okulda çalışanların dile getirdiği şikayet ve öneriler dikkate 
alınmaktadır. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
2% 

orta 
8% 

iyi 
32% 

çok iyi 
54% 

21-Okulun misyonunu biliyor ve destekliyorum. 

çok 
zayıf 
4% zayıf 

2% 
orta 
4% 

iyi 
32% 

çok iyi 
58% 

22-Okulun vizyonunu biliyor ve destekliyorum 

20-Okulda 

çalışanların dile 

getirdiği şikayet ve 

öneriler dikkate 

alınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%48 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

21-Okulun 

misyonunu biliyor ve 

destekliyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %54 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

22-Okulun 

vizyonunu biliyor ve 

destekliyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %58 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
2% 

orta 
10% 

iyi 
28% 

çok iyi 
60% 

23-Okul yönetimi ilgi ve ihtiyaçlarımızı ilgili birimlere iletmede 
bizi temsil eder. 

çok zayıf 
2% 

zayıf 
4% 

orta 
4% 

iyi 
32% 

çok iyi 
58% 

24-Okul yönetimi çalışanlara zaman ayırmakta, görüş ve 
önerilerini almaktadır. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
6% 

orta 
20% 

iyi 
30% 

çok iyi 
40% 

25-Kurul, komisyon çalışmalarında ve okulla ilgili çalışmalarda 
gönüllük esası dikkate alınarak görevlendirmeler yapılır. 

23-Okul yönetimi ilgi ve 

ihtiyaçlarımızı ilgili 

birimlere iletmede bizi 

temsil eder sorusuna 

ankete katılan çalışanlar 

%60 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

24-Okul yönetimi 

çalışanlara zaman 

ayırmakta, görüş ve 

önerilerini almaktadır 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %58 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

25-Kurul, komisyon 

çalışmalarında ve okulla 

ilgili çalışmalarda 

gönüllük esası dikkate 

alınarak 

görevlendirmeler yapılır 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %40 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% 

iyi 
34% çok iyi 

56% 

26-Okulda eğitim ve hizmet kalitesinin arttırılması yönündeki 
çalışmalara yönetim aktif olarak katılmakta ve çalışanlara 

önderlik yapmaktadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
4% 

orta 
12% 

iyi 
26% çok iyi 

58% 

27-Çalışanların değişim yaratacak fikirleri desteklenmektedir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% 

iyi 
16% 

çok iyi 
74% 

28-Okul, çağın gerektirdiği gelişme ve değişmeleri takip ederek 
bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir. 

26-Okulda eğitim ve 

hizmet kalitesinin 

arttırılması yönündeki 

çalışmalara yönetim aktif 

olarak katılmakta ve 

çalışanlara önderlik 

yapmaktadır sorusuna 

ankete katılan çalışanlar 

%56 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

27-Çalışanların değişim 

yaratacak fikirleri 

desteklenmektedir 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %58 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

28-Okul, çağın 

gerektirdiği gelişme ve 

değişmeleri takip ederek 

bu gelişmeleri okula 

taşıyabilmektedir 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %74 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
24% 

iyi 
32% 

çok iyi 
36% 

29-Çalışanlar için takdir, tanıma ölçütleri kurul kararı ile 
belirlenir. 

çok zayıf 
2% 

zayıf 
2% 

orta 
14% 

iyi 
22% çok iyi 

60% 

30-Yöneticiler, başarı gösteren çalışanları çeşitli biçimlerde 
ödüllendirir, takdir eder. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
10% 

orta 
14% 

iyi 
30% 

çok iyi 
46% 

31-Çalışanların performansını değerlendirirken kullanılan 
ölçütler çalışanlara duyurulur. 

29-Çalışanlar için 

takdir, tanıma ölçütleri 

kurul kararı ile 

belirlenir sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %36 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

30-Yöneticiler, başarı 

gösteren çalışanları 

çeşitli biçimlerde 

ödüllendirir, takdir 

eder sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %60 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

31-Çalışanların 

performansını 

değerlendirirken 

kullanılan ölçütler 

çalışanlara duyurulur 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %46 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
16% 

iyi 
36% 

çok iyi 
40% 

32-Çalışanların performansını etkileyen sebepler araştırılır ve 
performanslarını yükseltmek için gerekli önlemler alınır. 

çok zayıf 
2% zayıf 

6% 

orta 
20% 

iyi 
34% 

çok iyi 
38% 

33-Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız, objektif 
olarak yapılmaktadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
6% 

orta 
18% 

iyi 
40% 

çok iyi 
36% 

34-Okulumuzun misyon, vizyonu, ilke ve değerleri tüm paydaşlar 
tarafından bilinir. 

32-Çalışanların 

performansını 

etkileyen sebepler 

araştırılır ve 

performanslarını 

yükseltmek için 

gerekli önlemler 

alınır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %40 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

33-Bireysel 

performans 

değerlendirmesi adil, 

tarafsız, objektif 

olarak yapılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %38 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

34-Okulumuzun 

misyon, vizyonu, ilke 

ve değerleri tüm 

paydaşlar tarafından 

bilinir sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %36 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
12% 

iyi 
36% 

çok iyi 
52% 

35-Okulumuzun misyon, vizyon, ilke ve değerlerini 
benimsiyorum 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% 

iyi 
34% çok iyi 

56% 

36-Okulumuz belirlenen misyon, vizyon, ilke ve değerler 
doğrultusunda çalışır. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
4% 

orta 
10% 

iyi 
22% çok iyi 

60% 

37-Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar, çalışanları 
motive edici yöndedir. 

35-Okulumuzun 

misyon, vizyon, ilke 

ve değerlerini 

benimsiyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %52 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

36-Okulumuz 

belirlenen misyon, 

vizyon, ilke ve değerler 

doğrultusunda çalışır 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %56 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

37-Yöneticilerin 

sergilediği tutum ve 

davranışlar, çalışanları 

motive edici yöndedir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %60 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

60 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
6% orta 

10% 

iyi 
32% 

çok iyi 
52% 

38-Okulumuzda ortak aklı kullanarak motivasyon sağlanır. 

çok 
zayıf 
2% 

zayıf 
2% 

orta 
16% 

iyi 
16% 

çok iyi 
64% 

39-Çalışanların önemli ve özel günleri hatırlanır. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
24% 

çok iyi 
76% 

40-Çalışmaların yürütülmesinde ekipman desteği sağlanır. 

38-Okulumuzda 

ortak aklı 

kullanarak 

motivasyon 

sağlanır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %52 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

39-Çalışanların 

önemli ve özel 

günleri hatırlanır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%64 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

40-Çalışmaların 

yürütülmesinde 

ekipman desteği 

sağlanır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %76 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

61 
 

 

 

 

çok zayıf 
6% 

zayıf 
0% 

orta 
6% 

iyi 
24% 

çok iyi 
64% 

41-Kendimi okulun değerli bir üyesi olarak görüyorum. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
6% 

orta 
6% 

iyi 
12% 

çok iyi 
76% 

42-Kendimi okulda güvende hissediyorum 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
0% orta 

6% 

iyi 
14% 

çok iyi 
76% 

43-Yaptığım işten zevk alıyorum ve işimi seviyorum. 

41-Kendimi okulun 

değerli bir üyesi olarak 

görüyorum sorusuna 

ankete katılan çalışanlar 

%64 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

42-Kendimi okulda 

güvende hissediyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %76 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

43-Yaptığım işten 

zevk alıyorum ve 

işimi seviyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%76 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

62 
 

 

 

 

çok 
zayıf 
2% zayıf 

6% 
orta 
6% 

iyi 
22% 

çok iyi 
64% 

44-Okul yönetiminden memnunum. 

çok zayıf 
2% 

zayıf 
6% 

orta 
10% 

iyi 
30% 

çok iyi 
52% 

45-Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. 

çok zayıf 
6% 

zayıf 
4% orta 

6% 

iyi 
30% 

çok iyi 
54% 

46-Okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere severek 
katılıyorum. 

44-Okul yönetiminden 

memnunum sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %64 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

45-Çalışanlara 

yönelik sosyal ve 

kültürel faaliyetler 

düzenlenir sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %52 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

46-Okulda 

düzenlenen sosyal 

ve kültürel 

faaliyetlere severek 

katılıyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%54 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

63 
 

 

 

 

çok zayıf 
2% 

zayıf 
2% orta 

8% 

iyi 
28% 

çok iyi 
60% 

47-Okulda öğretim programları çerçevesinde teknolojik ders 
araç ve gereçler bulunur. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
2% orta 

6% 

iyi 
20% 

çok iyi 
72% 

48-İhtiyaç duyduğum araç-gereçlere gerektiğinde ulaşırım. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
6% 

iyi 
18% 

çok iyi 
76% 

49-Okul ortamı düzenlidir. 

47-Okulda öğretim 

programları 

çerçevesinde 

teknolojik ders araç 

ve gereçler bulunur 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %60 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

48-İhtiyaç duyduğum 

araç-gereçlere 

gerektiğinde ulaşırım 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%372çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

49-Okul ortamı 

düzenlidir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%76 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

64 
 

 

 

 

çok zayıf 
2% 

zayıf 
4% 

orta 
10% 

iyi 
22% 

çok iyi 
62% 

50-Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma 
sahiptir. 

çok zayıf 
4% 

zayıf 
2% 

orta 
4% 

iyi 
24% 

çok iyi 
66% 

51-Okulda kendimi değerli hissederim. 

çok 
zayıf 
2% zayıf 

0% 

orta 
4% 

iyi 
18% 

çok iyi 
76% 

52-Yemekhanede ve kantin gibi ortamlar yeterli temizlik ve 
düzene sahiptir. 

50-Okul teknik araç 

ve gereç yönünden 

yeterli donanıma 

sahiptir sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %62 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

51-Okulda kendimi 

değerli hissederim 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%66 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

52-Yemekhanede ve 

kantin gibi ortamlar 

yeterli temizlik ve 

düzene sahiptir 

sorusuna ankete katılan 

çalışanlar %76 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

65 
 

 

 

 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
22% 

çok iyi 
78% 

53-Okulun ortak yaşam alanları (lavabo ve tuvalet vb.) temiz ve 
düzenlidir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
2% 

orta 
8% 

iyi 
14% 

çok iyi 
76% 

54-Çalıştığım okulu seviyorum. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
2% 

orta 
12% 

iyi 
8% 

çok iyi 
78% 

55-Okulda kendimi güvende hissediyorum. 

53-Okulun ortak 

yaşam alanları 

(lavabo ve tuvalet 

vb.) temiz ve 

düzenlidir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%78 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

54-Çalıştığım okulu 

seviyorum sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %76 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

55-Okulda kendimi 

güvende 

hissediyorum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %78 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 



 

66 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
4% 

iyi 
26% 

çok iyi 
70% 

56-Okulda ihtiyaç duyduğum malzemeye zamanında 
ulaşabilirim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
4% 

iyi 
24% 

çok iyi 
72% 

57-Çalışanların özlük işlemleri düzenli yapılır. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
4% 

iyi 
34% 

çok iyi 
62% 

58-Öğretmen ve bölüm odalarının koşullarından memnunum 

56-Okulda ihtiyaç 

duyduğum 

malzemeye 

zamanında 

ulaşabilirim sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %70 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

57-Çalışanların 

özlük işlemleri 

düzenli yapılır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%72 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

58-Öğretmen ve 

bölüm odalarının 

koşullarından 

memnunum 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%62 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

67 
 

 

 

 

 

çok 
zayıf 
2% 

zayıf 
0% 

orta 
14% 

iyi 
34% 

çok iyi 
50% 

59-Özlük dışında kalan hizmetler adil olarak yapılır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
6% 

orta 
22% 

iyi 
20% 

çok iyi 
52% 

60-Okulumuz atölyeleri (laboratuvarları) donanımlıdır. 

çok zayıf 
2% zayıf 

0% 
orta 
6% 

iyi 
32% 

çok iyi 
60% 

61-Okulumuz atölyelerinde (laboratuvarlarında) iş güvenliği 
sağlanır. 

59-Özlük dışında 

kalan hizmetler adil 

olarak yapılır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%50 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

60-Okulumuz 

atölyeleri 

(laboratuvarları) 

donanımlıdır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%52 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

61-Okulumuz 

atölyelerinde 

(laboratuvarlarında) 

iş güvenliği sağlanır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %60 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
4% 

iyi 
24% 

çok iyi 
72% 

62-Okulumuz atölyeleri (laboratuvarları) temiz ve düzenlidir. 

çok 
zayıf 
2% zayıf 

0% 
orta 
0% 

iyi 
26% 

çok iyi 
72% 

63-Atölye ve laboratuvar donanımları konusunda isteklerimiz 
okul idaresi tarafından dikkate alınır ve karşılanır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
2% 

orta 
8% 

iyi 
39% 

çok iyi 
51% 

64-Çalışanlar, işletmelerin seçiminde katkı sağlar. 

62-Okulumuz 

atölyeleri 

(laboratuvarları) 

temiz ve düzenlidir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %72 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

63-Atölye ve 

laboratuvar 

donanımları 

konusunda 

isteklerimiz okul 

idaresi tarafından 

dikkate alınır ve 

karşılanır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %72 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

64-Çalışanlar, 

işletmelerin 

seçiminde katkı 

sağlar sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %51 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

69 
 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% 

iyi 
36% çok iyi 

54% 

65-Çalışanlar, işletme seçiminde seçici davranır. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
34% 

çok iyi 
66% 

66-Çalışanlar, seçilen işletmenin güvenli olmasına özen gösterir 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
2% orta 

4% 

iyi 
42% çok iyi 

52% 

67-Yöneticilerimiz hizmet alanlarının beklentilerini dikkate alır. 

65-Çalışanlar, işletme 

seçiminde seçici 

davranır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %54 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

66-Çalışanlar, 

seçilen işletmenin 

güvenli olmasına 

özen gösterir 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar 

%66 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

67-Yöneticilerimiz 

hizmet alanlarının 

beklentilerini 

dikkate alır sorusuna 

ankete katılan 

çalışanlar %52 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

70 
 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
8% 

iyi 
28% 

çok iyi 
64% 

68-Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakarak 
çalışmalar yapmaktadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
6% iyi 

12% 

çok iyi 
82% 

69-Okul yapılan etkinlikler ve projelerle ilde öncü olarak 
tanınmaktadır. 

68-Okul yerel ve genel 

toplum üzerinde olumlu 

etki bırakarak çalışmalar 

yapmaktadır sorusuna 

ankete katılan çalışanlar 

%64 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

69-Okul yapılan 

etkinlikler ve 

projelerle ilde öncü 

olarak tanınmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan çalışanlar %82 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

71 
 

 

 

 

Veli Anketi Sonuçları: 

353 veli içerisinde Tesadüfi Örnekleme Yöntemine göre 12 veli anket 

sorularını cevaplamıştır. 

Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik gerçekleştirilmiş 

olan anket çalışması sonuçları aşağıdaki gibidir.  
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
16%

iyi
17%

çok iyi
67%

Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine rahatlıkla sorabilir

 

 

çok zayıf
8% zayıf

0%

orta
25%

iyi
17%

çok iyi
50%

2. Çocuğumuz okulda öğrendiklerini günlük yaşamda 
kullanabilmektedir.

 

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
25%

iyi
17%

çok iyi
58%

3. Okulda eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için 
yeterli sayıda görevli vardır.

 

3. Okulda eğitim-

öğretimin sağlıklı 

bir şekilde 

yürütülmesi için 

yeterli sayıda 

görevli vardır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %58 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

2. Çocuğumuz 

okulda 

öğrendiklerini 

günlük yaşamda 

kullanabilmektedir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %36 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

Çocuğumuz 

anlamadığı bir şeyi 

öğretmenine 

rahatlıkla sorabilir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

73 
 

çok zayıf
8% zayıf

0%

orta
17%

iyi
8%çok iyi

67%

4. Öğretmenlerin yaptığı veli ziyaretlerini öğrencinin okula 
aidiyet duygusu ve ders başarısı noktasında faydalı buluyorum.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
19%

iyi
18%

çok iyi
63%

5. Okul idaresine ihtiyaç duyduğumda ulaşabilirim.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
8%

iyi
25%

çok iyi
67%

6. İhtiyaç duyduğumda rehberlik servisi ile görüşebilirim.

 

 

6. İhtiyaç 

duyduğumda 

rehberlik servisi ile 

görüşebilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

5. Okul idaresine 

ihtiyaç 

duyduğumda 

ulaşabilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler 

%63 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

4. Öğretmenlerin 

yaptığı veli 

ziyaretlerini 

öğrencinin okula 

aidiyet duygusu ve 

ders başarısı 

noktasında faydalı 

buluyorum sorusuna 

ankete katılan veliler 

%67 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
17%

iyi
25%çok iyi

58%

7. Okulun öğretmenlerine ihtiyaç duyduğumda ulaşabilirim

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
25%

iyi
25%

çok iyi
50%

8. Okula telefon ettiğimde muhatap bulabilirim

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
17%

iyi
33%

çok iyi
50%

9. Okul yöneticileri ile iletişim kurabilirim.

 

 

9. Okul yöneticileri 

ile iletişim 

kurabilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %50 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

8. Okula telefon 

ettiğimde muhatap 

bulabilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %50 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

7. Okulun 

öğretmenlerine 

ihtiyaç 

duyduğumda 

ulaşabilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %58 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
17%

iyi
33%

çok iyi
50%

10. Okul öğretmenleri ile iletişim kurabilirim.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
8%

iyi
25%

çok iyi
67%

11. Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğrenebilirim.

 

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
17%

iyi
17%

çok iyi
66%

12. Okulda tüm duyurular veliye zamanında iletilir

 

12. Okulda tüm 

duyurular veliye 

zamanında iletilir 

sorusuna ankete 

katılan veliler 

%66 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

11. Bizi ilgilendiren 

okul duyurularını 

zamanında 

öğrenebilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler 

%67çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

10. Okul 

öğretmenleri ile 

iletişim kurabilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %50 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
25%

iyi
42%

çok iyi
33%

13. Okuldaki veli toplantıları ihtiyaçlarıma cevap verecek şekilde 
düzenlenmektedir.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
17%

iyi
41%

çok iyi
42%

14. Sınıf öğretmenleri düzenli veli toplantıları yaparak çocuklarımız ve 
okulla ilgili bilgilendirmelerde bulunur.

 

 

 

çok zayıf 
9% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
25% 

çok iyi 
41% 

15. Okulumuzun web sitesi güncel olarak bizi bilgilendirmekte ve okul 
çalışmalarını takip edebilmekteyim. 15. Okulumuzun 

web sitesi güncel 

olarak bizi 

bilgilendirmekte ve 

okul çalışmalarını 

takip 

edebilmekteyim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %41 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

14. Sınıf 

öğretmenleri 

düzenli veli 

toplantıları 

yaparak 

çocuklarımız ve 

okulla ilgili 

bilgilendirmelerde 

bulunur sorusuna 

ankete katılan 

veliler %42 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

13. Okuldaki veli 

toplantıları 

ihtiyaçlarıma 

cevap verecek 

şekilde 

düzenlenmektedi

r sorusuna ankete 

katılan veliler 

%33 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
25% 

çok iyi 
50% 

16. Okul ile ilgili dilek, öneri ve şikayetlerimi okula iletebilirim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
33% 

iyi 
17% 

çok iyi 
50% 

17. Okula ilettiğim dilek, öneri ve şikayetlerim dikkate alınır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
33% 

iyi 
25% 

çok iyi 
42% 

18. Okula ilettiğim dilek, öneri ve şikayetlerimle ilgili sonuca ilişkin 
bilgilendirme yapılır. 18. Okula ilettiğim 

dilek, öneri ve 

şikayetlerimle ilgili 

sonuca ilişkin 

bilgilendirme yapılır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %42 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

17. Okula ilettiğim 

dilek, öneri ve 

şikayetlerim 

dikkate alınır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %50 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

16. Okul ile ilgili 

dilek, öneri ve 

şikayetlerimi 

okula iletebilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler 

%50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

78 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
17% 

çok iyi 
58% 

19. Okul yöneticilerine güvenirim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% orta 

8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
67% 

20. Okulun öğretmenlerine güvenirim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
25% 

çok iyi 
42% 

21. Okulun diğer çalışanlarına güvenirim. 
21. Okulun diğer 

çalışanlarına 

güvenirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %42 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

20. Okulun 

öğretmenlerine 

güvenirim sorusuna 

ankete katılan 

veliler %67 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

19. Okul 

yöneticilerine 

güvenirim sorusuna 

ankete katılan 

veliler %58 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 



 

79 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
67% 

22. Gizlilik ilkesine riayet edildiğine dair okul yönetimi ve 
öğretmenlerimize güvenirim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
8% 

iyi 
25% 

çok iyi 
67% 

23. Okulun öğretmenleri çocuğumun kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin 
farkındadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

24. Okulda öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmetleri yapılır. 

24. Okulda 

öğrencilere yönelik 

rehberlik ve 

psikolojik 

danışmanlık 

hizmetleri yapılır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

23. Okulun 

öğretmenleri 

çocuğumun kişisel 

özelliklerinin ve 

yeteneklerinin 

farkındadır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

22. Gizlilik 

ilkesine riayet 

edildiğine dair 

okul yönetimi ve 

öğretmenlerimize 

güvenirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler 

%67 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
17% 

çok iyi 
66% 

25. Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli sayıda seminer ve 
bilgilendirme toplantıları düzenlenir. 

çok zayıf 
8% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
34% 

çok iyi 
25% 

26. Okulda velilere yönelik eğitimler düzenlenmektedir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
34% 

çok iyi 
33% 

27. Çocuğum ders çalışma teknikleri ile ilgili olarak yeterli rehberlik 
hizmeti alabilmektedir. 27. Çocuğum ders 

çalışma teknikleri 

ile ilgili olarak 

yeterli rehberlik 

hizmeti 

alabilmektedir 
sorusuna ankete 

katılan veliler %33 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

26. Okulda velilere 

yönelik eğitimler 

düzenlenmektedir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %25 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

25. Çocuklarımızın 

gelişim süreci ile 

ilgili yeterli sayıda 

seminer ve 

bilgilendirme 

toplantıları 

düzenlenir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %66 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

81 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
8% 

çok iyi 
59% 

28. Öğrencilere okuldan mezun olduktan sonra girebilecekleri bir 
üst eğitim kurumu hakkında yönlendirme yapılmaktadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
8% çok iyi 

67% 

29. Okulda kişisel sorunları ile ilgili rehberlik hizmeti 
alabilmekteyim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
75% 

30. Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınır. 

30. Okulda 

yabancı kişilere 

karşı güvenlik 

önlemleri alınır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %75 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

29. Okulda kişisel 

sorunları ile ilgili 

rehberlik hizmeti 

alabilmekteyim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

28. Öğrencilere 

okuldan mezun 

olduktan sonra 

girebilecekleri bir 

üst eğitim kurumu 

hakkında 

yönlendirme 

yapılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
33% 

iyi 
17% 

çok iyi 
50% 

31. Okulda yangın ve doğal afetlere (deprem, sel, vb.) karşı gerekli güvenlik 
önlemleri alınır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
17% 

çok iyi 
50% 

32. Okul yolu ve çevresi (varsa okul servisleri) güvenlidir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
0% 

çok iyi 
75% 

33. Okul içinde çocuğum güvendedir. 

33. Okul içinde 

çocuğum 

güvendedir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %75 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

32. Okul yolu ve 

çevresi (varsa okul 

servisleri) 

güvenlidir sorusuna 

ankete katılan 

veliler %50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

31. Okulda yangın 

ve doğal afetlere 

(deprem, sel, vb.) 

karşı gerekli 

güvenlik önlemleri 

alınır sorusuna 

ankete katılan 

veliler %50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 



 

83 
 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
33% 

çok iyi 
50% 

34. Okulda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaktadır. 

çok zayıf 
8% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
0% 

çok iyi 
67% 

35. Servis personeli güvenlidir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
0% 

çok iyi 
75% 

36. Okulun fiziki yapısına güven duymaktayım (Okul giriş kapısı, güvenlik 
görevlisi bulundurulması, bahçe duvarları) 36. Okulun fiziki 

yapısına güven 

duymaktayım (Okul 

giriş kapısı, güvenlik 

görevlisi 

bulundurulması, 

bahçe duvarları) 

sorusuna ankete 

katılan veliler %75 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

35. Servis personeli 

güvenlidir sorusuna 

ankete katılan veliler 

%67 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

34. Okulda iş sağlığı 

ve güvenliği önlemleri 

alınmaktadır sorusuna 

ankete katılan veliler 

%50 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
0% 

çok iyi 
83% 

37. Okul Aile Birliği, tüm velileri temsil eder. 

çok zayıf
8% zayıf

0%

orta
25%

iyi
8%

çok iyi
59%

38. Okulda öğrenciyi ilgilendiren konulara ilişkin alınacak 
karalarda görüşüm alınır.

38. Okulda öğrenciyi 

ilgilendiren konulara 

ilişkin alınacak 

karalarda görüşüm 

alınır. sorusuna ankete 

katılan veliler %59 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

37. Okul Aile Birliği, 

tüm velileri temsil 

eder sorusuna ankete 

katılan veliler %83 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

37. Okul Aile Birliği, 

tüm velileri temsil 

eder sorusuna ankete 

katılan veliler %83 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
8% zayıf 

0% 

orta 
25% 

iyi 
8% 

çok iyi 
59% 

39. Okulun vizyonunu bilirim ve paylaşırım. 

çok zayıf 
8% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
0% 

çok iyi 
59% 

40. Okulda velileri ilgilendiren kararlarda görüşüm alınır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% orta 

8% 

iyi 
0% 

çok iyi 
84% 

41. Öğrenci devamsızlık bilgilerine ulaşırım. 
41. Öğrenci 

devamsızlık bilgilerine 

ulaşırım sorusuna 

ankete katılan veliler 

%84 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

40. Okulda velileri 

ilgilendiren 

kararlarda 

görüşüm alınır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

39. Okulun vizyonunu 

bilirim ve paylaşırım 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

86 
 

 

 

 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
8% orta 

8% 

iyi 
0% 

çok iyi 
84% 

42. Öğrenci notlarını takip edebilirim. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
75% 

43. Öğrenci işleri ile ilgili belgeler (nakil, karne, mezuniyet belgesi vb.) 
zamanında düzenlenir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
0% 

çok iyi 
75% 

44. Okul, öğrenci sağlık sorunu yaşadığında hassasiyet gösterir. 

44. Okul, öğrenci 

sağlık sorunu 

yaşadığında 

hassasiyet gösterir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %75 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

43. Öğrenci işleri ile 

ilgili belgeler (nakil, 

karne, mezuniyet 

belgesi vb.) 

zamanında 

düzenlenir sorusuna 

ankete katılan veliler 

%75 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

42. Öğrenci notlarını 

takip edebilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %84 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
8% iyi 

0% 

çok iyi 
84% 

45. Öğrenci devamsızlığı konusunda mesaj sistemi ile 
bilgilendirilirim. 

çok zayıf 
8% zayıf 

8% 

orta 
8% 

iyi 
8% 

çok iyi 
68% 

46. Okulda çocuklarımızın kazandığı bilgiler, günlük hayatta ve daha 
sonraki öğrenim hayatında kullanabilecekleri niteliktedir. 

çok zayıf 
8% zayıf 

8% 

orta 
8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
59% 

47. Okulumuzda hazırlanan günlük ders programları çocuklarımızın 
öğrenmelerine katkı sağlamaktadır. 47. Okulumuzda 

hazırlanan günlük ders 

programları 

çocuklarımızın 

öğrenmelerine katkı 

sağlamaktadır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

46. Okulda 

çocuklarımızın 

kazandığı bilgiler, 

günlük hayatta ve daha 

sonraki öğrenim 

hayatında 

kullanabilecekleri 

niteliktedir sorusuna 

ankete katılan veliler 

%68 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

45. Öğrenci 

devamsızlığı 

konusunda mesaj 

sistemi ile 

bilgilendirilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %84 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 



 

88 
 

 

 

 

 

çok 
zayıf 
8% 

zayıf 
8% 

orta 
25% 

iyi 
8% 

çok iyi 
51% 

48. İşlenen konular öğrencinin düzeyine uygundur. 

çok zayıf 
8% zayıf 

8% 

orta 
17% 

iyi 
17% 

çok iyi 
50% 

49. Okulumuzda hazırlanan sınav programları çocuklarımızın sınavlara 
hazırlanmalarında yeterli zamanı kazandırmaktadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
8% 

çok iyi 
67% 

50. Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine sorabilir. 

50. Çocuğumuz 

anlamadığı bir şeyi 

öğretmenine sorabilir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

49. Okulumuzda 

hazırlanan sınav 

programları 

çocuklarımızın 

sınavlara 

hazırlanmalarında 

yeterli zamanı 

kazandırmaktadır 

sorusuna ankete katılan 

veliler %50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

48. İşlenen konular 

öğrencinin düzeyine 

uygundur sorusuna 

ankete katılan veliler 

%51 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 



 

89 
 

 

 

 

 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
8% orta 

8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
67% 

51. Sınıfımız fiziksel olarak yeterlidir. 

çok 
zayıf 
8% 

zayıf 
17% 

orta 
8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
50% 

52. Çocuğum, sınıfta görüş ve önerilerini ifade eder. 

çok zayıf 
17% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
17% 

çok iyi 
41% 

53. Sınıfımızda öğrenciler arasında iyi bir iletişim vardır. 
53. Sınıfımızda 

öğrenciler arasında 

iyi bir iletişim vardır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %41 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

52. Çocuğum, sınıfta 

görüş ve önerilerini 

ifade eder sorusuna 

ankete katılan veliler 

%50 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

51. Sınıfımız fiziksel 

olarak yeterlidir 

sorusuna ankete katılan 

veliler %67 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok 
zayıf 
8% 

zayıf 
25% 

orta 
8% iyi 

25% 

çok iyi 
34% 

54. Sınıf velileri arasında yeterli iletişim vardır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
25% 

çok iyi 
50% 

55. Çocuğuma sınıfta öğrenmesi için eşit fırsatlar tanınır. 

çok zayıf 
8% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
25% 

çok iyi 
42% 

56. Bu sınıfta bulunmaktan dolayı çocuğum mutludur. 

56. Bu sınıfta 

bulunmaktan dolayı 

çocuğum mutludur 

sorusuna ankete 

katılan veliler %42 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

55. Çocuğuma sınıfta 

öğrenmesi için eşit 

fırsatlar tanınır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %50 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

54. Sınıf velileri arasında 

yeterli iletişim vardır 

sorusuna ankete katılan 

veliler %34 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
8% 

zayıf 
8% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
59% 

57. Okulumuz kütüphanesi donanımlıdır. 

çok zayıf 
8% zayıf 

0% 

orta 
25% 

iyi 
8% 

çok iyi 
59% 

58. Sınıfta veya laboratuvarlarda araç gereç bulunmaktadır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
8% çok iyi 

67% 

59. Derslerin işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden (bilgisayar, 
projeksiyon, video, tepegöz, harita vb) yararlanılmaktadır. 59. Derslerin işlenişinde 

görsel ve işitsel 

materyallerden 

(bilgisayar, projeksiyon, 

video, tepegöz, harita vb) 

yararlanılmaktadır 

sorusuna ankete katılan 

veliler %67 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

58. Sınıfta veya 

laboratuvarlarda araç 

gereç bulunmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

57. Okulumuz 

kütüphanesi 

donanımlıdır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
17% 

orta 
25% 

iyi 
8% 

çok iyi 
50% 

60. Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
17% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
58% 

61. Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmektedir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
8% 

iyi 
8% 

çok iyi 
76% 

62. Teneffüslerde bir sorun olduğunda nöbetçi öğretmenler hemen 
müdahale eder. 62. Teneffüslerde bir 

sorun olduğunda 

nöbetçi öğretmenler 

hemen müdahale eder 

sorusuna ankete katılan 

veliler %76 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

61. Ders aralarında 

öğrenciler ihtiyaçlarını 

giderebilmektedir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %58 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

60. Ders araları 

(teneffüsler) zaman 

açısından yeterlidir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %50 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
17% 

çok iyi 
58% 

63. Okulumuz her zaman temiz ve bakımlıdır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

64. Öğrencilerin sağlığı ve gelişimi açısından, okulun fiziki ortamı yeterlidir. 
(rutubetsiz, havalandırmalı, geniş, ferah vb.) 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
8% çok iyi 

67% 

65. Okulumuzun bahçesi, spor salonu vb. alanları ders dışında da 
çocuklarımızın yararlanabileceği şekilde düzenlenmiştir. 65. Okulumuzun 

bahçesi, spor salonu 

vb. alanları ders 

dışında da 

çocuklarımızın 

yararlanabileceği 

şekilde düzenlenmiştir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

64. Öğrencilerin sağlığı 

ve gelişimi açısından, 

okulun fiziki ortamı 

yeterlidir. (rutubetsiz, 

havalandırmalı, geniş, 

ferah vb.) sorusuna 

ankete katılan veliler 

%59 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

63. Okulumuz her 

zaman temiz ve 

bakımlıdır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %58 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
8% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
67% 

66. Okul kantininde satılan malzemeler ihtiyaca uygundur. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
75% 

67. Okul kantininde görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve nazik 
davranırlar. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% 

orta 
8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
67% 

68. Çocuğumun bireysel ihtiyaçlarını karşıladığı mekanlar (kantin, 
yemekhane, yatakhane vb.) temiz ve sağlıklıdır. 68. Çocuğumun bireysel 

ihtiyaçlarını karşıladığı 

mekanlar (kantin, 

yemekhane, yatakhane 

vb.) temiz ve sağlıklıdır 

sorusuna ankete katılan 

veliler %67 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

67. Okul kantininde 

görevli kişiler öğrenciye 

güler yüzlü ve nazik 

davranırlar sorusuna 

ankete katılan veliler %75 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

66. Okul kantininde 

satılan malzemeler 

ihtiyaca uygundur 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
8% 

iyi 
17% 

çok iyi 
75% 

69. Okuldaki sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinlikler çocuklarımızın 
yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenir. 

çok zayıf 
8% 

zayıf 
0% orta 

8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

70. Okulda çocuğumuzun farkında olmadığımız yetenekleri ortaya 
çıktı. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
8% 

çok iyi 
75% 

71. Çocuğumun, okulda düzenlenen sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel 
faaliyetlere katılmasına fırsat tanınır. 71.Çocuğumun, 

okulda düzenlenen 

sosyal, kültürel, 

sportif ve bilimsel 

faaliyetlere 

katılmasına fırsat 

tanınır sorusuna 

ankete katılan 

veliler %75 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

70. Okulda 

çocuğumuzun 

farkında olmadığımız 

yetenekleri ortaya 

çıktı sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

69. Okuldaki sosyal, 

kültürel, sportif ve 

bilimsel etkinlikler 

çocuklarımızın 

yeteneklerini 

geliştirecek şekilde 

düzenlenir sorusuna 

ankete katılan veliler 

%75 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% orta 

8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

72. Çocuğumun okuldaki başarıları ödüllendirilir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
25% 

iyi 
17% 

çok iyi 
58% 

73. Okulda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır 

çok zayıf 
8% zayıf 

0% 

orta 
8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

74. Çocuğuma okulda milli ve manevi değerler kazandırılır. 
74. Çocuğuma 

okulda milli ve 

manevi değerler 

kazandırılır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

73. Okulda her 

türlü ödüllendirme 

objektif kriterlere 

göre yapılır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %58 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

72. Çocuğumun 

okuldaki başarıları 

ödüllendirilir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
8% 

zayıf 
0% orta 

8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

75. Okulda sosyal sorumluluk bilinci ve birey olma özelliği 
kazandırılır. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
8% orta 

8% 

iyi 
25% çok iyi 

59% 

76. Öğrenci okulda olumlu bir kişilik kazanabilmektedir. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
17% 

çok iyi 
66% 

77. Okuldaki atölye ve laboratuvarlar donanımlıdır 
77. Okuldaki atölye 

ve laboratuvarlar 

donanımlıdır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %66 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

76. Öğrenci okulda 

olumlu bir kişilik 

kazanabilmektedir 

sorusuna ankete 

katılan veliler %59 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

75. Okulda sosyal 

sorumluluk bilinci ve 

birey olma özelliği 

kazandırılır sorusuna 

ankete katılan veliler 

%59 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
8% zayıf 

0% 

orta 
17% 

iyi 
17% 

çok iyi 
58% 

78. Atölye derslerinde yapılan uygulamaları yeterli bulurum. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
17% 

iyi 
25% 

çok iyi 
58% 

79. Meslek Dersi Öğretmenleri teknolojiyi yakından takip eder. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
8% 

iyi 
25% 

çok iyi 
67% 

80. Atölyelerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır. 

80. Atölyelerde iş 

sağlığı ve güvenliği 

tedbirleri alınmıştır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %67 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

79. Meslek Dersi 

Öğretmenleri 

teknolojiyi 

yakından takip 

eder sorusuna 

ankete katılan 

veliler %58 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

78. Atölye 

derslerinde yapılan 

uygulamaları 

yeterli bulurum 

sorusuna ankete 

katılan veliler %58 

çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
20% 

iyi 
10% 

çok iyi 
70% 

81. İşletmelerde ki eğitim çocuğumun mesleki gelişimine katkıda 
bulunur. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
23% 

iyi 
31% 

çok iyi 
46% 

82. Çocuğumun gitmekte olduğu işletmeden memnunum. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% 

iyi 
10% 

çok iyi 
80% 

83. Koordinatör öğretmen ile görüşebilirim. 
83. Koordinatör 

öğretmen ile 

görüşebilirim 

sorusuna ankete 

katılan veliler %80 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

82. Çocuğumun 

gitmekte olduğu 

işletmeden 

memnunum 

sorusuna ankete 

katılan veliler %46 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

81. İşletmelerde ki 

eğitim çocuğumun 

mesleki gelişimine 

katkıda bulunur 

sorusuna ankete 

katılan veliler %70 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
22% 

iyi 
11% 

çok iyi 
67% 

84. Çocuklarımıza mesleki rehberlik yapılır. 
 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% iyi 

10% 

çok iyi 
80% 

85. Koordinatör öğretmen çocuklarımızla ilgili işletme ziyaretleri 
yapar. 

çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
10% 

iyi 
20% 

çok iyi 
70% 

86. İşletmeler tarafından çocuklarımıza rehberlik ve danışmanlık 
yapılmaktadır. 

86. İşletmeler 

tarafından 

çocuklarımıza 

rehberlik ve 

danışmanlık 

yapılmaktadır 

sorusuna ankete 

katılan veliler %70 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

85. Koordinatör 

öğretmen 

çocuklarımızla ilgili 

işletme ziyaretleri 

yapar sorusuna ankete 

katılan veliler %80 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

84. Çocuklarımıza 

mesleki rehberlik 

yapılır sorusuna 

ankete katılan veliler 

%67 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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İŞLETME Anketi Sonuçları:   

Okulumuz öğrencileri 40 işletmede staj görmektedir. 16 işletmenin cevapladığı anket 

sonuçları aşağıda yer almaktadır. 

 

Çok 
zayıf 
2% 

Zayıf 
4% 

Orta 
18% 

İyi 
16% 

Çok İyi 
60% 

VELİ MEMNUNİYET ANKETİ GENEL ORTALAMASI 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
25% 

çok iyi 
75% 

1. Okul yöneticileri ve koordinatör öğretmenlerle iletişim 
kurarım. 

Okul yöneticileri ve 

koordinatör 

öğretmenlerle iletişim 

kurarım sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %75 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
12% 

çok iyi 
88% 

2. İşletmede staj gören öğrenciler işletme çalışanları ile iletişim kurar. Kurumda 
ihtiyaç duyulan konularda kiminle iletişim kurulacağı açıktır. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
25% 

çok iyi 
75% 

3. Okul yöneticileri ve koordinatör öğretmenler, işletme ile 
işbirliği yapar. 

çok 
zayıf 
0% 

zayıf 
0% 

orta 
0% 

iyi 
19% 

çok iyi 
81% 

4. Staj gören öğrenciler ile ilgili bilgiler işletmeye zamanında 
iletilir. 

İşletmede staj gören 

öğrenciler işletme 

çalışanları ile iletişim 

kurar. Kurumda ihtiyaç 

duyulan konularda 

kiminle iletişim 

kurulacağı açıktır 

sorusuna ankete katılan 

işletmeler %88 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

3. Okul yöneticileri 

ve koordinatör 

öğretmenler, işletme 

ile işbirliği yapar 

sorusua ankete 

katılan işletmeler 

%75 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

Staj gören öğrenciler 

ile ilgili bilgiler 

işletmeye zamanında 

iletilir sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %81 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
6% orta

0%

iyi
31%

çok iyi
63%

5-Dilek, öneri ve şikayetlerimle ilgili sonuca ilişkin bilgilendirme 
yapılır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
12%

iyi
50%

çok iyi
38%

6-İşletmede staj yapan öğrencilerin mesleki yeterliliklerine 
güvenirim.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
13%

iyi
31%çok iyi

56%

7-İşletmelerde staj yapan öğrencilerin iş ahlakı ve iş disiplinine 
güvenirim.

 

5-Dilek, öneri ve 

şikayetlerimle ilgili 

sonuca ilişkin 

bilgilendirme yapılır 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler 

%63 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

İşletmede staj yapan 

öğrencilerin mesleki 

yeterliliklerine 

güvenirim sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %38 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

İşletmelerde staj yapan 

öğrencilerin iş ahlakı 

ve iş disiplinine 

güvenirim  sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %56 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
44%

çok iyi
50%

8-Okulun eğitim-öğretim yeterliliğine güvenirim.

 

çok zayıf
0% zayıf

0%
orta
0%

iyi
31%

çok iyi
69%

9-Verilen hizmetlerde gizlilik esasına uyulur

 

çok 
zayıf
0%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
19%

çok iyi
81%

10-İşletmelerde staj yapan öğrencilerle ilgili görüşlerimiz 
dikkate alınır.

 

Okulun eğitim-

öğretim yeterliliğine 

güvenirim sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Verilen hizmetlerde 

gizlilik esasına 

uyulur sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %69 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

İşletmelerde staj 

yapan öğrencilerle 

ilgili görüşlerimiz 

dikkate alınır 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler 

%81 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
25%

çok iyi
69%

11-Staj uygulama planlarının hazırlanmasında önerilerimiz 
dikkate alınır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
25%

çok iyi
69%

12-Staj yapan öğrencilerle ilgili olarak görüş ve önerilerimiz 
hakkında geri dönüş sağlanır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
19%

iyi
31%

çok iyi
50%

13-Okulda seçilen modüller işletmelerin faaliyet alanlarıyla 
uyumludur.

 

Staj uygulama 

planlarının 

hazırlanmasında 

önerilerimiz dikkate 

alınır sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %69 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

Staj yapan 

öğrencilerle ilgili 

olarak görüş ve 

önerilerimiz hakkında 

geri dönüş sağlanır 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler %69 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

Okulda seçilen 

modüller 

işletmelerin faaliyet 

alanlarıyla 

uyumludur 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler 

%50 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
19%

iyi
31%

çok iyi
50%

14-İşletmede staj gören öğrenciler temel mesleki donanıma 
sahiptir.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
19%

iyi
25%

çok iyi
56%

15-İlimizdeki işletmelerin faaliyet alanları dikkate alınarak 
modül seçimi yapılır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
44%

çok iyi
50%

16-Okulda öğretim programları, öğretim materyalleri ve 
metotları işletmeleri destekleyecek ve geliştirecek şekilde 

hazırlanır.

 

İşletmede staj gören 

öğrenciler temel 

mesleki donanıma 

sahiptir sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

İlimizdeki 

işletmelerin faaliyet 

alanları dikkate 

alınarak modül 

seçimi yapılır 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler 

%56 çok iyi yönünde 

görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

Okulda öğretim 

programları, öğretim 

materyalleri ve 

metotları işletmeleri 

destekleyecek ve 

geliştirecek şekilde 

hazırlanır sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %50 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
25%

iyi
25%

çok iyi
50%

17-Okulda öğretim programları işletmelerin ihtiyaçları 
gözönüne alınarak güncellenmesi sağlanır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
5%

iyi
21%

çok iyi
74%

18-Koordinatör öğretmen, işletmede staj yapan öğrencileri 
yerinde izler ve onlara rehberlik yapar.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
13%

iyi
31%çok iyi

56%

19-Okulda mesleki eğitimle ilgili atölye yeterlidir.

 

Okulda öğretim 

programları 

işletmelerin 

ihtiyaçları gözönüne 

alınarak 

güncellenmesi 

sağlanır sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %50 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Koordinatör 

öğretmen, işletmede 

staj yapan öğrencileri 

yerinde izler ve onlara 

rehberlik yapar 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler %74 

çok iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Okulda mesleki 

eğitimle ilgili atölye 

yeterlidir sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %56 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok 
zayıf
0%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
44%

çok iyi
56%

20-Okulda atölye eğitimleri öğrencilerin mesleki gelişimine 
katkı sağlar.

 

çok zayıf
0%

zayıf
12%

orta
0%

iyi
19%

çok iyi
69%

21-Okul, işletmede staj gören öğrencilere meslek ahlakı ve iş 
disiplini kazandırır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
31%

çok iyi
63%

22-İşe alma sürecinde bu okulun öğrencileri tercih edilir.

 

Okulda atölye 

eğitimleri 

öğrencilerin mesleki 

gelişimine katkı 

sağlar sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %56 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Okul, işletmede staj 

gören öğrencilere 

meslek ahlakı ve iş 

disiplini kazandırır 

sorusuna ankete katılan 

işletmeler %69 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

İşe alma sürecinde bu 

okulun öğrencileri 

tercih edilir sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %63 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok 
zayıf
0%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
37%

çok iyi
63%

23-İşletmede staj yapan öğrenciler, çalışanlarla uyum içinde 
çalışır.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
38%

çok iyi
56%

24-İşletmede staj yapan öğrenciler, işe yönelik geliştirici 
önerilerde bulunur.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
25%

çok iyi
69%

25-İşletmede çalışan/staj yapan öğrenciler ekip çalışması 
konusunda isteklidir.

 

İşletmede staj yapan 

öğrenciler, 

çalışanlarla uyum 

içinde çalışır 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler %63 

çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

İşletmede staj yapan 

öğrenciler, işe 

yönelik geliştirici 

önerilerde bulunur 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler 

%56 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

İşletmede çalışan/staj 

yapan öğrenciler ekip 

çalışması konusunda 

isteklidir sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %69 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok 
zayıf
0%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
19%

çok iyi
81%

26-İşletmede staj yapan öğrenciler, bilgi ve iletişim 
teknolojilerini kullanırlar.

 

çok 
zayıf
0%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
25%

çok iyi
75%

27-Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusunda 
isteklidir.

 

çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
12%

iyi
38%

çok iyi
50%

28-İşletmede staj yapan öğrenciler mesleki bilgi ve beceriye 
sahiptir.

 

İşletmede staj yapan 

öğrenciler, bilgi ve 

iletişim teknolojilerini 

kullanırlar sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %81 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

Bilgi ve iletişim 

teknolojilerini 

kullanma konusunda 

isteklidir sorusuna 

ankete katılan 

işletmeler %75 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

İşletmede staj yapan 

öğrenciler mesleki bilgi 

ve beceriye sahiptir 

sorusuna ankete katılan 

işletmeler %50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
6%

iyi
44%

çok iyi
50%

29-İşletmede staj yapan öğrenciler, verilen işi standartlara 
uygun olarak yapar.

 

 

Çok zayıf
0%

Zayıf
1%

Orta
6%

İyi
29%

Çok İyi
64%

İŞLETME MEMNUNİYET ANKETİ ORTALAMASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletmede staj 

yapan öğrenciler, 

verilen işi 

standartlara uygun 

olarak yapar 

sorusuna ankete 

katılan işletmeler 

%50 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

İŞLETME 

MEMNUNİYET 

ANKETİ 

ORTALAMASI 
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DIŞ PAYDAŞ ANKETİ  

Dış paydaşlarımızdan 7 kişi anket sorularımızı cevaplamıştır ve anket sonuçları 

aşağıdaki gibidir. 

Çok zayıf
0%

zayıf
14%

orta
0%

iyi
29%çok iyi

57%

Okulumuzun/Kurumumuzun Kurumsal kimliği hakkındaki 
görüşünüz nasıldır?

 

 

Çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
14%

iyi
14%

çok iyi
72%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(MÜDÜR)

 

 

 

Okulumuzun/Kuru

mumuzun 

Kurumsal kimliği 

hakkındaki 

görüşünüz nasıldır 

sorusuna ankete 

katılan dış 

paydaşlar %57 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

OKULUN/KURUMU

N AŞAĞIDA YER 

ALAN BİRİMLERİ 

HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(MÜDÜ

R) sorusuna ankete 

katılan dış paydaşlar 

%72 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 
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Çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
14%

iyi
14%

çok iyi
72%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(MÜDÜR YRD)

 

Çok zayıf
0%

zayıf
0%

orta
14%

iyi
29%çok iyi

57%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(ÖĞRETMEN)

 

Çok zayıf
15%

zayıf
0%

orta
14%

iyi
14%

çok iyi
57%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(REH.ÖĞRT)

 

OKULUN/KURUMUN 

AŞAĞIDA YER ALAN 

BİRİMLERİ HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(MÜDÜR YRD 

sorusuna ankete katılan dış 

paydaşlar %72 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

OKULUN/KURUMUN 

AŞAĞIDA YER ALAN 

BİRİMLERİ 

HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(ÖĞRETM

EN) sorusuna ankete 

katılan dış paydaşlar 

%57 çok iyi yönünde 

görüş belirtmişlerdir. 

 

 

OKULUN/KURUM

UN AŞAĞIDA YER 

ALAN BİRİMLERİ 

HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(REH.

ÖĞRT) sorusuna 

ankete katılan dış 

paydaşlar %57 çok 

iyi yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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Çok zayıf
0%

zayıf
14%

orta
0%

iyi
29%çok iyi

57%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(MEMUR-SEKRETER)

 

Çok 
zayıf
0%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
43%

çok iyi
57%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(DİĞER ÇALIŞANLAR)

 

 

Çok zayıf
14%

zayıf
0%

orta
0%

iyi
29%çok iyi

57%

OKULUN/KURUMUN AŞAĞIDA YER ALAN BİRİMLERİ HAKKINDA 
MEMNUNİYET DERECENİZİ BELİRTİNİZ(AİLE BİRLİĞİ)

 

OKULUN/KURUMUN 

AŞAĞIDA YER ALAN 

BİRİMLERİ 

HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(MEMUR-

SEKRETER) sorusuna 

ankete katılan dış 

paydaşlar %57 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

OKULUN/KURUMUN 

AŞAĞIDA YER ALAN 

BİRİMLERİ HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(DİĞER 

ÇALIŞANLAR sorusuna 

ankete katılan dış 

paydaşlar %57 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

OKULUN/KURUMUN 

AŞAĞIDA YER ALAN 

BİRİMLERİ 

HAKKINDA 

MEMNUNİYET 

DERECENİZİ 

BELİRTİNİZ(AİLE 

BİRLİĞİ sorusuna 

ankete katılan dış 

paydaşlar %57 çok iyi 

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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8. OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİNDEN 

HANGİLERİNDE DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ? 

(1) Eğitim öğretim için bina, malzeme ve fiziksel altyapı temin eder yatırım ve donatım 
hizmetlerini yürütür 

(2) Eğitim araçları (kitap, dergi, görsel ve işitsel yayınlar vb.) 

(3) Öğrencilere burs, yurt, sosyal ve kültürel hizmetler sağlar 

(4) Çalışanlara çağın gereğine uygun hizmetiçi eğitimden geçirerek yetişmelerini  sağlar 

(5) Gelişen dünyada oluşan talepler doğrultusunda yeni insan profilini ortaya çıkaran 
programlar (Anne - Baba eğitimi, girişimcilik, çevrenin  korunması, trafik eğitimi, vb.) 

geliştirir. 

(6) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirler alır 

(7) Ulusal ve uluslar arası alanda eğitimle ilgili projeleri takip eder  

(8) Yetişkinler için okuma yazma kursları düzenler 

(9) Teknolojik gelişmeleri izler, sonuçlarını topluma yansıtır 

 

 

1
2%

2
4%

3
7%

4
9%

5
11%

6
13%7

16%

8
18%

9
20%

8. OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ AŞAĞIDAKİ HİZMETLERİNDEN 
HANGİLERİNDE DAHA BAŞARILI BULUYORSUNUZ?

 
 

9. FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ OLARAK KATILMA DERECENİZE UYGUN 

BÖLÜMÜ İŞARETLEYİNİZ. 

(1) Eğitim öğretim için bina, malzeme ve fiziksel altyapı temin eder yatırım ve donatım 
hizmetlerini yürütür 

(2) Eğitim araçları (kitap, dergi, görsel ve işitsel yayınlar vb.) 

(3) Öğrencilere burs, yurt, sosyal ve kültürel hizmetler sağlar 

(4) Çalışanlara çağın gereğine uygun hizmetiçi eğitimden geçirerek yetişmelerini  sağlar 

(5) Gelişen dünyada oluşan talepler doğrultusunda yeni insan profilini ortaya çıkaran 
programlar (Anne - Baba eğitimi, girişimcilik, çevrenin  korunması, trafik eğitimi, vb.) 

geliştirir. 

(6) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirler alır 

(7) Ulusal ve uluslar arası alanda eğitimle ilgili projeleri takip eder 

(8) Yetişkinler için okuma yazma kursları düzenler 

8. OKUL/KURUM 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ 

AŞAĞIDAKİ 

HİZMETLERİNDEN 

HANGİLERİNDE 

DAHA BAŞARILI 

BULUYORSUNUZ? 

sorusuna ankete 

katılan dış paydaşlar 

%20 ile 9. madde  

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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(9) Teknolojik gelişmeleri izler, sonuçlarını topluma yansıtır 

 

1
2%

2
4%

3
7%

4
9%

5
11%

6
13%7

16%

8
18%

9
20%

9. FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ OLARAK KATILMA DERECENİZE UYGUN 
BÖLÜMÜ İŞARETLEYİNİZ.

 

11. Müdürlüğümüz hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? 

(1) Kurumun Web Sitesi 

(2) Sosyal Medya ile 

(3) Bilgilendirme e-postası ile 

(4) Basın yolu ile 

(5) Kurum Resmi Yazısı ile 

(6) Mevzuat yolu ile 

(7) Eğitim, toplantı ve ortak çalışmalar yolu ile 

(8) Müdürlüğün tanıtım etkinlikleri ve projeler yolu ile 

 

1
3% 2

6%

3
8%

4
11%

5
14%

6
17%

7
19%

8
22%

11. Müdürlüğümüz hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan 
ulaşıyorsunuz?

 

 

 

9. FAALİYET ALANLARI 

İLE İLGİLİ OLARAK 

KATILMA DERECENİZE 

UYGUN BÖLÜMÜ 

İŞARETLEYİNİZ. 

sorusuna ankete katılan 

dış paydaşlar %20 ile 9. 

madde  yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 

 

 

11. Müdürlüğümüz 

hakkındaki bilgilere 

hangi kaynaklardan 

ulaşıyorsunuz? 

sorusuna ankete 

katılan dış paydaşlar 

%22 ile 8. madde  

yönünde görüş 

belirtmişlerdir. 
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Çok 
zayıf
5% Zayıf

7%
Orta
2%

İyi
21%

Çok İyi
65%

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ ORTALAMASI

 

 

 

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi  

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) durum analizi 

kapsamında kullanılan temel yöntemlerdendir. Okulumuzun mevcut durumunu 

ortaya koyabilmek için geniş katılımlı bir grup ile GZFT analizi yapılmıştır.  

Okulumuzda yapılan GZFT analizinde okulun güçlü ve zayıf yönleri ile 

okulumuz için fırsat ve tehdit olarak değerlendirilebilecek unsurlar tespit edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güçlü Yönler 
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Öğrenciler 

 

 

 

 Sosyal-kültürel-sportif etkinliklere katılım oranı ve elde 

edilen başarılar 

 AB-TÜBİTAK, yerel ve ulusal projelere katılım oranı ve elde 

edilen başarılar 

 Devamsızlık oranlarının düşük olması 

 Öğrencilerimiz işletmelerde beceri eğitimi uygulamalarını 

kurumsal yapısı güçlü firmalarda yapmaları sonucu kalifiye 

eleman olarak yetişebilmeleri 

 Okulumuzda disiplin olaylarının yok denecek kadar az 
olması 

 Öğrencilerimiz, kişi ve toplum sorunları hakkında bilgili, 
çevresine duyarlı, yurdumuzun kalkınmasına katkı 
sağlayacak bilinçtedirler. 

 Okulun her türlü çalışması öğrenciler tarafından destek 
görmekte, katılımcı ve faydacı öğrenci profiline sahip 
olmamız 

 
 
 
 

 

 

Çalışanlar 

 

 Okulumuz kendini gerçekleştiren, paylaşımcı, dayanışma 

içinde çalışmalara imza atan bir kurum  kültürüne sahiptir. 

 Yönetici ve diğer çalışanlarımız gelişime açıktır. 
 Destek personeli yeterli hizmet vermektedir. 
 Öğretmenlerimiz gelişime açık, empati kurabilen, sektörel 

gelişmeleri takip edebilen bireylerdir. 
 Öğretmenlerimiz tecrübeli , mesleki ve kişisel dayanışma 

içindedir  
 Okulumuzun rehberlik servisi oldukça iyi çalışmaktadır. 
 Okul personeli uyum içinde çalışmaktadır 
 Fikirler paylaşılır ve birlikte karar alınır. 
 Kurumda verilen hizmetin niteliğinin artırılması ile ilgili 

önemli kararlara tüm personelin  katılımı  sağlanır. 
 Kurumda önemli kararlar; çalışanlar ve yöneticilerden 

seçilen temsilcilerden oluşan ekipler   işbirliğinde planlanır. 
 Okulumuzda biz bilinci gelişmiştir. 
 Öğretmenlerimiz öğretim materyallerini hazırlarken çeşitli 

öğrenme biçimlerini dikkate alırlar. 
 Tüm çalışanlar arasında  iletişim rahatlığı mevcuttur. 
 Samimiyet ölçütünün her eğitim paydaşı tarafından 

gerçekleştirilmesi. 
 Yardımseverlik olgusunun paydaşlarda bulunması. 
 Okulumuzda farklı gruplar arasında etkili bir iletişimin 



 

119 
 

olması. 
 İnsan ve mali kaynakların yeterli olması 
 AB-TÜBİTAK, yerel ve ulusal projelere katılım oranı ve elde 

edilen başarılar 

 Okulumuz personelinin özverili çalışmaları neticesinde 

alınan belgeler (Beyaz Bayrak-Beslenme Dostu Okul 

Sertifikası) 

 Tüm çalışanlar okulun misyon ve vizyonunu bilir ve 

destekler. 

 Çalışanlar kendini okulun değerli bir üyesi olarak görür. 

 Çalışanlar kendini okulda güvende hisseder 
 Çalışanlar yaptığı işten zevk alır ve işini sever 

 Çalışanlar okul yönetiminden memnundur. 

 Çalışanlar okulda düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlere 

severek katılır. 

 Çalışanlar çalıştığı okulu sever. 

 Öğretmenlerimiz öğretim materyallerini hazırlarken çeşitli 

öğrenme biçimlerini dikkate almaları. 

 Sınıfa, çalışma gruplarına, her öğrenciye öğrenmesi için 

çeşitli fırsatlar sağlanması 

 

Veliler 

 Okul-aile birliği aktif olarak çalışmakta ve okulun projeleri 

ve çalışmaları desteklenmektedir. 

 

 

Donanım 

 Okulda öğretim programları çerçevesinde teknolojik ders 

araç ve gereçler bulunur. 

 İhtiyaç duyulan araç-gereçlere gerektiğinde ulaşılır. 

 Okul ortamı düzenlidir. 

 Okul teknik araç ve gereç yönünden yeterli donanıma 

sahiptir. 

 Yemekhanede ve kantin gibi ortamlar yeterli temizlik ve 

düzene sahiptir. 

 Okulun ortak yaşam alanları (lavabo ve tuvalet vb.) temiz 

ve düzenlidir. 

 Öğretmen ve bölüm odaları gerekli donanıma sahiptir. 

 Okulumuz atölyeleri (laboratuvarları) donanımlıdır. 

 Okulumuz atölyelerinde (laboratuvarlarında) iş güvenliği 

sağlanır. 

 Okulumuz atölyeleri (laboratuvarları) temiz ve düzenlidir. 

 Okulumuzda Okul Sağlığı çalışmaları kapsamında gerekli 
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tedbirler alınmıştır. 

 Okuldaki internetin kullanıma  açık olması ve öğrencilerin 
yararlanabilmesi sağlanmıştır. 
 

 

Bütçe 

 Kantin gelirleri 

 Okul aile birliği 

 Hayırsever destekleri 

Yönetim Süreçleri  Yöneticilerin farklı fikirlere açık olması ve yapılan 

çalışmalarda destek olması 

 Yönetici ve öğretmenlerin görev tanımlarını iyi bilmeleri ve 

işbirliği içinde çalışma kültürüne sahip olması 

 Çalışanların değişim yaratacak fikirleri desteklenmektedir. 

 Okul, çağın gerektirdiği gelişme ve değişmeleri takip ederek 

bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir. 

 Yöneticiler, başarı gösteren çalışanları çeşitli biçimlerde 

ödüllendirir, takdir eder. 

 Çalışanların performansını etkileyen sebepler araştırılır ve 

performanslarını yükseltmek için gerekli önlemler alınır. 

 Okulumuz belirlenen misyon, vizyon, ilke ve değerler 

doğrultusunda çalışır. 

 Yöneticilerin sergilediği tutum ve davranışlar, çalışanları 

motive edici yöndedir. 

 Okulumuzda ortak aklı kullanarak motivasyon sağlanır. 

 Çalışmaların yürütülmesinde ekipman desteği sağlanır. 

 Çalışanlara yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir. 

 Okulda kendimi değerli hissederim. 

 Çalışanların özlük işlemleri düzenli yapılır. 

 Atölye ve laboratuvar donanımları konusunda istekler okul 

idaresi tarafından dikkate alınır ve karşılanır. 

 Çalışanlar, işletmelerin seçiminde katkı sağlar. 

 Çalışanlar, işletme seçiminde seçici davranır. 

 Çalışanlar, seçilen işletmenin güvenli olmasına özen gösterir 

 Yöneticilerimiz hizmet alanlarının beklentilerini dikkate alır. 

 Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız, objektif 

olarak yapılmaktadır. 

 Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakarak 

çalışmalar yapmaktadır. 

 Okul yapılan etkinlikler ve projelerle ilde öncü olarak 
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tanınmaktadır. 

 Kurumda verilen hizmetin niteliğinin artırılması ile ilgili 
önemli kararlarına katılım sağlanmaktadır 

 Kurumda önemli kararlar; çalışanlar ve yöneticilerden 
seçilen temsilcilerden oluşan ekipler  işbirliğinde 
yapılmaktadır. 

 Biz bilincinin gelişmiş olması. 

 İletişim rahatlığının olması. 
 

 Samimiyet ölçütünün her eğitim paydaşı tarafından 
gerçekleştirilmesi. 
 

 Yardımseverlik olgusunun paydaşlarda bulunması. 
 

 Okulumuzda farklı gruplar arasında etkili bir iletişimin 
olması. 

  

  
 

İletişim Süreçleri  Çalışanların önemli ve özel günleri hatırlanır. 

 

 

Bina ve Yerleşke 

 Okul Kütüphanemiz gerekli kaynak ve donanıma sahip 
durumdadır. 

 Öğrencilerin okula güvenli giriş ve çıkışları turnike sistemi 

ile sağlanmaktadır 

 Okul çevresinde gecekondulaşma yoktur. 
 Lojman imkânı bulunmaktadır. 

 Okulda güvenlik kameralarının  bulunması 
 Okuldaki internetin kullanıma  açık olması 
 Okul kantini kapasite olarak yeterlidir. 

 Çok amaçlı salonumuz bulunmaktadır. 

 Tesisat ve İklimlendirme Alanımıza ait iş atölyesi 

bulunmaktadır. 

 100 kız,100 erkek kapasiteli öğrenci pansiyonumuz 

bulunmaktadır. 

 Okul bahçemiz oldukça geniş olup içerisinde 2 basketbol, 1 

voleybol, 1 futbol sahamız bulunmaktadır. 

 Okulumuzda 2 adet bilardo, 2 adet masa tenisi masası, zeka 

oyunları salonu mevcuttur. 



 

122 
 

 Engelli rampası  bulunmaktadır 

 Okul bahçesinin ağaçlandırması yeterlidir. 

 Bahçede öğrenciler için  oturma alanları ve çeşme 

bulunmaktadır 

 Bahçenin aydınlatılması yeterlidir. 

 Dış mekan kamera sayısı yeterlidir 

 Derslik başına düşen öğrenci sayısının az olması 

 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının az olması 

 Okul bahçesinin büyük olması 

 

 

 

 

 

Zayıf Yönler 

  

 

Öğrenciler 

 Okulumuzun sosyo-ekonomik profilinin zayıf olması 
 Öğrencilerin çoğunun yüksek öğrenime yönelik eğilimleri 

ve hedefleri  bulunmaması nedeniyle lisans programlarına 
giriş oranının düşük olması, 

 Üniversite kazanma oranının düşük olması 

 Teknolojinin olumsuz yönlerinin öğrenci üzerindeki etkileri  

 Disiplin sorunları 

 Çevre faktörleri 

 Dezavantajlı öğrenci sayımızın fazla olması 

 Öğrencilerimizin önceki öğrenmişlik düzeylerinin çok 

düşük olması 

Veliler  Velilerimizden memur olanların az sayıda olması, 
çoğunluğunun  işçi ve çiftçi olması 

 Okuldaki çalışmalara destek veren veli sayısının yetersiz 
olması 

 

Bina ve Yerleşke  Kapalı spor salonumuz bulunmamaktadır. 

 Tesisat Tek.ve İklimlendirme Alanının atölyesinin iş sağlığı 

ve güvenliği kriterlerini taşıma imkanının bulunmaması 

 Futbol sahası zemininin iyileştirilmesinin yapılamaması. 

 Pansiyon binasında etüt salonu bulunmaması 

Donanım  Okulumuzda laboratuvar bulunmaması 

 Okulumuzda yangın merdiveni bulunmaması 

Bütçe  
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Çalışanlar  

Yönetim Süreçleri  

İletişim Süreçleri  

 

Fırsatlar 

  

 

Politik 

 İşletmelerde meslek eğitimi süresince öğrencilerin, yaşlarına 
uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret 
alması , hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 
sigorta yaptırılması 

 Bir mesleğe yönelik temel eğitimi veren okulumuzdan 
mezun olan öğrencilerin teknisyen sınıfında istihdam 
olanağı bulması 

 Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin, öğrenimleri devam 
ederken protokol ve iş birlikleriyle gerçek iş ortamlarında 

            kalma süreleri artırılarak, sektörlere göre stratejilerinin       
            farklılaştırılması 

 Mesleki ve teknik eğitim okullarında üretilen başarılı 
projelere mikro kredi sağlanması. 

 Türkiye’nin dış ticaretinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara 
eleman ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında mesleki ve 
teknik eğitim imkânlarının oluşturulması. 

 Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin arttırılmasının 
sağlanması 

 Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkanlarının 
artırılması 

 Yeni nesil müfredatlar geliştirilmesi 
 Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi 
 Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu 

meslek elemanları yetiştirilmesi 
 Mesleki ve teknik eğitimde Eğitim-İstihdam-Üretim 

ilişkisinin güçlendirilmesi 
 Yerli ve milli savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

insan gücü yetiştirilmesi 
 

 

Ekonomik 

Her okula, oluşturulacak 
 Her okula, oluşturulacak çeşitli ölçütlere ve Okul Gelişim 

Planı’na dayalı olarak okul gelişim bütçesi verilmesi. Şartları 
elverişsiz okullara pozitif ayrımcılık yapılması. Türkiye 
genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip okulların 
görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim 
hayırseverlerine bağış için seçenekler sunulması. 

 Diğer bakanlıklarla ortak projeler gerçekleştirilerek farklı 
finans kaynaklarının harekete geçirilmesi .Özel sektör ve 
sivil toplum iş birlikleriyle eğitim kurumlarının 
finansmanına destek sağlanması. 
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 Okul aile birliği gelirlerinin yeni bir yapıya kavuşturulması. 
 Eğitime ve okullarımıza bağış yapacak kişilerin farklı 

miktar, tema ve yöntemlerle bağış yapabilmeleri için il ve 
bakanlık düzeyinde bir yapı kurularak mevzuat, yazılım ve 
erişim düzenlemeleri gerçekleştirilmesi. 

 Özel sektör ve sivil toplum iş birlikleriyle eğitim 
kurumlarının finansmanına destek sağlanması. 

 

Sosyolojik 

 Doğuda hoşgörü kültürünün hakim olduğu modern bir 
şehir olması 

 Şehrin, tarihi ipek yolu ve uluslararası transit yollar 

üzerinde ve enerji (doğalgaz,petrol vs.) nakil hatları 

üzerinde olması 

 Bulunduğu bölgede yetişmiş insan gücüne ve ara elemana 

olan ihtiyacı, 

 İlin kalkınmada öncelikli iller arasında olması, 

 Köklü bir üniversitenin varlığı 

 İlin tarihi dokusunun zenginliği 

 Manevi ve kültürel zenginlik 

Teknolojik  Teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi 

 Teknolojik gelişmelerin okulumuzda takip edilmesi 

 Teknolojik gelişmelere uygun donanımın okulda bulunması 

Mevzuat-Yasal  Eğitimde fırsat eşitliği 

Ekolojik  Çevre bilincindeki artış 

 

 

 

 

 

Tehditler 

  

 

Politik 

 Eğitim sisteminde sürekli yenilenen programlar 

 Sınav sistemindeki değişiklikler 

 Merkezi sistem sınav puanıyla öğrenci alımı yapılamaması 

 

Ekonomik  Teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte yeni üretilen cihaz ve 

makinelerin maliyeti 

Sosyolojik  Velilerimizin kültür ve gelir seviyesinin orta ve alt düzeyde 
olması 

 Öğrencilerin çoğu  gelir düzeyi düşük (alt gelir düzeyinde) 
aile çocuğu olduğu için çoğunun üniversiteye gitme 
hedefinin olmaması 



 

125 
 

 Bölgenin göreceli olarak az gelişmiş olması ve olumsuz 

imajı 

 Sanayinin olmayışı, 

 Bölgedeki eğitim seviyesinin düşüklüğü, 
 Ülke içerisindeki nüfus hareketliliğinden olumsuz 

etkilenmesi, 
 Yerel yatırımların eksikliği ve sosyal sorumluluk bilincinin 

zayıf olması 
 Velilerin okul ile iletişimlerinin zayıf olması 
 Öğrencilerin gelecek planlarının olmaması 

 
 Öğrenciler mezun olduktan sonra iş bulmak için büyük 

şehirlere gitmeye mecbur olmaları. 
 Mesleki gezi – İncelemelerin yapılmaması. 
 Sorumluluk bilincinden yoksun eğitim paydaşları 
 Olumsuz çevre koşullarından kaynaklı rehberlik ihtiyacı 

 Kitle iletişim araçlarının olumsuz etkileri 

 İlin nitelikli göç vermesine karşılık niteliksiz göç alması 

 Bölgenin deprem riskinin yüksek olması, 
  Metropollere uzak olması, ulaşımı kolaylaştırıcı 

çalışmaların yapılmamış olması 
 

Teknolojik  Teknolojinin kişiler üzerindeki olumsuz etkileri 

Mevzuat-Yasal  Velilerin eğitime yönelik duyarlılık düzeylerindeki 

farklılıklar 

 Mevzuat değişiklikleri 

Ekolojik  Çevre temalı düzenlemelerin yenilenememesi ve 

uygulamada yaşanan problemler 
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Gelişim ve Sorun Alanları 

YAPILAN ANKET SONUÇLARINA GÖRE İYİLEŞTİRİLMESİ, 

GELİŞTİRİLMESİ VE KORUNMASI GEREKEN ALANLAR  

Anket sonuçları değerlendirilirken çok zayıf ve zayıf maddeleri birlikte 

değerlendirilerek iyileştirilmesi gereken alanlar, orta maddesi tek başına 

değerlendirilerek geliştirilmesi gereken alanlar, iyi ve çok iyi maddeleri birlikte 

değerlendirilerek korunması gereken alanlar tespit edilmiştir. 

Çok zayıf+zayıf >33 olan maddeler iyileştirilmesi gereken alanlar, 

Orta > 33 olan maddeler geliştirilmesi gereken alanlar, 

Çok iyi+iyi > 33 olan maddeler korunması gereken alanlar olarak 

değerlendirilmiştir. 

 

 

ANKET 

UYGULANA

N 

PAYDAŞLAR 

İYİLEŞTİRİLME

Sİ GEREKEN 

ALANLAR  

GELİŞTİRİLME

Sİ 

GEREKEN 

ALANLAR 

KORUNMASI GEREKEN 

ALANLAR 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞANLA

R 

 

 

 

 

 

 

  1. Eğitim ihtiyaçları 

belirlenirken görüşlerimiz 

dikkate alınır. 

  2. Çalışanların hizmet içi 

eğitim ihtiyaçlarını 

karşılamak için kişi ve 

kuruluşlarla işbirliği yapılır. 

  3. Okulumuzda görev 

yapmanın kariyerime 

katkısı vardır. 

  4. Yöneticiler çalışanların 

mesleklerinde gelişmeleri 

için gerekli desteği 

verir[(hizmet içi eğitimlere 

katılım ,yüksek lisans 
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yapma vs.) 

  5. Kurumdaki tüm 

duyurular çalışanlara 

zamanında iletilir. 

  9. Yöneticiler karşı fikirlere 

saygılıdır. 

  10. Okulumuz huzurludur. 

Okulda çalışanlar arasında 

gruplaşma ve dedikodu 

yapılmaz. Çalışanlar 

birbirinin destekleyicisidir. 

  11. Okulda yönetici ve 

öğretmenlerle sağlıklı 

iletişim kurabiliyorum.  

  14. Okulumuzun 

sorunlarının çözümünde 

inisiyatif kullanma 

olanağına sahibim. 

  15. Okulda bilgi ve 

becerilerimi sergileme ve 

liderlik yapma olanağına 

sahibim. Çalışanların 

değişim yaratacak fikirleri 

desteklenmektedir. 

  17. Eğitim ve öğretimin 

niteliğini arttırmak için 

okul, çalışanlarına destek 

sağlamaktadır.  

  18. Okulda düzenlenecek 

sosyal, kültürel faaliyetlerde 

görevlendirmeler 



 

128 
 

yapılırken, çalışanların ilgi, 

yetenek ve istekleri dikkate 

alınır. 

  19. Okulu etkileyen kararlar 

Okulumuzda çalışanların 

düşünce ve önerileri 

dinlenir kurul ve zümre 

toplantılarında tartışıldıktan 

sonra karar alınır. 

  22. Okulun misyonunu, 

vizyonunu ilke ve 

değerlerini biliyor ve 

destekliyorum. Okulumuz 

belirlenen misyon, vizyon, 

ilke ve değerler 

doğrultusunda çalışır. 

  24. Okul yönetimi ilgi ve 

ihtiyaçlarımızı ilgili 

birimlere iletmede bizi 

temsil eder. 

  25. Okul yönetimi 

çalışanlara zaman 

ayırmakta, görüş ve 

önerilerini almaktadır. 

Yöneticilerin sergilediği 

tutum ve davranışlar, 

çalışanları motive edici 

yöndedir. Okulumuzda 

ortak aklı kullanarak 

motivasyon sağlanır. 

Çalışanların önemli ve özel 

günleri hatırlanır. 
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Çalışanlara yönelik sosyal 

ve kültürel faaliyetler 

düzenlenir. 

  26. Kurul, komisyon 

çalışmalarında ve okulla 

ilgili çalışmalarda gönüllük 

esası dikkate alınarak 

görevlendirmeler yapılır. 

  27. Okulda eğitim ve hizmet 

kalitesinin arttırılması 

yönündeki çalışmalara 

yönetim aktif olarak 

katılmakta ve çalışanlara 

önderlik yapmaktadır. 

Çalışmaların 

yürütülmesinde ekipman 

desteği sağlanmaktadır. 

  29. Okul, çağın gerektirdiği 

gelişme ve değişmeleri 

takip ederek bu gelişmeleri 

okula taşıyabilmektedir. 

  30. Çalışanlar için takdir, 

tanıma ölçütleri kurul kararı 

ile belirlenir. 

  31. Yöneticiler, başarı 

gösteren çalışanları çeşitli 

biçimlerde ödüllendirir, 

takdir eder. Okul 

yönetiminden memnunum. 

  32. Çalışanların 

performansını 

değerlendirirken kullanılan 
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ölçütler çalışanlara 

duyurulur. 

  33. Çalışanların 

performansını etkileyen 

sebepler araştırılır ve 

performanslarını 

yükseltmek için gerekli 

önlemler alınır. Kendimi 

okulun değerli bir üyesi 

olarak görüyorum ve 

kendimi güvende 

hissediyorum.Yaptığım 

işten zevk alıyorum ve işimi 

seviyorum. 

  34. Bireysel performans 

değerlendirmesi adil, 

tarafsız, objektif olarak 

yapılmaktadır. 

  35. Okulumuzun misyon, 

vizyonu, ilke ve değerleri 

tüm paydaşlar tarafından 

bilinir. 

  Okulda öğretim 

programları çerçevesinde 

teknolojik ders araç ve 

gereçler bulunur. 

  Okul ortamı, yemekhane , 

lavabo, tuvalet ve kantin 

gibi ortamlar yeterli 

temizlik ve düzene sahiptir. 

  Çalışanların özlük işlemleri 

düzenli yapılır. Özlük 



 

131 
 

dışında kalan hizmetler adil 

olarak yapılır. 

  Öğretmen ve bölüm 

odalarının koşullarından 

memnunum. 

  Okulumuz atölyeleri 

(laboratuvarları) 

donanımlıdır. iş güvenliği 

sağlanır. temiz ve 

düzenlidir. donanımları 

konusunda isteklerimiz 

okul idaresi tarafından 

dikkate alınır ve karşılanır. 

  Çalışanlar, işletme 

seçiminde seçici davranır 

  Yöneticilerimiz hizmet 

alanlarının beklentilerini 

dikkate alır. 

  Okul yerel ve genel toplum 

üzerinde olumlu etki 

bırakarak çalışmalar 

yapmaktadır. 

  Okul yapılan etkinlikler ve 

projelerle ilde öncü olarak 

tanınmaktadır. 

ÖĞRENCİLE

R 

  Öğretmenlerimle ihtiyaç 

duyduğumda rahatlıkla 

görüşebilirim. 

Okul müdürü ile 

ihtiyaç 

duyduğumda 

rahatlıkla 

 Okul müdürü ile ihtiyaç 

duyduğumda rahatlıkla 

konuşabiliyorum 
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konuşabiliyorum 

  Okul idaresine ihtiyaç 

duyduğumda rahatlıkla 

ulaşabilirim 

  Okulda diğer çalışanlarla 

iletişim kurabilirim 

Okulun 

kütüphanesinden 

yeterince 

yararlanabiliyoru

m. 

 Okulun kütüphanesinden 

yeterince 

yararlanabiliyorum. 

  Okulun spor 

faaliyetlerinden yeterince 

yararlanabiliyorum. Sosyal 

ve kültürel faaliyetlerine 

katılabiliyorum. 

Okulun spor 

tesislerinden 

yararlanabilirim. 

  

  Okulun yaptığı projelere 

katılabiliyorum. 

  Okulun rehberlik 

servisinden yeterince 

yararlanabiliyorum. 

  Duyurular zamanında 

iletilir 

  Okulumuzda dilek ve 

şikayet kutusu kullanılır. 

  Okul yönetimine ilettiğim 

sorunların çözümüne gayret 

gösterilir. 

  Okulda öğrenci olarak 
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bizlerin görüşleri dikkate 

alınır. 

  Okula ilettiğimiz öneri, 

istek ve şikayetlerimize 

cevap verilir. 

  Okul yönetimine, 

Öğretmenlerimize, diğer 

çalışanlara güvenirim. 

Okulda kendimi güvende 

hissediyorum. Okul yolu, 

okul servisleri güvenlidir. 

  Okulda yabancı kişilere 

karşı güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. 

  Okulda yangın ve doğal 

afetlere karşı gerekli 

güvenlik önlemleri 

alınmaktadır. 

  Öğrenci temsilcileri 

demokratik seçimle 

belirlenir. Okulda 

öğrencilerle ilgili alınan 

kararlarda bizlerin görüşleri 

alınır. Okul öğrenci meclisi, 

öğrencileri temsil 

edebilmektedir. 

  Sınıfta öğrencilerle ilgili 

alınacak kararlarda 

öğretmen bizim 

görüşümüzü alır. Sınıfta 

görüş ve önerilerimi 

rahatlıkla dile 
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getirebiliyorum. Hata 

yapmaktan korkmuyorum. 

  Okuldan istediğim belgeleri 

(öğrenci belgesi vs.) 

zamanında alabilirim. 

  Okulumuzda sağlık 

sorunları yaşadığımızda 

gerekli hassasiyet gösterilir. 

  İşlenen konular benim 

anlayabileceğim 

düzeydedir. Derslerin 

işlenişinde farklı yöntemler 

kullanılmaktadır.Derslerin 

içeriği benim ilgimi çekecek 

şekilde düzenlenmiştir. 

Anlamadığım bir şeyi 

öğretmenlerime rahatlıkla 

sorabiliyorum. Dersler 

zevkli geçmektedir. 

Okulumu seviyorum. 

  Okulumuzda hazırlanan 

sınav programları sınavlara 

hazırlanmamda bana yeterli 

zamanı kazandırmaktadır. 

  Bize öğrenme ve başarma 

fırsatı tanınmaktadır. 

Öğrendiğimiz teorik 

bilgilerin (deneyler, 

projeler, ödevler vb. 

yöntemler) uygulaması da 

yapılmaktadır. 

  Sınıftaki öğrenciler arasında 
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iyi bir iletişim vardır. 

  Derslerde konuya göre 

uygun araç gereçler (akıllı 

tahta, harita, deney setleri 

vs.) kullanılmaktadır. 

Sınıfta veya 

laboratuvarlarda yeterli 

araç gereç bulunmaktadır. 

Her branşın bir dersliği 

bulunmaktadır. Sınıf 

donanımları dersin branşına 

göre yapılmıştır. 

Ders aralarında 

(teneffüslerde ) 

dinlenme 

ihtiyaçlarımı 

giderme fırsatını 

bulabiliyorum. 

  

  Teneffüslerde bir sorun 

olduğunda nöbetçi 

öğretmenler hemen 

müdahale eder. 

  Okul binası ve diğer fiziki 

mekanlar (okul bahçesi, 

futbol-voleybol-basketbol 

sahaları, kütüphane, kantin, 

konferans salonu vb.) 

verimli bir şekilde 

kullanılır. Sınıfımız fiziksel 

olarak (ısı, ışık, 

havalandırma, oturma 

düzeni vb.) yeterlidir. 
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Okulumuz her zaman temiz 

ve bakımlıdır. 

Okulumuzun 

kantininde ihtiyaç 

duyduğum şeyleri 

bulabiliyorum. 

  

  Okul kantininde görevli 

kişiler, öğrenciye güler 

yüzlü ve nazik 

davranmaktadır.  

  Okul kantininde satılan 

malzemeler güvenilir ve 

sağlıklıdır. Kantinde görevli 

kişiler bizlere sağlıklı 

koşullarda hizmet 

vermektedir. 

  Bireysel ihtiyaçlarımı 

karşıladığım mekanlar 

(kantin, yemekhane, 

yatakhane) temiz ve 

sağlıklıdır. 

  Okulumuzda sosyal, 

kültürel, sportif ve bilimsel 

faaliyetlere önem 

verilmektedir. 

  Düzenlenen bu faaliyetlere 

katılımda herkese fırsat 

tanınmaktadır. 

  Katılım sağlayan veya 

başarı gösteren öğrenciler 

okul idaresi tarafından 

ödüllendirilmektedir. Bu 
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faaliyetlerin bize başarı 

duygusu tattırmada, 

sorumluluk duygumuzu 

geliştirmede ve 

farkındalığımızı artırmada 

önemli rol oynadığını 

düşünüyorum 

  Okulda öğrenci istekleri ve 

yetenekleri esas alınarak 

eğitici kol ve bu kollara 

katılacak öğrenciler 

belirlenir. Eğitici kol 

çalışmalarının faydalı 

olduğunu düşünüyorum. 

  Eğitici kol çalışmalarına 

severek katılıyorum. 

  Okulumuzda bizlere temel 

ahlaki, milli, manevi 

değerler (doğruluk, yardım 

severlik vb.) 

kazandırılmaktadır. 

  Okulumuz bulunduğumuz 

süre içerisinde bizlere 

olumlu davranışlar 

kazandırır. 

  Okulumuzda bayramlar 

neşe içinde kutlanmaktadır. 

  Öğrenci başarıların 

değerlendirilmesi (Not 

verme, karne vb.) yapılırken 

objektif davranılır. 

  Hazırlanan sınav soruları ve 
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yapılan değerlendirmeler 

öğrenci olarak bizlerin 

gerçek başarısını 

ölçmektedir. 

  Ödüllendirme objektif 

kriterlere göre yapılır. 

  Atölye donanımı yeterlidir. 

  Atölye derslerinde yapılan 

uygulamaları yeterli 

buluyorum. 

  Meslek dersi 

öğretmenlerimiz teknolojiyi 

yakından takip eder. 

  Atölyede yeterli düzeyde iş 

güvenliği tedbirleri 

alınmıştır. 

  İşletmelerdeki eğitim 

mesleki gelişimime katkı 

sağlar. 

  Koordinatör öğretmenle 

rahatlıkla görüşebilirim. 

  Mesleki rehberlik yapılır. 

  Koordinatör 

öğretmenlerimizin işletme 

ziyaretleri yeterlidir. 

  İşletmelerde mesleki iş 

ahlakı kazandırılmaktadır. 

  İşletmelerde iş kazaları ve 

meslek hastalıklarına karşı 

gerekli tedbirler alınır. 

 

 

  Çocuğumuz anlamadığı bir 

şeyi öğretmenine rahatlıkla 
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VELİLER 

sorabilir. 

  Okulda eğitim-öğretimin 

sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesi için yeterli 

sayıda görevli vardır. 

  Öğretmenlerin yaptığı veli 

ziyaretlerini öğrencinin 

okula aidiyet duygusu ve 

ders başarısı noktasında 

faydalı buluyorum. 

  Okul idaresine ihtiyaç 

duyduğumda ulaşabilirim. 

  İhtiyaç duyduğumda 

rehberlik servisi ile 

görüşebilirim. Okulun 

öğretmenlerine ihtiyaç 

duyduğumda ulaşabilirim. 

  Okula telefon ettiğimde 

muhatap bulabilirim 

  Bizi ilgilendiren okul 

duyurularını zamanında 

öğrenebilirim. 

  Okulda tüm duyurular 

veliye zamanında iletilir 

  Okuldaki veli toplantıları 

ihtiyaçlarıma cevap verecek 

şekilde düzenlenmektedir. 

Sınıf öğretmenleri düzenli 

veli toplantıları yaparak 

çocuklarımız ve okulla ilgili 

bilgilendirmelerde bulunur. 

  Okulumuzun web sitesi 
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güncel olarak bizi 

bilgilendirmekte ve okul 

çalışmalarını takip 

edebilmekteyim. 

  Okul ile ilgili dilek, öneri ve 

şikayetlerimi okula 

iletebilirim. Okula ilettiğim 

dilek, öneri ve şikayetlerim 

dikkate alınır. 

  Okul yöneticilerine,  

öğretmenlerine, diğer 

çalışanlarına güvenirim. 

  Gizlilik ilkesine riayet 

edildiğine dair okul 

yönetimi ve 

öğretmenlerimize 

güvenirim. 

  Okulun öğretmenleri 

çocuğumun kişisel 

özelliklerinin ve 

yeteneklerinin farkındadır. 

  Okulda öğrencilere yönelik 

rehberlik ve psikolojik 

danışmanlık hizmetleri 

yapılır. 

  Çocuklarımızın gelişim 

süreci ile ilgili yeterli sayıda 

seminer ve bilgilendirme 

toplantıları düzenlenir. 

  Okulda velilere yönelik 

eğitimler 

düzenlenmektedir. 
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  Çocuğum ders çalışma 

teknikleri ile ilgili olarak 

yeterli rehberlik hizmeti 

alabilmektedir. 

  Öğrencilere okuldan mezun 

olduktan sonra 

girebilecekleri bir üst eğitim 

kurumu hakkında 

yönlendirme yapılmaktadır. 

  Okulda kişisel sorunları ile 

ilgili rehberlik hizmeti 

alabilmekteyim 

  Okulda yabancı kişilere 

karşı güvenlik önlemleri 

alınır. 

  Okulda yangın ve doğal 

afetlere (deprem, sel, vb.) 

karşı gerekli güvenlik 

önlemleri alınır. 

  Okul yolu ve çevresi (varsa 

okul servisleri) güvenlidir. 

Okulun fiziki yapısına 

güven duymaktayım (Okul 

giriş kapısı, güvenlik 

görevlisi bulundurulması, 

bahçe duvarları) 

  Okul içinde çocuğum 

güvendedir. 

  Okulda iş sağlığı ve 

güvenliği önlemleri 

alınmaktadır. 

  Okul Aile Birliği, tüm 
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velileri temsil eder. 

  Okulda öğrenciyi 

ilgilendiren konulara ilişkin 

alınacak karalarda görüşüm 

alınır. 

  Okulun vizyonunu bilirim 

ve paylaşırım. 

  Okulda velileri ilgilendiren 

kararlarda görüşüm alınır. 

  Öğrenci devamsızlık 

bilgilerine ulaşırım. Öğrenci 

devamsızlığı konusunda 

mesaj sistemi ile 

bilgilendirilirim. 

  Öğrenci notlarını takip 

edebilirim. 

  Öğrenci işleri ile ilgili 

belgeler (nakil, karne, 

mezuniyet belgesi vb.) 

zamanında düzenlenir. 

  Okul, öğrenci sağlık sorunu 

yaşadığında hassasiyet 

gösterir. 

  İşlenen konular öğrencinin 

düzeyine uygundur. 

  Okulumuzda hazırlanan 

sınav programları 

çocuklarımızın sınavlara 

hazırlanmalarında yeterli 

zamanı kazandırmaktadır. 

  Çocuğum, sınıfta görüş ve 

önerilerini ifade eder. 
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  Sınıfımızda öğrenciler 

arasında iyi bir iletişim 

vardır. 

  Çocuğuma sınıfta 

öğrenmesi için eşit fırsatlar 

tanınır. 

  Okulumuz kütüphanesi 

donanımlıdır. 

  Derslerin işlenişinde görsel 

ve işitsel materyallerden 

(bilgisayar, projeksiyon, 

video, tepegöz, harita vb) 

yararlanılmaktadır. 

  Sınıfta veya 

laboratuvarlarda araç gereç 

bulunmaktadır. Okuldaki 

atölye ve laboratuvarlar 

donanımlıdır. 

  Ders araları (teneffüsler) 

zaman açısından yeterlidir. 

Ders aralarında öğrenciler 

ihtiyaçlarını 

giderebilmektedir. 

  Teneffüslerde bir sorun 

olduğunda nöbetçi 

öğretmenler hemen 

müdahale eder. 

  Okulumuz her zaman temiz 

ve bakımlıdır. 

  Okulumuzun bahçesi, spor 

salonu vb. alanları ders 

dışında da çocuklarımızın 
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yararlanabileceği şekilde 

düzenlenmiştir. 

  Okul kantininde satılan 

malzemeler ihtiyaca 

uygundur. 

  Okul kantininde görevli 

kişiler öğrenciye güler 

yüzlü ve nazik davranırlar. 

  Çocuğumun bireysel 

ihtiyaçlarını karşıladığı 

mekanlar (kantin, 

yemekhane, yatakhane vb.) 

temiz ve sağlıklıdır. 

  Okuldaki sosyal, kültürel, 

sportif ve bilimsel 

etkinlikler çocuklarımızın 

yeteneklerini geliştirecek 

şekilde düzenlenir. 

  Okulda çocuğumuzun 

farkında olmadığımız 

yetenekleri ortaya çıktı. 

  Çocuğumun, okulda 

düzenlenen sosyal, kültürel, 

sportif ve bilimsel 

faaliyetlere katılmasına 

fırsat tanınır. 

  Çocuğumun okuldaki 

başarıları ödüllendirilir. 

Okulda her türlü 

ödüllendirme objektif 

kriterlere göre yapılır. 

  Çocuğuma okulda milli ve 
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manevi değerler 

kazandırılır. 

  Okulda sosyal sorumluluk 

bilinci ve birey olma özelliği 

kazandırılır. 

  Öğrenci okulda olumlu bir 

kişilik kazanabilmektedir. 

  Meslek Dersi Öğretmenleri 

teknolojiyi yakından takip 

eder. 

  Atölyelerde iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirleri 

alınmıştır. 

  İşletmelerde ki eğitim 

çocuğumun mesleki 

gelişimine katkıda bulunur. 

Çocuğumun gitmekte 

olduğu işletmeden 

memnunum. 

  Koordinatör öğretmen ile 

görüşebilirim. 

  Çocuklarımıza mesleki 

rehberlik yapılır. 

  Koordinatör öğretmen 

çocuklarımızla ilgili işletme 

ziyaretleri yapar. 

  İşletmeler tarafından 

çocuklarımıza rehberlik ve 

danışmanlık yapılmaktadır. 

İŞLETMELE

R 

  Okul yöneticileri ve 

koordinatör öğretmenlerle 

iletişim kurarım. 
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  İşletmede staj gören 

öğrenciler işletme 

çalışanları ile iletişim kurar. 

Kurumda ihtiyaç duyulan 

konularda kiminle iletişim 

kurulacağı açıktır. 

  Okul yöneticileri ve 

koordinatör öğretmenler, 

işletme ile işbirliği yapar. 

  Staj gören öğrenciler ile 

ilgili bilgiler işletmeye 

zamanında iletilir. 

  Okul, iş güvenliği 

konusunda işletme ile 

işbirliği yapar. 

  Dilek, öneri ve şikayetlerimi 

ilgili kişilere iletebilirim. 

Okula ilettiğim dilek, öneri 

ve şikayetlerim dikkate 

alınır, sonuca ilişkin 

bilgilendirme yapılır. 

  İşletmede staj yapan 

öğrencilerin mesleki 

yeterliliklerine güvenirim. 

  İşletmelerde staj yapan 

öğrencilerin iş ahlakı ve iş 

disiplinine güvenirim. 

  Okulun eğitim-öğretim 

yeterliliğine güvenirim. 

  Verilen hizmetlerde gizlilik 

esasına uyulur 

  İşletmelerde staj yapan 
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öğrencilerle ilgili 

görüşlerimiz dikkate alınır. 

Staj uygulama planlarının 

hazırlanmasında 

önerilerimiz dikkate alınır. 

  Staj yapan öğrencilerle ilgili 

olarak görüş ve önerilerimiz 

hakkında geri dönüş 

sağlanır. 

  Okulda seçilen modüller 

işletmelerin faaliyet 

alanlarıyla uyumludur. 

  Okulda öğretim 

programları, öğretim 

materyalleri ve metotları 

işletmeleri destekleyecek ve 

geliştirecek şekilde 

hazırlanır. 

  Koordinatör öğretmen, 

işletmede staj yapan 

öğrencileri yerinde izler ve 

onlara rehberlik yapar. 

  Okulda mesleki eğitimle 

ilgili atölye yeterlidir. 

  Okulda atölye eğitimleri 

öğrencilerin mesleki 

gelişimine katkı sağlar. 

  Okul, işletmede staj gören 

öğrencilere meslek ahlakı ve 

iş disiplini kazandırır. 

  İşe alma sürecinde bu 

okulun öğrencileri tercih 
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edilir. 

  İşletmede staj yapan 

öğrenciler, çalışanlarla 

uyum içinde çalışır. 

  İşletmede çalışan/staj 

yapan öğrenciler ekip 

çalışması konusunda 

isteklidir. 

  İşletmede staj yapan 

öğrenciler, bilgi ve iletişim 

teknolojilerini kullanırlar. 

  İşletmede staj yapan 

öğrenciler mesleki bilgi ve 

beceriye sahiptir. 

  İşletmede staj yapan 

öğrenciler, verilen işi 

standartlara uygun olarak 

yapar. 

DIŞ 

PAYDAŞLAR 

  Okulumuzun/Kurumumuz

un Kurumsal kimliği 

hakkındaki görüşünüz 

nasıldır? 

  OKUL/KURUM 

MÜDÜRLÜĞÜNÜN WEB 

SAYFASI 

FAALİYETLERİNİ ETKİN 

OLARAK TANITACAK 

ŞEKİLDE 

TASARLANMIŞTIR 

  Müdürlüğümüzün imajını 

aşağıdaki kriterlere göre 

değerlendiriniz. 
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Çağdaşlık 

Güvenilirlik 

Saygınlık 

Hizmet kalitesi 

Kendini yenileme 

Topluma yararlılık 

Bürokratik kolaylık 

Tarafsızlık 

Şeffaflık 

Dış kurumlarla işbirliği 

Alt yapı, donanım, bina 

imkânları 

Hizmet beklentilerinin 

karşılanması 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün  mesleki ve teknik eğitim okul 

ve kurumlarında kalite izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına 

yönelik olarak sürdürülen Özdeğerlendirme uygulaması 23.12.2016 tarih 75998021-

60.07-E.14516122 makam onayı, 26.04.2017 tarih ve 75998021-60.99-E.5786417 sayılı 

yazısı ile okul ve kurumlarda uygulanmaya başlanmıştır. Okulumuza ait rapor ve 

eylem planı doğrultusunda geliştirilecek alanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

ÖZDEĞERLENDİRME 

RAPORU SONUCU 

OKULUMUZDA 

GELİŞTİRİLECEK ALANLAR 

Faaliyetler Faaliyet 

Sorumlusu 

Faaliyet

in 

Başlang

ıç / Bitiş 

Tarihi 

Gerekli 

Kaynakla

r 

Faaliyetl

erin 

Gözden 

Geçirilm

esi 

 

 

 

 

 

Eğitim öğretim 

süreclerinin 

takibinin daha 

sistematik hale 

getirilmesi 

Düzenli 

aralıklarla 

yapılacak 

değerlendir

me 

Okul 

Müdürü 

2018-09-

01 / 

2019-06-

30 

Öğrenci 

ders 

Başarıları

-

Öğretme

Dönem 

sonu 

yapılan 

kurul 

toplantıla
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Liderlik 

(Okul 

Yönetimi) 

Liderlik 

(Okul  

toplantıları nler 

Kurulları

- 

Zümreler

-Proje 

Başarıları 

rında 

gözden 

geçirme 

yapılacak

tır. 

Okulun web 

sayfasından            

teknolojik 

gelişmelerle ilgili 

menu açılıp 

yeniliklerin 

duyurulması 

yapılacaktır. 

Okul WEB 

sayfasında 

menu açılıp 

sürekli 

güncel 

tutulacaktır. 

Murat 

ÖZOĞUL 

koordinatörl

üğün de 

bütün alan 

şefleri 

2019-09-

01 / 

2020-06-

30 

Bilimsel 

makale, 

dergi ve 

çalısmala

r 

Aylık site 

güncelen

mesi 

Personel 

memnuniyet anketi 

ve 

Anket 

hazırlanması 

ve 

uygulanması 

Okul Müdür 

Yardımcısı 

2019-09-

01 / 

2020-06-

30 

Anket Kasım 

Nisan 

aylarında 

gözden 

geçirilece

ktir. 

Velilerin okula 

gelme ve  

öğrencisini takip 

etme  

oranını yetersiz 

olduğu   

görülerel velilerin 

okula  

daha fazla gelmesi 

yönünde çalışmalar 

yapılacaktır. 

Toplu veli 

görüşmeleri 

yerine 

küçük 

gruplar 

şeklinde 

veliler ile 

bir araya 

gelinmesi 

Murat 

ÖZOĞUL , 

Rıdvan 

TİRYAKİ  ve 

Ders 

Öğretmenleri 

2019-10-

01 / 

2020-05-

30 

Veli 

toplantıla

rı katılım 

Oranları 

Kasım ve 

Nisan 

ayları 

 Dış paydaşlardan Anket Murat 2019-11- anket ve Aralık 
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Strateji 

(Eğitim 

Faaliyetler

inin 

Planlanm

ası) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

görüş alış verişinin 

artırılması 

Uygulaması 

ve sonuç 

değerlendiri

lmesi 

Özoğul 01 / 

2020-05-

30 

sonuçları ayında 

anketleri

n 

yapılması 

Şubatta 

değerlen

dirme 

yapılmsı 

İç ve dış 

paydaşların daha 

fazla biraraya 

gelebileceği 

çalışmalar 

planlamak 

Sektör 

buluşması 

toplantıların

ın 

geleneksel 

hale 

getirilmesi 

Murat 

ÖZOĞUL 

01.11.201

9/ 

01.06.202

0 

Koordina

tör 

öğretmen 

raaporları 

Şubat 

Öğretme

n 

toplantısı 

Alanında uzman 

akademisyenlerin 

ihtiyaç duyulan 

konularda verilen 

seminerlerin 

artırılması 

Akademisy

en 

Seminerleri 

Okul 

Müdürü 

2019-09-

01 / 

2020-06-

30 

Öğretme

n Mesleki 

çalışmala

rı 

Eylül ve 

haziran 

dönemi 

mesleki 

çalışmala

r 

İş güvenliği 

kapsamında 

atölyelerin daha 

güvenli hale 

getirilmesi için yeni 

atölyeler için MEM 

işbirliği yapılması 

Tesisat 

teknolojisi 

alanı 

atölyesinin 

yenilenmesi 

Okul 

Mudürü 

2018-09-

01 / 

2019-06-

30 

Risk 

analizleri 

MEM 

gerekli 

işbirliğin 

yıl içinde 

yapılması 

 

 

 

 

 

 

Yapılan 

Sanayi 

kuruluşları

na 

yapılacak 

Murat 

ÖZOĞUL 

Harun 

YALÇINKAY

2018-09-

01 / 

2019-05-

30 

Alan 

taraması 

Öğretme

n kurulu 

toplantıla

rı 
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Ortaklık 

ve 

Kaynaklar 

çalışmalarda ortak 

paydaş sayısının 

artırılarak sektörle 

organizeli ve 

okuldaki her alan 

öğrencisinin aktif 

katılımını 

sağlayacak 

çalışmalar yaparak 

öğrencilerin 

mesleki gelişimine, 

girişimcilik 

yönlerinin 

desteklenmesi 

 

 

 

 

gezi ve 

sosyal 

sorumluluk 

projesi 

kapsamında 

sektörle 

ortak 

çalışma 

yürütüklme

si 

A 
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Okullarda 

yürütülen 

projelerin iç ve dış 

paydaşlar 

tarafından 

desteklenmesinin 

sağlanması 

Mali ve 

teknik 

konularda 

sektörlerde

n destek 

alınarak 

projelerin 

geliştirilmes

i 

Murat 

ÖZOĞUL 

Harun 

YALÇINKAY

A 

2018-10-

01 / 

2019-05-

30 

SODES-

KUDAK

A-

TÜBİTA

K 4006-

4007-1003 

proje 

destek 

fonları 

Mart ve 

Mayıs ayı 

 

 

 

Süreçler, 

Ürünler 

ve 

Hizmetler 

Mezun takip 

modülünün sürekli 

güncellenmesi 

Takip 

modülüne 

giriş 

yapılması 

Murat 

ÖZOĞUL ve 

Alan Şefleri 

2018-09-

01 / 

2019-09-

01 

Takip 

Modülü 

Yıl sonu 

çalışmala

rı 

EBA da farklı 

yöntem ve 

tekniklerle anlatımı 

yapılmış içeriklerin 

yayınlanması 

Okulda 

yapılan 

proje, 

yenilikçi 

yöntem ve 

tekniklerle 

hazırlanan 

görsel 

içeriklerin 

yayınlanma

sı için EBA 

ya başvuru 

yapılması 

Rıdvan 

TİRYAKİ 

2018-09-

01 / 

2019-06-

30 

Proje 

Görüntül

eri 

Yıl sonu 

çalışmalrı 

 

Öğrenci 

Çıktıları / 

Sonuçları 

Akademik başarını 

artırılması için 

DYK kurslarına 

katılımın 

artırılması için 

çalışmalar 

Veli ve 

öğrencilere 

yönelik 

bilgilendirm

e 

toplantıları 

Harun 

YALÇINKAY

A 

2018-09-

01 / 

2019-03-

01 

Toplantı 

bilgilendi

rme 

sunuları 

ve 

broşürler 

Ekim ayı 

sonu 

Mart ayı 

sonu 
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yapılması 

 

Bakanlığın 12/12/2018 tarihinde gönderdiği istatistik bilgiler 
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MESLEKİ EĞİTİMİN TANITILMASI, MESLEKİ EĞİTİME  

YÖNLENDİRME VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI  

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 17.01.2019 
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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. 

OKULUMUZUN ERİŞİM, KALİTE VE KAPASİTE DURUMLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite 

8.sınıf öğrencilerinin 

okulumuzun sergi, fuar ve 

bilim şenliklerine 

katılımının sağlanması 

çalışmaları ile Mesleki 

eğitimin tanıtımı ve 

yönlendirme çalışmaları 

Akademik Başarı 

(DYK Kursları Açılması) 

Kurumsal İletişim 

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve Kurumsal Yönetim 
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Sportif etkinlikler 

Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve Yerleşke 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan 

Bireyler 

İstihdam Edilebilirlik ve 

Yönlendirme 

Donanım 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen 

Hayat boyu Öğrenme 

kapsamında açılan kurslar 

Ders araç gereçleri İş Güvenliği, Okul 

Güvenliği 

 Veli Eğitimleri Taşıma ve servis 

 Yerel/Ulusal/Ulus 

Ötesi Yarışma ve 

Projelere katılım ve 

başarı durumu 

Kurumsal kimlik 

 Düzenlenen,fuar,sergiler 

ve bilim şenlikleri 

Kurumsal tanınırlık  

 Sektörel işbirliği 

çalışmaları 

Kurumsal öncülük 

 Yerel Yönetim ile 

işbirliği 

Kurumsal hizmet ve 

işbirliği tanınırlığı 

 Dış paydaşlarla yapılan 

işbirliği ve protokol 

çalışmaları 

Kurumsal çalışmaların 

paylaşımı ve yayınlanması 

(web üzerinden)  

 Kodlama ve robotik 

sınıfı 

Kurum imajı 

 Teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda açılan 

kurslar (Kodlama ve 

robotik) 

Kurumdan beklentiler 

 Kodlama ve robotik 

kurslarına ortaokul 

öğrencilerinin 

katılımının sağlanması 

ile yaygınlaştırma 

çalışmaları 

Kurumun hizmet 

öncelikleri 

 Yeni öğretim yöntem ve 

teknikleri konusunda 

gelişim sağlanması 

amacı ile AB proleri 

yapılması(Kodlama ve 

Kurum kültürü 
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robotik/ Kapsayıcı 

eğitim/3 boyutlu Sınıf 

donanımları/) 

 Sportif faaliyetlere 

katılım ve başarılar 

 

 Sportif faaliyetlere 

yönelik yapılan AB 

projesi (Harekete Geç ve 

Sağlıklı Yaşa) 

 

 Okulumuzda robot 

kulübü bulunması ve 

robot kursları açılması 

 

 Sosyal-kültürel-sportif-

akademik-proje 

çalışmalarına katılım 

sağlayan öğrencilerin 

ödüllendirilmesi 

 

 Ayın öğrencisi seçilmesi 

ve ödüllendirilmesi 

 

 Devamsızlık yapmayan 

öğrencilerin 

ödüllendirilmesi 

 

 Bir üst öğrenime 

yerleşen öğrenci oranı 

 

 Akademik-mesleki ve 

bireysel rehberlik 

çalışmaları 

 

 Mesleki (sektör) 

gezilerin düzenlenmesi 

 

 Üniversite bölümlerine 

gezi düzenlenmesi 

 

 Kariyer günleri 

kapsamında 

okulumuzdan mezun 

kariyer ve iş sahibi 

kişilerin öğrencilerle 

buluşturulması 

(Motivasyon) 
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 Dynet ve KOHOOT 

uygulamalarıyla 

akademik başarının 

arttırılması 

 

 Okulda bilgi yarışmaları 

yapılması 

 

 Sektörde çalışan 

ustaların alan derslerine 

katılımı sağlanarak bilgi 

ve denetim paylaşımı 

yapılması (Protokol) 

 

 Her yıl 9.sınıfa başlayan 

öğrenci velilerine veli 

ziyareti yapılması 

 

 Sosyal sorumluluk 

projelerine ağırlık 

verilmesi 

 

 Öğrendiğimizi 

Uyguluyoruz projesi ile 

gerçek iş deneyimi ve 

uygulama alanı 

oluşturulması 

 

 Koçluk uygulamaları  

 Okuma saati 

uygulamaları  

 

 İşletmelerle düzenli 

değerlendirme 

toplantıları yapılması 

 

 Her sınıf düzeyinde her 

branşta ünite sonunda 

değerlendirme testi 

yapılması 

 

 Akademik-sosyal-

kültürel-sportif 

çalışmalarda başarı 

gösteren öğretmen ve 

öğrencilerin il ve 

bakanlık düzeyinde 
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ödüllendirilmesi 

 Okulumuzun 5 yıldır 

uyguladığı 

“Öğrendiğimizi 

Uyguluyoruz Projesi” 

Bakanlığımızın “Meslek 

Lisesi Öğrencileri 

Ailelerle Buluşuyor 

Projesi” olarak tüm 

MTAL’de uygulamaya 

başlatması 

 

 Okul çalışmalarının 

Yerel ve Ulusal basın 

yayın organlarında 

haber yapılması 

 

 Ödüllendirilen 

öğretmen ve öğrenci 

oranı 

 

 Öğretmenlerin mesleki 

yeterliliklerine yönelik 

hizmet içi eğitimlere 

katılımda yönlendirme 

 

 Rehberlik çalışmaları  

 Kardeş okul 

uygulamaları 

kapsamında yapılan 

çalışmalar 

 

 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 Mesleki eğitimin tanıtımı ve yönlendirme çalışmalarına devam edilmesi ve 
geliştirilmesi 

2 Okula Uyum, Oryantasyon 

3 Okula Devam/ Devamsızlık 

4 Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler 

5 Yabancı Öğrenciler 

6 Hayatboyu Öğrenme 
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2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 Akademik başarı 

2 Öğrencilerde okuma kültürü oluşturulması 

3 Yabancı dil yeterliliği 

4 Kaynaştırma öğrencilerine yönelik çalışmalar 

5 Kaynaştırma öğrencilerine yönelik çalışmalar 

6 Sosyal sorumluluk projeleri 

7 AB projeleri 

8 İşbirliği protokolleri 

9 İstatistik veri çalışmaları 

10 DYK kurs öğrenci katılımı ve başarı durumu 

11 Üniversiteye yerleşme oranı 

12 Öğrencilerin istihdam edilme oranları 

13 Veli eğitimleri 

 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

1 Çalışanların ödüllendirilmesi 

2  Çalışanların motive edilmesi 

3  İdareci ve öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi 

4  İkili eğitim 

5  Projelerin sürdürülebilirliği 

6  İstatistik veri ve bilgi temini 

                                            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. 
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MİSYON 

Mesleki bilgi ve becerilerinin yanında, almış olduğu değerler eğitimi ile 

kendisine, ailesine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı bireyler yetiştirmek. 

VİZYON 

Mesleki ve teknik eğitimde teknolojiyi takip eden, bilgi ve deneyimini 

paydaşlarına  aktaran lider okul olmak. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 1) Fırsat ve İmkân Eşitliği  

 2) Liyakat 

 3) Tarafsızlık 

 4) Paylaşımcılık 

 5) Teknolojik adaptasyon 

 6) Atatürk İlke ve İnkılâplarına Bağlılık  

 7) Ulusal Değerlere Bağlılık  

   8) Dürüstlük, açıklık, tarafsızlık ve güven  

   9)  Teknolojiyi Takip Eden Mesleki Eğitim Anlayışı  

  10) Akılcılık ve Bilimsellik  

  11)  Disiplinli ve Planlı Eğitim  

  12)  Ekip Çalışması  

  13) Mesleki bilgiye  ve istihdama yönelik eğitim 

  14) Okul Sanayi İşbirliği  

  15) Okul, Aile ve Çevre İşbirliği  

  16) Her Yerde Her Zaman Kalite  

  17) Güven duygusunu geliştirmeye yönelik eğitim 
  18) Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alır, Atatürkçü düşünce sistemini davranış 

haline getiren ve sürdüren gençler yetiştiririz. 

   19) Birbirimize ve kendimize güveniriz, kendimizi sürekli yeniler, geliştiririz.  

   20) Aklın ve bilimin ışığında pozitif düşünmeye, sorunun değil, çözümün bir 

parçası olmaya çalışırız. 

   21)  Bilgiye ulaşma yollarını ve ulaşılan bilgileri kullanmayı öğretmeye çalışırız 

   22) Bütün öğrencilerimizin de öğrenebileceğine inanırız. 

   23)  Değişim ihtiyacı ile geçmiş değerlerimiz arasındaki dengeyi koruruz.  

   24) Okul toplumu olarak yaratıcı düşünceyi ve bunun ortaya konmasını teşvik 

ederiz. 

   25) Her öğrencimizin farklı özellikleri olduğunu kabul ederiz, bunları eğitim için 

bir avantaj, bir zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Bu yelpazeden en iyi şekilde 

yararlanırız 
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    26) Öğrencilerimiz bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır ve amaçlarımızın 

temelini oluşturur 

     27) Mesleki bilgileri ve yenilikleri takip etmek, okul-sektör işbirliğini sağlamak 

için sektör birlikleri ve işletmelerle birlikte çalışırız. 

     28) Öğrencilerimizin mesleki gelişim sürekliliğini sağlayacak, kalitesini arttıracak 

eğitim süreçlerine odaklı çalışırız.  

                                                               BÖLÜM IV 

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 hayat boyu öğrenme kapsamında yürütülen 

faaliyetlerin ele alındığı temadır. 

Stratejik Amaç 1 : 

Mesleki eğitimin tanıtımı ve yönlendirme çalışmalarına devam edilmesi ve 

geliştirilmesi 

Stratejik Hedef 1.1.  Meslek liselerini tercih önceliği okullar arasına yerleştirmek. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a Ortaokul kademesindeki rehber 
öğretmenlerle ildeki meslek 
liselerinin alan tanıtımı ve istihdama 
yönelik  fırsatlar ile ilgili yapılan 
toplantı sayısı 

1 1 1 1 1 1 

PG.1.1.b Okul tanıtımı kapsamında  
ortaokullara dağıtılan broşür sayısı 

60 65 70 75 80 85 

PG.1.1.c Okulun sergi,fuar,yarışma vb. 
etkinlik afişlerinin asıldığı ortaokul  
sayısı 

17  20 22 25 27 31 

PG.1.1.d Okulumuzun çalışmalarından yerel 
ve ulusal basında yer alan haberler 
sayısı 

8             Yayınlanan sayı kadar 

PG.1.1.e Okulumuzun çalışmalarının okulun 
web sayfasında yayınlanma sayısı 

45             Çalışma sayısı kadar 

PG.1.1.f Sergi,fuar ve bilim şenliklerinde 
atölye uygulamalarına aktif katılan 
ortaokul öğrenci sayısı 

200             Katılım sayısı kadar 
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Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

1.1.1. Ortaokul kademesindeki rehber öğretmenlerle 
ildeki meslek liselerinin tanıtımına yönelik  
toplantı yapılacaktır. 

Okul idaresi 
Rehberlik 

servisi 

Yıl içinde 

1.1.2 Yıllık çıkarılan okul gazetesi okulun web 
sayfasında e-gazete olarak yer alacaktır 

Okul idaresi 
Bilişim 
Tek.Alanı 

Yıl boyunca 

1.1.3 Okulun sergi,fuar,yarışma vb. etkinliklerinin 
afişlerinin ortaokul kademesindeki okullara  
asılmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl içinde 

1.1.4 Okulumuzun çalışmaları okulun web 
sayfasında yayınlanmaya devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Bilişim 
Tek.Alanı 

Yıl boyunca 

1.1.5 Ortaokul öğrencilerinin katıldığı sergi,fuar ve 
bilim şenliklerinde atölye uygulamalarına aktif 
katılımları sağlanacaktır. 

Okul idaresi 
Alan 
öğretmenleri 

18-22 Mart 
2019 

 

Stratejik Amaç 2 

9.Sınıf öğrencilerine yönelik ortaöğretime uyum semineri düzenlemek 

Stratejik Hedef 2.1.   

Öğrencilerin okula uyum sürecini kısaltmak, okul hakkında öğrenciyi bilgilendirmek 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.1.a Okulun tanıtım CD si izletililen 
9.sınıf öğrenci sayısı 

87             Mevcut sayı 

PG.2.1.b Okulda  alanları gezen ve alanlar 

hakkında bilgi verilen öğrenci 

sayısı 

87              Mevcut sayı 

PG.2.1.c Orta öğretim kurumları 

yönetmeliğinin devam-

devamsızlık, sınıf geçme ve 

disiplin maddeleri, takdir-

teşekkür-onur belgesi hakkında 

bilgi verilen öğrenci sayısı 

87              Mevcut sayı 

PG.2.1.d Sene başında 9.sınıf velileriyle 65              Mevcut sayı 
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yapılan toplantıda okulun tanıtım 

cd'si izletilen ve hazırlanan veli el 

kitabı dağıtılan veli sayısı 

PG.2.1.e Okululun kullanım alanlarının 
(kantin, kütüphane, çok amaçlı 
salon, lavabolar,yemekhane vs. ) 
gezdirilen öğrenci sayısı 

87              Mevcut sayı 

PG.2.1.f Pansiyon öğrencilerine yönelik 
yapılan uyum seminerine katılan 
öğrenci sayısı 

9              Mevcut sayı 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem 
Tarihi 

2.1.1. 9.sınıf öğrencilerine okulun tanıtım CD sinin 
izletilmesine devam edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik 
servisi 

Okulun 
açıldığı 
hafta 

2.1.2 Öğrencilere okulun,  alanları gezdirilmesine ve 

alanlar hakkında bilgi verilmesine devam 

edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik 
servisi 

Okulun 
açıldığı 
hafta 

2.1.3 Öğrencilere orta öğretim kurumları 

yönetmeliğinin devam-devamsızlık, sınıf 

geçme ve disiplin maddeleri, takdir-teşekkür-

onur belgesi hakkında bilgi verilmesine devam 

edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik 
servisi 

Okulun 
açıldığı 
hafta 

2.1.4 Sene başında 9.sınıf velileriyle yapılacak 

toplantıda okulun tanıtım cd'sinin 

izletilmesine ve hazırlanan veli el kitabının 

dağıtılmasına devam edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik 
servisi 

Okulun 
açıldığı 
hafta 

2.1.5 Okulun kullanım alanları öğrencilere  (kantin, 

kütüphane, çok amaçlı salon, 

lavabolar,yemekhane vs. ) gezdirilmesine 

Okululun kullanım alanları öğrencilere  

(kantin, kütüphane, çok amaçlı salon, 

lavabolar,yemekhane vs. ) gezdirilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik 
servisi 

Okulun 
açıldığı 
hafta 
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Stratejik Amaç 3 

Okula devamsızlık durumlarının sistematik olarak takibi ve azaltılması yönünde 

tedbirler alınması 

Stratejik Hedef 3.1.   

Öğrencilerin devamsızlık sebepleri tespit edilerek devamsızlığın azaltılması 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.a Sürekli devamsız  durumunda 

olan (Sisteme kayıtlı olduğu 

halde okula devam etmeyen) 

öğrenci sayısı 

8               Tespit edilen sayı kadar 

PG.3.1.b 10 gün üstü devamsız (özürlü - 

özürsüz toplam) öğrencilerin 

sayısı 

50               Tespit edilen sayı kadar 

PG.3.1.c 20 gün ve üzeri devamsız  

(Özürlü özürsüz dahil) öğenci 

sayısı 

7 Tespit edilen sayı kadar 

PG.3.1.d Devamsızlık nedeniyle veli 
ziyareti yapılan öğrenci sayısı 

10 Tespit edilen sayı kadar 

PG.3.1.e Devamsızlık yapmayan  
öğrencilerden  ayın öğrencisi 
seçilen  ve okul panosunda 
sergilenen öğrenci sayısı. 

378 Tespit edilen sayı kadar 

PG.3.1.f Veli ziyaretleri sonrası tespit 
edilen dezavantajlı öğrencilere 
okulumuz öğretmenleri 
tarafından yemek ve kahvaltı 
bursu ile giyim yardımı 
yapılan öğrenci sayısı. 

30 Tespit edilen sayı kadar 

PG.3.1.g Dönem sonu itibariyle 
devamsızlık yapmadığı için 
ödüllendirilen öğrenci sayısı. 

14 Tespit edilen sayı kadar 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem 
Tarihi 
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3.1.1. Gün içerisinde sabah ve öğleden sonra ilk 
teneffüste veliye devamsızlık bilgisi mesajı 
gönderilmeye devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl 
boyunca 

3.1.2 Sınıf rehber öğretmenleri tarafından haftalık 
öğrenci devamsızlıkları ile ilgili öğrencilerle 
görüşmeye devam edilecektir. 

Sınıf rehber 
öğretmenleri 

Yıl 
boyunca 

3.1.3 Devamsızlığı 7 gün ve üzeri olan öğrenci 
velilerine ev ziyareti yapılmaya devam 
edilecektir. 

Sınıf rehber 
öğretmenleri 

Yıl 
boyunca 

3.1.4 İdareci ve öğretmenlerden oluşan whatsapp 
grubunda öğrencilerin haftalık devamsızlık 
durumları paylaşılmaya devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl 
boyunca 

3.1.5 Öğretmenler rehberlik saatinde ve hafta 
içerisinde sınıf rehber öğretmenleri öğrenci ile 
devamsızlık konusunda görüşmeye devam 
edecektir. 

Sınıf rehber 
öğretmenleri 

Yıl 
boyunca 

3.1.6 Devamsızlık yapmayan öğrencilerin 
ödüllendirilmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Onur Kurulu 
 

Dönem 
sonları 
karne 
günü 

3.1.7 Devamsızlık yapmayan öğrencilerin ayın 
öğrencisi seçilmesine ve okul panosunda 
sergilenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Onur Kurulu 
 

Yıl 
boyunca 
her ay 
sonunda 

3.1.8 Veli ziyaretleri sonrası tespit edilen 
dezavantajlı öğrencilere okulumuz 
öğretmenleri tarafından yemek ve kahvaltı 
bursu verilmeye devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Yıl 
boyunca 

 

Stratejik Amaç 4 

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tespiti ve yeterlilikleri doğrultusunda 

eğitimlerinin planlanması 

Stratejik Hedef 4.1.   

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanılarının güncellenmesi ve BEP planları 

yapılarak yeterlilikleri çerçevesinde eğitim verilerek akademik başarılarının 

arttırılması 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.4.1.a Özel gereksinimli 
öğrenci sayısı 

13                             Mevcut sayı kadar 
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PG.4.1.b 9.sınıf öğrencilerinden 
e-okul bilgilerinde özel 
gereksinimli olanlardan 
RAM’a 
yönlendirilenlerin sayısı 

5                        Tespit edilen sayı kadar 

PG.4.1.c Özel gereksinimli 
öğrencilerle ilgili 
yapılan toplantı sayısı 

1 1 1 1 1 1 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem 
Tarihi 

4.1.1. 9.sınıf öğrencilerinden özel gereksinimli olma 
durumu olan fakat tanılanmamış öğrencilerin  
tespit edilmesine ve RAM’a yönlendirilmesine 
devam edilecektir. 

Öğretmenler 
Rehberlik 
servisi 

Eylül-
Aralık 

4.1.2 9.sınıf öğrencilerinden e-okul bilgilerinde özel 
gereksinimli olanların RAM’a yönlendirilerek 
tanılarının güncellenmesine devam edilecektir. 

Rehberlik 
servisi 

Eylül-
Ekim 

4.1.3 Kasım ayı itibariyle BEP birimi toplantısı 
yapılarak öğrenci ve branşlar bazında öğrenci 
gereksinimleri tespit edilip BEP planları 
hazırlanmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Ders 
öğretmenleri 

Kasım  

 

Stratejik Amaç 5 

Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum problemlerinin azaltılması ve okula 

devamlarının sağlanması  

Stratejik Hedef 5.1.   

Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum problemi ve devamsızlık nedeniyle  sınıf 

tekrarlarının önüne geçilmesi 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.5.1.a Yabancı uyruklu öğrenci sayısı. 17                 Mevcut sayı kadar 

PG.5.1.b Yabancı uyruklu öğrenci oranı 4.8      

PG.5.1.c Yabancı öğrencilerin devam 

oranı 

%70 %76 %76 %82 %88 %94 
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PG.5.1.d Okulda bulunan  yabancı 

uyruklu öğrencilerden 

oryantasyon eğitimi alanların 

sayısı 

12                 Mevcut sayı kadar 

PG.5.1.e Yabancı uyruklu öğrenciler için 
uyum kulübünün yıllık çalışma 
planı çerçevesinde yaptığı 
etkinlik sayısı 

5 6 6 6 6 6 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem 
Tarihi 

5.1.1. Okulda bulunan  yabancı uyruklu öğrencilere 

yönelik  oryantasyon eğitimi yapılmaya devam 

edilecektir. 

Okul idaresi 
Rehberlik 
servisi 

Okulun 
açıldığı 
ilk hafta 

5.1.2 “Yabancı uyruklu öğrenciler için uyum 
kulübü” çalışmaları devam ettirilecektir. 
 

Kulüp 
öğretmenleri 

Yıl 
boyunca 

 

Stratejik Amaç 6 

Okulumuzda hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar açılması 

Stratejik Hedef 6.1.   

Okul ve pansiyon öğrencilerine yönelik sportif ve akademik (robotik-kodlama) 

kurslarının açılarak öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.6.1.a Hayat boyu öğrenmeye 

kapsamında açılan kurs sayısı 

6 4 4 4 4 4 

PG.6.1.b Hayat boyu öğrenmeye 

kapsamında açılan kurslara katılan 

kursiyer sayısı  

60 60 60 60 60 60 

PG.6.1.c Açılan kurslarda sertifika almaya 

hak kazanan kursiyer sayısı 

 

23      
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Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem 
Tarihi 

6.1.1. Hayat boyu öğrenmeye kapsamında kurslar 

açılmaya devam edilecektir 

 

Okul idaresi 
 

Yıl içinde 

 

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 1:  

Okulda DYK  kursları açılmaya devam edilecektir. 

Stratejik Hedef 1.1.  Okulun  TYT de ortalama net sayısını sayısal dersler için 0,1 

,sözel dersler için 0,25 net  artırmak. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a 12. sınıflara yönelik 
okulda açılan kurs 
sayısı 

6 6 6 6 6 6 

PG.1.1.b Açılan kurslara katılan 
öğrenci sayısı ve oranı 

41(%41) %45 %50 %55 %60 %65 

PG.1.1.c Sınav kaygısı yaşayan 
öğrenci sayısı 

7                           Tespit edilen sayı kadar 

PG 1.1.d Sınav kaygısına 
yönelik gerçekleştirilen 
rehberlik toplantı 
sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG 1.1.e Üst kuruma yerleşen 
öğrenci oranı (%) 

18,24 20 22 24 26 28 

PG 1.1.f Bireysel çalışma 
programı yapılan 
öğrenci oranı 

12(%12) %15 %20 %25 %35 %45 
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PG 1.1.g Okul rehberlik servisi tarafından 
yapılan TYT – AYTve diğer sınav 
sistemlerini  tanıtan şube  çalışma sayısı 

7 5 5 5 5 5 

PG 1.1.h Okul rehberlik servisince yapılan 

verimli ders çalışma yöntemleri 

hakkında bilgi ve beceri kazandırıcı 

çalışma sayısı 

2 3 3 3 4 4 

PG 1.1.ı Okulun çeşitli yerlerine asılan 
üniversitelerle ilgili tanıtıcı afiş sayısı 

7 7 7 7 7 7 

PG 1.1.i Öğrencilere yönelik temin edilen 
kaynak kitap ve test türü sayısı 

7 7 7 7 7 7 

PG 1.1.j Yapılan deneme sınavı sayısı 3 5 6 6 6 6 

PG 1.1.k Velilere yönelik yapılan TYT – AYTve 
diğer sınav sistemlerini  tanıtan toplantı 
sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG 1.1.l Yanlışa yaklaşma hedeften uzaklaşma 
projesi kapsamında yapılan faaliyet 
sayısı 

4 4 4 4 4 4 

PG 

1.1.m 

Yanlışa yaklaşma hedeften uzaklaşma 
projesi kapsamında okulun görünür 
yerlerine asılan afiş sayısı 

8 8 8 8 8 8 

PG 1.1.n Sınav öncesi velilere bilgilendirme 
mektubu gönderilen veli sayısı 

97 64 94 82 Mevcut sayı 
kadar 
 

PG 1.1.o Eğitim koçu olarak görevlendirilen 
öğretmen sayısı 

6 6 6 6 6 6 

PG 1.1.ö 9-10-11.sınıf öğrencilerine yönelik açılan 
DYK kurs sayısı 

4 4 4 4 4 4 

PG 1.1.p 9-10-11.sınıf öğrencilerine yönelik açılan 
DYK kurslarına katılan öğrenci  sayısı 

37         Başvuru sayısı kadar 

PG 1.1.r Yapılan deneme sınavı sayısı 3 5 6 6 6 6 

PG 1.1.s Eğitim koçu olarak görevlendirilen 
öğretmen sayısı 

4 4 4 4 4 4 

PG 1.1.ş Yetiştirme kurslarının niteliğinin 
artırılabilmesi için yapılan toplantı 
sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG 1.1.t Yetiştirme kurslarının devamlılığını 
sağlayabilmek için yapılan veli toplantı 
sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG 1.1.u DYK kurslarından memnuniyet oranı %85 %88 %90 %92 %94 %96 

PG 1.1.ü Öğrencilere öğrenim gördükleri alanları 
itibariyle üst öğrenimde gidebilecekleri 

2 2 3 3 3 3 
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ön lisans ve lisans programları hakkında 
yapılan bilgilendirme toplantı sayısı 

PG 1.1.v Hazırlanan ve dağıtılan broşür sayısı 97 64 94 Mevcut sayı kadar 

PG 1.1.v TYT  Türkçe net ortalaması 7.08 7.33 7.58 7.83 8.08 8.33 

PG 1.1.v TYT  Sosyal net ortalaması 2.86 3.11 3.36 3.61 3.86 4.11 

PG 1.1.v TYT  Temel Matematik net ortalaması 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

PG 1.1.v TYT  Fen Bilimleri net ortalaması 1.24 1.34 1.44 1.54 1.64 1.74 

PG 1.1.v TYT  tüm testler net ortalaması 12.38 12.73 13.08 13.43 13.78 14.13 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. Okulda DYK kursları açılmasına  
devam edilecek. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
 

Ekim  

1.1.2 9-10-11.sınıf öğrencilerine yönelik 
DYK kursu açılmasına devam 
edilecek  

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
 

Ekim 

1.1.3 Eğitim koçu olarak öğretmen 
görevlendirilmesi yapılacak. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
 

Ekim 

1.1.4 Sınav kaygısı yaşayan öğrencilere 
yönelik rehberlik çalışmalarına 
devam edilecek. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 

1.1.5 Üst kuruma yerleşen öğrenci 
oranı (%) yükseltilmeye 
çalışmalarına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 

1.1.6 Öğrencilere bireysel çalışma 
programı yapılmaya devam 
edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 

1.1.7 Okul rehberlik servisi tarafından 
yapılan TYT – AYTve diğer sınav 
sistemlerini her yönüyle tanıtan 
sınıf çalışmaları yapılmasının 
devam edilecek. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 

1.1.8 Okul rehberlik servisince yapılan 

verimli ders çalışma yöntemleri 

hakkında bilgi ve beceri 

kazandırıcı çalışmalara devam 

edilecek. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 
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1.1.9 Üniversitelerle ilgili tanıtıcı 
afişlerin okulun çeşitli yerlerine 
asılmasına devam edilecek. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

1.1.10 Öğrencilere yönelik kaynak kitap 
ve testler temin edilmesine 
devam edilecek. 

Okul idaresi 
 

Eylül-Ekim 

2.1.11 Yapılan deneme sınavı sayısı 
arttırılacak. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

2.1.12 Velilere yönelik yapılan TYT – 
AYTve diğer sınav sistemlerini  
tanıtan toplantılara devam 
edilecek. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Ekim-Kasım 

2.1.13 Yanlışa yaklaşma hedeften 
uzaklaşma projesi kapsamında 
yapılan çalışmalara devam 
edilecek. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 

2.1.14 Yanlışa yaklaşma hedeften 
uzaklaşma projesi kapsamında 
hazırlanan afişlerin okulun 
görünür yerlerine asılmasına 
devam edilecek. 

Okul idaresi 
 

Sınavdan 1 
ay önce 

2.1.15 Sınav öncesi velilere 
bilgilendirme mektubu 
gönderilmesine devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Sınavdan 15 
gün önce 

2.1.16 Öğretmenler eğitim koçluğu 
görevine devam edeceklerdir. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
 

Yıl boyunca 

2.1.17 9-10-11.sınıf öğrencilerine yönelik 
DYK kursları açılmaya devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
 

Yıl boyunca 

2.1.18 Deneme sonuçlarının ve 
gelişimlerinin öğrenci bazında 
takibine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
Rehberlik servisi 

Yıl boyunca 

2.1.19 Öğrencilere öğrenim gördükleri 
alanları itibariyle üst öğrenimde 
gidebilecekleri ön lisans ve lisans 
programları hakkında 
bilgilendirme yapılmasına ve 
hazırlanan broşürlerin 
dağıtılmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Ekim-Kasım 

2.1.20 Yetiştirme kurslarının niteliğinin 
artırılabilmesi için toplantılar 
yapılmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Kasım-Mart 

2.1.21 Yetiştirme kurslarının 
devamlılığını sağlayabilmek için 
veli toplantıları 
gerçekleştirilecektir. 

Okul idaresi 
 

Kasım-Mart 



 

182 
 

2.1.22 Devamsızlık durumları aynı gün 
mesaj sistemi ile veliye 
bildirilmeye devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

2.1.23 Okulda her sınıf düzeyinde her 
branşta ünite sonunda 
değerlendirme testi yapılmaya 
devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Okulumuz öğretmenleri 
 

Yıl boyunca 

2.1.24 Hazırlanan broşürlerin 
dağıtılmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Ekim-Kasım 

 

Stratejik Amaç 2:  

Etkin bir rehberlik ve yönlendirme çalışmalarıyla akademik başarının yanı sıra ilgi ve 

becerileriyle orantılı bir şekilde üst öğrenime veya istihdama hazırlamak.  

Stratejik Hedef 2.1.  Öğrencilere üniversite yaşamına dair farkındalık kazandırmak. 

Üniversite okuma isteğini ve eğilimini arttırmak. Öğrencilere ufuk ve motivasyon 

kazandırmak.Okulumuz alanlarıyla ilgili bölümlerin tanıtımının yapılması 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 20
23 

PG.2.1.a Üniversiteye düzenlenen gezi sayısı 4 5 5 5 5 5 

PG.2.1.b Üniversite gezilerine katılan öğrenci 
sayısı 

95 64 94 Mevcut sayı 
kadar 

PG.2.1.c. Üniversite gezilerine katılan 
öğretmen sayısı 

10 10 10 10 10 10 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

2.1.1. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda uygun alanlara ve 
mesleklere yönlendirilmesi 
çalışmalarına devam edilecektir. 

Rehberlik Servisi 
Sınıf 
Öğretmenleri 

Yıl boyunca 

2.1.2 Üniversitede okulumuz alanlarıyla 
ilgili bölümlerin öğrencilere 
gezdirilmesine devam edilecektir. 

Rehberlik Servisi 
Sınıf 
Öğretmenleri 

Kasım-Nisan 

 

Stratejik Amaç 3:  

Stratejik Hedef 3.1. 
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  Öğrencilerimize okulumuzda öğrenim gördükleri alanlarla ilgili olarak sektör ve iş 

gücü piyasasının tanıtılması için ve öğrencilerin mesleklerini yakından tanımasını ve 

meslek seçiminde doğru kararlar almasını sağlamak amacıyla 10 ve 11. Sınıf 

öğrencilerine yönelik mesleki geziler düzenlemek  

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.a Bilişim teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren sektörlere 
düzenlenen gezi sayısı (Organize 
sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
fabrikalara) 

1 Deneyim Paylaşımı Protokolü 
kapsamında 14 mesleki gezi 

PG.3.1.b Bilişim teknolojileri alanında geziye 
katılan öğrenci sayısı 

63 Mevcut sayı kadar 

PG.3.1.c Bilişim teknolojileri alanında geziye 
katılan öğretmen sayısı 

4 4 4 4 4 4 

PG.3.1.d Elekt-Elo teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren sektörlere 
düzenlenen gezi sayısı (Kızılay 
Maden Suyu İşletmelerine) 

1 Deneyim Paylaşımı Protokolü 
kapsamında 16 mesleki gezi 

PG.3.1.e Elekt-Elo alanında geziye katılan 
öğrenci sayısı 

90 Mevcut sayı kadar 

PG.3.1.f Elekt-Elo alanında geziye katılan 
öğretmen sayısı 

7 7 7 7 7 7 

PG.3.1.g Tesisat teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren sektörlere 
düzenlenen gezi sayısı (Su ve Çöp 
arıtma tesislerine) 

1 Deneyim Paylaşımı Protokolü 
kapsamında 17 mesleki gezi 

PG.3.1.h Tesisat alanında geziye katılan 
öğrenci sayısı 

46 Mevcut sayı kadar 

PG.3.1.ı Tesisat alanında geziye katılan 
öğretmen sayısı 

5 5 5 5 5 5 

PG.3.1.i İnşaat teknolojileri alanında faaliyet 
gösteren sektörlere düzenlenen gezi 
sayısı (Mimarlık ve yapı denetim 
firmalarına) 

1 Deneyim Paylaşımı Protokolü 
kapsamında 7 mesleki gezi 

PG.3.1.j İnşaat alanında geziye katılan 
öğrenci sayısı 

40 Mevcut sayı kadar 

PG.3.1.k İnşaat alanında geziye katılan 
öğretmen sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG.3.1.l Otomasyon teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren sektörlere 
düzenlenen gezi sayısı (Organize 
sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 
fabrikalara) 

1 Deneyim Paylaşımı Protokolü 
kapsamında 4 mesleki gezi 



 

184 
 

PG.3.1.m Otomasyon alanında geziye katılan 
öğrenci sayısı 

18 Mevcut sayı kadar 

PG.3.1.n Otomasyon alanında geziye katılan 
öğretmen sayısı 

1 1 1 1 1 1 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

3.1.1 Bilişim teknolojileri alanında 

faaliyet gösteren işletmelere gezi 

düzenlenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Bilişim Tek. 
Alanı 

Ekim-Kasım 
 

3.1.2 Elek.-Elo teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren işletmelere gezi 
düzenlenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Elek.-Elo Tek. 
Alanı 

Ekim-Kasım 

3.1.3 Tesisat tek. alanında faaliyet 
gösteren işletmelere gezi 
düzenlenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Tesisat Tek. 
Alanı 

Ekim-Kasım 

3.1.4 İnşaat teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren işletmelere gezi 
düzenlenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
İnşaat Tek. Alanı 

Ekim-Kasım 

3.1.5 Otomasyon teknolojileri alanında 
faaliyet gösteren işletmelere gezi 
düzenlenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Otomasyon Tek. 
Alanı 

Ekim-Kasım 

 

Stratejik Amaç 4:  

Okulumuzda yenilikçi öğretim yöntem ve teknikleri uygulamak 

Stratejik Hedef 4.1. 

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yürütülen “Deneyim Paylaşımı Protokolü” ile 

İşletme yetkilileri ve usta öğreticilerin okulumuzda alanlar dahilinde 

öğrencilerimize meslek alanındaki güncel uygulama ve yeniliklere dair 

deneyimlerini aktarmak. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 20
23 

PG.4.1.a Protokol kapsamında işbirliği 
protokolü yapılan toplam işletme 
sayısı 

54 54 54 54 54 54 

PG.4.1.b Bilişim teknolojileri alanında 14 14 14 14 14 14 
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işbirliği protokolü yapılan işletme 
sayısı 

PG.4.1.c Elekt-Elo teknolojileri alanında 
işbirliği protokolü yapılan işletme 
sayısı 

16 16 16 16 16 16 

PG.4.1.d Tesisat teknolojileri alanında 
işbirliği protokolü yapılan işletme 
sayısı 

17 17 17 17 17 17 

PG.4.1.e İnşaat teknolojileri alanında işbirliği 
protokolü yapılan işletme sayısı 

7 7 7 7 7 7 

PG.4.1.f Otomasyon teknolojileri alanında 
protokolü işbirliği yapılan işletme 
sayısı 

4 4 4 4 4 4 

PG.4.1.g Bilişim teknolojileri alanında 
işbirliği protokolü kapsamında 
işletmelerden okulumuzdaki 
deneyim paylaşımına katılan kişi 
sayısı 

4 14 14 14 14 14 

PG.4.1.h Elek.-Elo teknolojileri alanında 

işbirliği protokolü kapsamında 

işletmelerden okulumuzdaki 

deneyim paylaşımına katılan kişi 

sayısı 

4 16 16 16 16 16 

PG.4.1.ı Tesisat teknolojileri alanında 

işbirliği protokolü kapsamında 

işletmelerden okulumuzdaki 

deneyim paylaşımına katılan kişi 

sayısı 

3 17 17 17 17 17 

PG.4.1.i İnşaat teknolojileri alanında işbirliği 

protokolü kapsamında 

işletmelerden okulumuzdaki 

deneyim paylaşımına katılan kişi 

sayısı 

1 7 7 7 7 7 

PG.4.1.j Otomasyon teknolojileri alanında 

işbirliği protokolü kapsamında 

işletmelerden okulumuzdaki 

deneyim paylaşımına katılan kişi 

sayısı 

1 4 4 4 4 4 

PG.4.1.k Bilişim teknolojileri alanında 
işbirliği protokolü kapsamında  
okulumuzdaki deneyim 

63 Mevcut sayı kadar 
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paylaşımına katılan öğrenci sayısı 

PG.4.1.l Elek.-Elo teknolojileri alanında 

işbirliği protokolü kapsamında 

okulumuzdaki deneyim 

paylaşımına katılan öğrenci sayısı 

90 Mevcut sayı kadar 

PG.4.1.m Tesisat teknolojileri alanında 

işbirliği protokolü kapsamında 

okulumuzdaki deneyim 

paylaşımına katılan öğrenci sayısı 

46 Mevcut sayı kadar 

PG.4.1.n İnşaat teknolojileri alanında işbirliği 

protokolü kapsamında 

okulumuzdaki deneyim 

paylaşımına katılan öğrenci sayısı 

40 Mevcut sayı kadar 

PG.4.1.o Otomasyon teknolojileri alanında 

işbirliği protokolü kapsamında  

okulumuzdaki deneyim 

paylaşımına katılan öğrenci sayısı 

18 Mevcut sayı kadar 

PG.4.1.ö Eğitim birimi olan işletmelerde  

çalışmalara katılan öğrenci sayısı 

10 251 Mevcut sayı kadar 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

2.2.1. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 

yürütülen “Deneyim Paylaşımı 

Protokolü” ile İşletme yetkilileri ve 

usta öğreticilerin okulumuzda 

alanlar dahilinde 

öğrencilerimize meslek alanındaki 

güncel uygulama ve yeniliklere 

dair deneyimlerini aktarma 

çalışmalarına devam edilecektir 

Okul idaresi 
Alan 
öğretmenleri 
İşletme 
temsilcileri 

Şubat 2019 
Protokol süresi 3 

yıl 

2.2.2 Öğrencilerin eğitim birimi olan 
işletmelerde çalışmalara 
katılmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Alan öğretmenleri 
İşletme 
temsilcileri 

Şubat 2019 
Protokol süresi 3 
yıl 
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Stratejik Amaç 4:  

Yapılan protokol ve proje çalışmalarıyla günümüz teknolojisinin gerektirdiği 

kazanımları öğrencilere kazandırabilmek 

Stratejik Hedef 4.1. 

Öğrencilere teknolojinin, çağın ve sektörün gelişimine uygun uygulama ortamları 

sağlayabilecek okul ortamları oluşturulabilmesi ve özellikle günümüz teknolojisi 

robotik ve kodlama alanında öğrenci gelişimini sağlamak ve bu yönde projeler 

yapmak. İlde öncülüğünü ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.4.1.a Robotik  ve kodlama alanında açılan 
kurs sayısı 

5 3 3 3 3 3 

PG.4.1.b Robotik  alanında açılan kurs saati 600 360 360 360 360 360 

PG.4.1.c Robotik  ve kodlama alanında 
yapılan  eğitime katılan öğrenci 
sayısı 

65 30 30 30 30 30 

PG.4.1.d Robotik ve kodlama eğitimine 
katılan öğretmen sayısı 

5 3 3 3 3 3 

PG.4.1.e Kodlama haftası etkinlikleri 

kapsamında eğitime katılan orta 

okul öğrenci sayısı 

200 200 200 200 200 200 

PG.4.1.f Okulumuzda oluşturulan robotik ve 
kodlama sınıf sayısı 

1 1 1 1 1 1 

 

Stratejik Amaç 5:  

Her ay örnek öğrenci belirlemek. 

Stratejik Hedef 5.1. 

Örnek davranışları ödüllendirilerek diğer öğrenciler üzerinde 

dolaylı(sosyal)pekiştireç etkisi yaratmak.Böylece öğrencilerin davranışlarını istendik 

yönde değiştirebilmek. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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PG.5.1.a Örnek öğrenci seçilen ve okul 
panosunda sergilenen öğrenci sayısı 

200 Tespit edilen sayıda  

PG.5.1.a Örnek davranış sergilemeleri 
nedeniyle onur belgesi verilen 
öğrenci sayısı 

83 Tespit edilen sayıda 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

2.5.1. Her ay örnek öğrenci belirlenerek 
öğrencilerin resimlerinin okul 
panosunda sergilenmesine devam 
edilecektir.  

Okul idaresi 
Onur kurulu 

Yıl boyunca her 
ay sonu 

2.5.2. Öğrencilerin onur belgesi ile 
ödüllendirilmesine devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
Onur kurulu 

Dönem sonları 

 

Stratejik Amaç 6:  

Devamsızlık yapmayan öğrencilerin ayın öğrencisi olarak seçilmesi ve 

ödüllendirilmesi 

Stratejik Hedef 6.1. 

Öğrencileri devamsızlık yapmamaya teşvik etmek ve sınıf tekrarı yapan öğrenci 

oranını düşürmek 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.6.1.a Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı 

yapan öğrenci sayısı 

14 Tespit edilen sayı kadar 

PG.6.1.b Devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarı 

yapan öğrenci oranı 

3.9 3.6 3.3 3.1 2.9 2.7 

PG.6.1.c Dönem boyunca devamsızlık 

yapmadığı için ödüllendirilen 

öğrenci sayısı 

14 Tespit edilen sayı kadar 

 

 

Eylemler 
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No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

6.1.1. Her ay devamsızlık yapmayan 

öğrenciler belirlenerek öğrencilerin 

resimlerinin okul panosunda 

sergilenmesine ve 

ödüllendirilmesine  devam 

edilecektir. 

Rehberlik Servisi 
Sınıf 
Öğretmenleri 

 

 

Stratejik Amaç 7:  

9-10-11-12. sınıflarda kitap okuma ve Türkçeyi doğru kullanmak (Okuma saati 

uygulamaları) 

Stratejik Hedef 7.1. 

Okumanın bireysel,sosyal,kültürel gelişime katkıları ve anadilin doğru kullanımının 

doğru düşünme üzerindeki etkilerine dair bilinç oluşturmak. 

 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.7.1.a Aylık okunan kitap sayısı 310 310 320 320 320 325 

PG.7.1.b Dönemde öğrenci başına okunan 
kitap sayısı 

4 4 5 5 5 6 

PG.7.1.c Süreli yayınlardan okul aboneliği 
olan dergi sayısı (National 
Geography- Tübitak bilim dergisi) 

72      

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

7.1.1 Kitap okuma saati uygulamasına 
devam edilecektir. 

Okul idaresi 
TED 
Öğretmenleri 

Yıl boyunca 

7.1.2 Kütüphanenin aktif olarak 

kullanılmasının sağlanmasına 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Yıl boyunca 

7.1.3 Öğrencilere her yıl bir önceki 
yıldan daha fazla kitap okutulması 

Okul idaresi 
TED 

Yıl boyunca 
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Öğretmenleri 

7.1.4 Bilimsel dergilerin okul 
kütüphanesine kazandırılmasına 
devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

 

Stratejik Amaç 8:  

9.sınıf öğrencilerinden merkezde oturanların tamamına veli ziyaretleri yapmak. 

Öğrenci ve veliyi yakından tanımak. 

Stratejik Hedef 8.1. 

Öğrenci ve velileri yakından tanıyarak öğrenci-okul-veli ilişkilerini 

geliştirmek.Velilerin dikkatini öğrenciye ve okula çekerek daha ilgili bir veli profili 

oluşturmak. Dezavantajlı öğrencileri tespit edip temel ihtiyaçlarının karşılanması ile 

öğrencide okula aidiyet duygusu oluşturmak. 

 

 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.8.1.a Veli ziyareti yapılan 9.sınıf öğrenci 
sayısı 

35 65 Tespit edilen sayı kadar 

PG.8.1.b 9. sınıf veli ziyareti yapan öğretmen 
sayısı 

35 40 Tespit edilen sayı kadar 

PG.8.1.c Tespit edilen toplam dezavantajlı 

öğrenci sayısı 

85 54 Tespit edilen sayı kadar 

PG.8.1.d Kahvaltı, yemek,ulaşım kartı ücreti 

karşılanan  toplam öğrenci sayısı 

40 20 Tespit edilen sayı kadar 

PG.8.1.d Kıyafet ihtiyacı karşılanan öğrenci 

sayısı 

45 34 Tespit edilen sayı kadar 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

8.1.1 Merkezde oturan öğrencilerin 
tespit edilmesine devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
Sınıf rehber 
öğretmenleri 

Eylül 
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8.1.2 Öğretmenlerin görev 

dağılımlarının yapılması ve tebliğ 

edilmesi ne devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Ekim 

8.1.3 Veli ziyaretlerinin 
gerçekleştirilmesi ve veli ziyaret 
formlarının doldurulmasına 
devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Kasım 

8.1.4 İhtiyaçlı öğrencilerin tespit 
edilmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Kasım 

8.1.5 İhtiyaçlı öğrencilerin kahvaltı, 
yemek, ulaşım kartı ücretinin  
karşılanmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

8.1.6 İhtiyaçlı öğrencilerin kıyafet 
ihtiyaçlarının  karşılanmasına 
devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

 

 

Stratejik Amaç 9:  

Öğrencilerin kendini ifade edebileceği sosyal, bedensel becerilerini geliştirebileceği 

imkanları sağlamak. 

Stratejik Hedef 9.1. 

Öğrencilerin yalnızca akademik ya da mesleki değil; bireysel,sosyal,kültürel 

,psikolojik,fiziksel gelişimine de katkı sağlamak. 

 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.9.1.a Yapılan sportif faaliyet sayısı 9 9 9 9 9 9 

PG.9.1.b Sportif faaliyetlere katılan öğrenci 
sayısı 

180 185 190 195 200 210 

PG.9.1.c Okulda oluşturulan kulüp sayısı 12 13 13 13 13 13 

PG.9.1.d Kulüp çalışmaları kapsamında 

yapılan “sosyal sorumluluk” proje 

sayısı  

12 Kurulda belirlenen sayı kadar 

PG.9.1.e Yapılan kültürel etkinlik sayısı 8 8 8 8 8 8 



 

192 
 

PG.9.1.f Kültürel etkinliklere katılan öğrenci 

sayısı 

70 80 90 95 100 105 

PG.9.1.g Sportif faaliyetlerde elde edilen 

derece sayısı 

9      

PG.9.1.h Kültürel faaliyetlerde elde edilen 

derece sayısı 

0 1 1 1 1 2 

PG.9.1.ı Okulumuz tarafından 

ödüllendirilen öğrenci sayısı 

120 125 130 135 140 145 

PG.9.1.i Öğrencilerin bedensel kitle endeksi 

hesabı için ölçüm yapılan öğrenci 

sayısı 

353 318 Mevcut sayı kadar 

PG.9.1.j Yıl sonu mezuniyet törenine katılan 

öğrenci sayısı 

103 Mevcut sayı kadar 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

9.1.1 Okul içi sosyal-kültürel ve sportif 
(basketbol, satranç , üç sayılık 
basketbol atış, voleybol, futbol, 
bilardo, zeka oyunları vs.) 
faaliyetlere devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Beden 
eğt.öğretmenleri 

Yıl boyunca 

9.1.2 Okul sporları müsabakalarına 

katılım sağlanmasına devam 

edilecektir. 

Okul idaresi 
Beden 
eğt.öğretmenleri 

Yıl boyunca 

9.1.3 Okul tarafından öğrencilerin 
ödüllendirilmesine devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Aynı hafta içinde 

9.1.4 Öğrencilerin bedensel kitle endeksi 
hesabı için ölçüm yapılmasına 
devam edilecek. 

Okul idaresi 
Beden 
eğt.öğretmenleri 

Kasım-Nisan 

9.1.5 Yıl sonu mezuniyet töreni 
düzenlenmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Haziran 

 

Stratejik Amaç 10:  

Kardeş Okul Projesi ile meslek lisesi olarak okullarımızda bulunan alanlar itibariyle 

eksikliklerin giderimesi ve tadilatların yapılması 
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Stratejik Hedef 10.1. 

Okul kültürü olarak benimsenen kardeş okul çalışmalarının artarak devam 

ettirilmesi 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.10.1.a Bahçelievler İlkokulu’nun doğalgaz 
sistemine ilave tesisat yapılması 

      

PG.10.1.b Fatih İlkokulu’nun bilgisayarlarının 
bakım ve onarımının yapılması 

      

PG.10.1.c Bahçelievler İlkokulu’nun 
Konferans salonu yenilenmesi, 1 
adet bilgisayar hibe edilmesi 
 

      

PG.10.1.d Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nun 12 
bilgisayarın bakım onarımının 
yapılması 
 

      

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

10.1.1 İlimizde bulunan okullarla işbirliği 
protokolü çerçevesinde kardeş 
okul uygulamaları devam 
ettirilecek 

Okul idaresi 
 

 

 

Stratejik Amaç 11 :  

Öğretmenlerinin her birinin 4 öğrenci ile Tübitak bilim projelerine katılmasını 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 11.1. 

Öğrencileri aktif öğrenme sürecine dahil ederek mesleki beceri ve başarılarının yanı 

sıra akademik başarı düzeylerini de yükseltmek. Öğrencilere özgüven ve aidiyet 

duygusu aşılamak. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
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PG.11.1.a Tübitak proje yarışmasına yapılan 
başvuru sayısı 

40    36            Başvuru sayısı kadar 

PG.11.1.b Öğretmenlere Tübitak Bilim 

projeleriyle ilgili yapılan 

bilgilendirme semineri sayısı 

1 1 1 1 1 1 

PG.11.1.c Öğrencilere Tübitak Bilim 

projeleriyle ilgili yapılan 

bilgilendirme semineri sayısı  

1 1 1 1 1 1 

PG.11.1.d Öğretmenlerle yapılan 

değerlendirme toplantısı sayısı 

1 1 1 1 1 1 

PG.11.1.e Öğretmenlerin proje grubunda 

eğitim koçluğu uygulaması yapılan 

öğrenci sayısı 

200 200 200 200 200 200 

PG.11.1.f Yılda 2 kez akşam yemeğinde bir 

araya gelen  proje grubu öğretmen 

ve öğrenci sayısı 

225 225 225 225 225 225 

 

 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

11.1.1 Her yıl Tübitak projelerine  tüm 
branşlarda katılımın sağlanmasına 
devam edilecek 

Okul idaresi Eylül-Mart 

11.1.2 Öğretmenlere Tübitak Bilim 

projeleriyle ilgili bilgilendirme 

semineri verilmesine devam 

edilecek 

Okul idaresi Ekim 

11.1.3 Öğrencilere Tübitak Bilim 

projeleriyle ilgili bilgilendirme 

semineri verilmesine devam 

edilecek  

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Eylül-Ekim 

11.1.4 Öğretmenlerle değerlendirme 

toplantısı yapılmasına devam 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Kasım-Aralık 



 

195 
 

edilecek 

11.1.5 Sergi tarihinde projelerin 

sergilenmesine devam edilecek 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Mart 

11.1.6 Öğretmenlerin proje grubundaki 

öğrencilere eğitim koçluğu 

uygulamasına devam edilmesi 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Yıl boyunca 

11.1.7 Proje grubu öğretmen ve 

öğrencilerin yılda 2 kez akşam 

yemeğinde bir araya gelmesine 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Kasım-Nisan 

11.1.8 Proje grubu öğretmen ve 

öğrencilerinin hafta sonu bir 

kafede kahvaltıda  bir araya 

gelinmesi, sinemaya gidilmesi gibi 

etkinliklerle  sosyal ortamlarda da 

paylaşım ve birlikteliğe devam 

edilecektir 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Yıl içerisinde 

 

Stratejik Amaç 12 :  

Farklı öğretim yöntem ve teknikleri ile teknolojik gelişmelerin okullarda uygulanma 

alanlarının yerinde görülmesi ve AB ile uyumlu eğitim süreci gerçekleştirmek 

Stratejik Hedef 12.1. 

Eğitim süreçlerini daha aktif ve verimli hale dönüştürmek farklı öğretim yöntem ve 

teknikleri geliştirebilmek için amacıyla eğitimde yenilikçilik projeleri ve AB projeleri 

yapılması 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.12.1.a Başvuru yapılan AB proje sayısı 2 4 4 4 4 4 

PG.12.1.b Kabul edilen AB proje sayısı 1 2 2 2 2 2 

PG.12.1.c Kabul edilen projeye katılan öğrenci 
sayısı 

18      
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PG.12.1.d Kabul edilen projeye katılan 
öğretmen sayısı 

2      

PG.12.1.e Bakanlığın”Eğitimde Yenilikçilik 
Ödülleri” yarışmasına yapılan 
başvuru sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG.12.1.f Kabul edilen Eğitimde Yenilikçilik 
Ödülleri” yarışmasında ödül alan 
proje sayısı 

2 -     

PG.12.1.g Projeye katılan öğrenci sayısı 12 - Proje kapsamında tespit 
edilen sayı kadar 

PG.12.1.h Ödüllendirilen öğrenci sayısı 30 -     

PG.12.1.ı EBA da farklı yöntem ve tekniklerle 
anlatımı yapılmış içeriklerin 
yayınlanma sayısı 

2 2 2 2 2 2 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

12.1.1 AB projeleri yapılmaya devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Eylül-Şubat 

12.1.2 Bakanlığın”Eğitimde Yenilikçilik 
Ödülleri” yarışmasına başvuru 
yapılmaya devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Eylül-Şubat 

12.1.3 Projeye katılan öğrencilerin 
ödüllendirilmesine devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Eylül-Şubat 

12.1.4 EBA da farklı yöntem ve 
tekniklerle anlatımı yapılmış 
içeriklerin yayınlanmasına devam 
edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Yıl boyunca 

 

Stratejik Amaç 13 :  

Dynet ve KOHOOT uygulamalarıyla yabancı dil eğitiminde ve sözel derslerde 

akademik başarının arttırılması 

Stratejik Hedef 13.1. 

Teknolojik araçların kullanılarak ( cep telefonu, bilgisayar) Dynet ve kahoot 

uygulamaları ile derslerin daha zevkli işlenmesi ve öğrenmenin kolaylaştırılması 
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Performans Göstergeleri 

 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.13.1.a Kahoot uygulaması ile ders işlenen 
branş sayısı 

5 5 5 5 5 5 

PG.13.1.b Sınıflar arası Kahoot uygulaması ile 
yapılan bilgi yarışması sayısı 

1 1 1 1 1 1 

PG.13.1.c Ödüllendirilen öğrenci sayısı 9 9 9 9 9 9 

PG.13.1.d Dyned uygulaması yapılan öğrenci 

sayısı 

82         Mevcut sayı kadar 

PG.13.1.e İlde yapılan yabancı dil eğitimine 

yönelik çalışmalara (speaking cafe) 

katılan öğrenci sayısı 

12 9     

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

13.1.1 Sözel derslerde kahoot 
uygulamasının devam ettirilmesi 

Okul idaresi 
Ders 
öğretmenleri 

Yıl boyunca 

13.1.2 Sınıflar arası Kahoot uygulaması 

ile bilgi yarışması yapılmasına 

devam edilmesi 

Okul idaresi 
Ders 
öğretmenleri 

Mayıs 

13.1.3 Öğrencilerin ödüllendirilmesine 

devam edilmesi 

Okul idaresi 
 

Mayıs 

13.1.4 Dyned ders saati uygulamasına 

devam edilmesi 

Okul idaresi 
Ders 
öğretmenleri 

Yıl boyunca 

13.1.5 Dyned uygulamasının öğrenciler 

tarafından aktif olarak 

kullanılmasının sağlanması 

Ders 
öğretmenleri 

Yıl boyunca 

13.1.6 İlde yapılan yabancı dil eğitimine 

yönelik çalışmalara (speaking cafe) 

katılım sağlanmaya devam edilecektir. 

Ders öğretmenleri Yıl boyunca 
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Stratejik Amaç 14 :  

Veli eğitimleri yapılması 

Stratejik Hedef 14.1. 

Öğrencilerin hem akademik başarıları hem de sosyal ve ruhsal gelişimleri 

konusunda velileri biliçlendirmek 

Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.14.1.a 9.sınıf öğrenci velilerine yönelik 
verilen oryantasyon eğitimine 
katılan veli sayısı 

65    73      Katılım sayısı kadar 

PG.14.1.b Ergenle iletişim ve ergen psikolojisi 
seminerine katılan veli sayısı 

120 112 Katılım sayısı kadar 

PG.14.1.c Madde bağımlılığı, teknoloji 
bağımlılığı, sağlıklı yaşam 
konularında seminere katılan veli 
sayısı 

120 112 Katılım sayısı kadar 

PG.14.1.d Bilgi ve iletişim teknolojileri 
konusunda seminere katılan veli 
sayısı   

120 112 Katılım sayısı kadar 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

14.1.1 9.sınıf öğrenci velilerine yönelik 
verilen oryantasyon eğitimlerine 
devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Eylül 

14.1.2 Ergenle iletişim ve ergen psikolojisi 
seminerine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Kasım 

14.1.3 Madde bağımlılığı, teknoloji 
bağımlılığı, sağlıklı yaşam 
konularında seminere devam 
edilecektir. 

Okul idaresi Aralık 

14.1.4 Bilgi ve iletişim teknolojileri 

konularında seminere devam 

edilecektir. 

Rehberlik servisi Aralık 
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Stratejik Amaç 15 :  

Öğrencilere yönelik seminerler düzenlemek 

Stratejik Hedef 15.1. 

Öğrencilerin bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişimleri ve farkındalık düzeylerini 

yükseltmek 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.15.1.a Güvenli internet, mahremiyet ve 
hijyen eğitimi seminerine katılan kız 
öğrenci sayısı 

23 16 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.b İnternet ve oyun bağımlılığı 
semineri verilen öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.c Geri dönüşüm çalışmaları semineri 
verilen öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.d Dünya El Yıkama Günü semineri 
verilen öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.e Dünya Gıda Günü semineri verilen 

öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.f Dünya Diyabet Günü semineri 

verilen öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.g Obezite ve sağlıklı beslenme  

semineri verilen öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.h Ağız ve Diş sağlığı semineri verilen 

öğrenci sayısı 

353 313 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.ı Dünya Tuza Dikkat Haftası" 

semineri verilen öğrenci sayısı 

353 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.i “Dünya Su Günü” semineri verilen 

öğrenci sayısı 

353 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.j  “Dünya Sağlık Günü” semineri 

verilen öğrenci sayısı 

353 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.k  "Dünya Sağlık Haftası" semineri 

verilen öğrenci sayısı 

353 Mevcut sayı kadar 

PG.15.1.l  Zararlı alışkanlıklar" semineri 353 Mevcut sayı kadar 
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verilen öğrenci sayısı 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem 
Sorumlusu 

Eylem Tarihi 

15.1.1 Güvenli internet, mahremiyet ve 
hijyen eğitimi seminerine 
verilmeye devam edilecek 

Okul idaresi 
Bilişim 
Tek.Alanı 
Rehberlik servisi 

Ekim-Aralık-
Mart 

15.1.2 İnternet ve oyun bağımlılığı 
semineri verilmeye devam edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 

Kasım 

15.1.3 Geri dönüşüm çalışmaları semineri 
verilmeye devam edilecek 

Okul idaresi 
Rehberlik servisi 
Öğretmenler 

Ekim 

15.1.4 Dünya El Yıkama Günü semineri 
verilmeye devam edilecek 

Beden Eğt. 
Öğretmenleri 

Ekim 

15.1.5 Dünya Gıda Günü semineri 

verilmeye devam edilecek 

Biyoloji 
Öğretmeni 

Ekim 

15.1.6 Dünya Diyabet Günü semineri 

verilmeye devam edilecek 

Beden Eğt. 
Öğretmenleri 

Kasım 

15.1.7 Obezite ve sağlıklı beslenme  

semineri verilmeye devam edilecek 

Biyoloji 
Öğretmeni 

Kasım 

15.1.8 Ağız ve Diş sağlığı semineri 

verilmeye devam edilecek 

Biyoloji 
Öğretmeni 

Kasım 

15.1.9 Dünya Tuza Dikkat Haftası" 

semineri verilmeye devam edilecek 

Biyoloji 
Öğretmeni 

Mart 

15.1.10 “Dünya Su Günü” semineri 

verilmeye devam edilecek 

Beden Eğt. 
Öğretmenleri 

Mart 

15.1.11  “Dünya Sağlık Günü” semineri 

verilmeye devam edilecek 

Beden Eğt. 
Öğretmenleri 

Nisan 

15.1.12  "Dünya Sağlık Haftası" semineri 

verilmeye devam edilecek 

Beden Eğt. 
Öğretmenleri 

Nisan 

15.1.13  Zararlı alışkanlıklar" semineri 

verilmeye devam edilecek 

Rehberlik servisi Ekim 

15.1.14 Akran baskısı semineri verilmeye Rehberlik servisi Şubat 
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devam edilecek 

15.1.15 Motivasyon konulu seminer 

verilmeye devam edilecek 

Rehberlik servisi Ekim 

 

Stratejik Amaç 16 :  

Yapılan sosyal-kültürel-akademik çalışmalarla öğrencilerin okula aidiyet 

duygularının geliştirilmesi 

Stratejik Hedef 16.1. 

Öğrenci davranışlarında olumlu değişikliklerle disiplin olaylarında azalmanın 

sağlanması, akademik başarının artırılması. 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.16.1.a Disiplin cezası alan öğrenci sayısı 11      

PG.16.1.b Disiplin cezası alan öğrenci oranı 3.1 3.1 2.8 2.8 2.5 2.5 

PG.16.1.c Takdir belgesi alan öğrenci sayısı 26      

PG.16.1.d Takdir belgesi alan öğrenci oranı 7.3 7.6 7.9 8.2 8.4 8.7 

PG.16.1.e Teşekkür belgesi alan öğrenci sayısı 73      

PG.16.1.f Teşekkür belgesi alan öğrenci oranı 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.1 

 

TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 16 :  

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli olarak verilebilmesi için 

öğretmen niteliğinin artırılması  

Stratejik Hedef 16.1.   

Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmenlerimizi hizmet içi eğitimlere 

yönlendirerek öğretmen niteliği arttırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 



 

202 
 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.16.1.a Öğretmen başına düşen hizmetiçi 

eğitim sayısı 

11      

PG.16.1.b Temel İlkyardım eğitimi almış 

personel sayısı 

2 3 3 4 4 5 

PG.16.1.c Alanında Lisansüstü eğitim (Tezli-

Tezsiz) yapan öğretmen sayısı 

5      

PG.16.1.d Kurumda dil tazminatı alan 

personel sayısı 

3      

PG.16.1.e Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine 

katılan öğretmen  sayısı 

47 47 47 47 47 47 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

16.1.1 Öğretmenlerin hizmet içi 
eğitimlere yönlendirilmesine 
devam edilecektir. 

Okul idaresi Yıl boyunca 

 

Stratejik Amaç 17 :  

Personel memnuniyetini ve motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yapılması 

Stratejik Hedef 17.1.   

Personel memnuniyetini ve motivasyonunu artırmaya yönelik yapılan çalışmaların 

arttırılması 

Performans Göstergeleri 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.17.1.a Öğretmenlerin motivasyonunu 

arttırmaya yönelik yapılan 

faaliyetlerin sayısı 

3 3 3 3 3 3 

PG.17.1.b Öğretmenlerin motivasyonunu 

arttırmaya yönelik yapılan 

47 47 47 47 47 47 
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faaliyetlere katılan öğretmen sayısı 

PG.17.1.c Öğretmenlerin kurumda ortalama 

çalışma süresi 

11 11 11 11 11 11 

PG.17.1.d Ödüllendirilen öğretmen sayısı 20      

 

 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

17.1.1 Öğretmenler günü, iftar yemeği ve 
yıl sonu yemeği olmak üzere yılda 
3 kez tüm personelin bir araya 
geldiği yemek organizasyonlarına 
devam edilecek 

Okul idaresi Kasım 
Ramazan ayı 
Yıl sonu yemeği 

17.1.2 Düğün ve diğer özel günlerde bir 
arada olunmasına ve tüm 
personelin doğum günlerinin 
öğretmenler günü ve yıl sonu 
yemeğinde kutlanmasına devam 
edilecek. 

Okul idaresi Kasım 
Ramazan ayı 
Yıl sonu 
yemeği 

17.1.3 8 Mart dünya kadınlar gününde 
bayan öğretmenlerimize çiçek 
verilmesi organizasyonuna devam 
edilecek. 

Okul idaresi Mart 

17.1.4 Öğretmenlerin ödüllendirilmesine 
devam edilecektir. 

Okul idaresi Kasım-Haziran 

 

Stratejik Amaç 18 :  

Eğitim ortamları, donanım ve fiziki yapıya yönelik iyileştirmeler yapılması 

Stratejik Hedef 18.1.   
 
Eğitim ortamlarının branş itibariyle donanımlarının gerçekleştirilmesi ve fiziki 
yapıdaki iyileştirmelerle desteklenmesi 
 
Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.18.1.a Okulda bulunan atölye sayısı 14 14 14 14 14 14 

PG.18.1.b Okulda bulunan laboratuvar sayısı 6 6 7 7 7 7 

PG.18.1.c Çevre güvenliği için yapılan faaliyet  
sayısı 

5 5 5 5 5 5 

PG.18.1.d Okullarda özel güvenlik elemanının 
varlığı (0-1) 

1 1 1 1 1 1 

PG.18.1.e Kütüphanede bulunan kitap sayısı 1221 1300 1400 1500 1600 1700 

PG.18.1.f Branşlaştırılan derslik sayısı 14 14 14 14 14 14 

PG.18.1.g Branş itibariyle donanımları 
gerçekleştirilen derslik sayısı 

14 14 14 14 14 14 

PG.18.1.h Okulda bulunan robotik-kodlama 
atölye sayısı 

1 1 1 1 1 1 

PG.18.1.ı FCL sınıf sayısı 0 0 1 1 1 1 

PG.18.1.i Fatih Projesi kapsamında eğitimde 

teknolojiyi kullanmaya yönelik 

donanımı olan atölye-laboratuvar-

derslik sayısı 

 

34 34 34 34 34 34 

 
 
 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

18.1.1 Çevre güvenliği için yapılan 
faaliyetlere devam edilecektir. 

Okul idaresi Yıl boyunca 

18.1.2 Kütüphanede bulunan kitap sayısı 
arttırılacaktır. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 

Yıl 
boyunca 

18.1.3 FCL sınıfı oluşturulacaktır Okul idaresi 2020 

18.1.4 Okulda kimya laboratuvarı 
oluşturulacaktır. 

Okul idaresi 2020 

 
 
Stratejik Amaç 19 :  
 
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tedbirler alınması 
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Stratejik Hedef 19.1.   
 
İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında alınabilecek önlemlerin ve yapılacak 
çalışmaların devam ettirilmesi 
 
Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.19.1.a İSG kapsamında yapılan düzenleme 

sayısı 

15 Tespit edilen sayı kadar 

PG.19.1.b İSG kapsamında yapılan eğitim 

sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG.19.1.c İSG kapsamında yapılan eğitimlere 

katılan öğretmen oranı 

47 47 47 47 47 47 

 
Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

19.1.1 İSG kapsamında  düzenlemelere 
devam edilecektir. 

Okul idaresi Yıl boyunca 

19.1.2 İSG kapsamında yapılan eğitimlere 
öğretmenlerinkatılımı 
sağlanacaktır 

Okul idaresi Yıl 
boyunca 

 
 
Stratejik Amaç 20 :  
 
Okul sağlığı kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi 
 
Stratejik Hedef 20.1.   
 
Okulda hijyen ve temizlik çalışmalarının, öğrenci eğitimlerinin devam ettirilmesi ve 
alınan belgelerden süresi bitenler için yeniden başvuru yapılması 
 
Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.20.1.a Okul sağlığı kapsamında 14 14 14 14 14 14 
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öğrencilere verilen eğitim sayısı 

PG.20.1.b Görev tanımları, görev alanları ve 

görev yazıları tebliğ edilen yardımcı 

hizmetler sınıfı personel sayısı 

12 12 12 12 12 12 

PG.20.1.c Okul sağlığı kapsamında hazırlanan 

pano sayısı 

7 7 7 7 7 7 

PG.20.1.d Okul sağlığı kapsamında alınan 

belge sayısı 

2 2 2 2 2 2 

PG.20.1.e Okul sağlığı çalışmaları kapsamında 

aile hekimlerine yönlendirilen ve 

öğrenci izlem raporu bulunan 

öğrenci sayısı 

180      
270 

Mevcut sayısı kadar 

PG.20.1.f Yılda 2 kez e-okul üzerinden fiziksel 

uygunluk karnesi doldurulan 

öğrenci sayısı 

353 353 353 353 353 353 

PG.20.1.g Öğrenci izlem raporu 

doğrultusunda bilgilendirilen veli 

sayısı 

17 Tespit edilen sayı kadar 

 
 
Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

20.1.1 Okul sağlığı kapsamında 

öğrencilere  eğitim verilmeye 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Beden 
Eğt.Öğretmenleri 
Biyoloji Öğretmeni 

Yıl boyunca 

20.1.2 Yardımcı hizmetler sınıfı 

personelinin görev tanımları, görev 

alanları ve görev yazılarının tebliğ 

edilmesine devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl 
boyunca 

20.1.3 Personel görev alanlarında görev 

takip çizelgelerinin 

bulundurulması ve imzalanmasına 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 
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20.1.4 Okul sağlığı kapsamında pano 

hazırlanmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Beden 
Eğt.Öğretmenleri 
Biyoloji Öğretmeni 

Yıl boyunca 

20.1.5 Okul sağlığı çalışmaları 

kapsamında aile hekimlerine 

öğrencilerin yönlendirilmesine 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Sınıf rehber 
öğretmenleri 

Kasım 

20.1.6 Fiziksel uygunluk karnelerinin 

doldurulmasına devam edilecektir. 

Beden 
Eğt.Öğretmenleri 
 

Nisan-Kasım 

20.1.7 Öğrenci izlem raporu 

doğrultusunda  veli 

bilgilendirmeleri devam 

ettirilecektir. 

Okul idaresi 
 

Aralık 

 
 
 
Stratejik Amaç 21 :  
 
Okul web sayfasının güncel tutulması 
 
Stratejik Hedef 21.1.   
 

Öğrenci, veli ve dış paydaşlarımızın bilgi alma ve okulumuzun tanıtım ağı  olan okul 

sitesinde yapılan tüm çalışmaların paylaşılması 

Performans Göstergeleri 

 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.21.1.a Okul web sitesinde yapılan duyuru 

sayısı 

6 Duyuru sayısı kadar 

PG.21.1.b Okul web sitesinde yapılan haber 

sayısı 

45 Yapılan çalışma sayısı kadar 

PG.21.1.c Okulun web sayfasından            

teknolojik gelişmelerle ilgili  

yeniliklerin duyurulma sayısı 

4 6 8 10 12 14 
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PG.21.1.d Okulun web sayfasında e-gazete 

haber sayısı 

45 Yapılan çalışma sayısı kadar 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

21.1.1 Okul web sitesinde duyurular 

yayınlanmaya devam edilecektir. 

Okul idaresi 
TED Öğretmeni 
Bilişim Tek.Alanı 

Yıl boyunca 

21.1.2 Okul web sitesinde okul 

çalışmalarının haber yapılmasına 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
TED Öğretmeni 
Bilişim Tek.Alanı 

Yıl boyunca 

21.1.3 Okulun web sayfasından            

teknolojik gelişmelerle ilgili 

menüde yeniliklerin 

duyurulmasına devam edilecektir. 

Okul idaresi 
TED Öğretmeni 
Bilişim Tek.Alanı 

Yıl boyunca 

21.1.4 Okulun web sayfasında e-gazete 

yayınlanmaya devam edilecektir. 

Okul idaresi 
TED Öğretmeni 
Bilişim Tek.Alanı 

Yıl boyunca 

 
 
Stratejik Amaç 22 :  
Mezun takip modülünün güncel tutulması 

Stratejik Hedef 22.1.   
 

Mezun öğrencilerimizin istihdam durumlarının takip edilmesi ve meslek lisesi 

mezunlarının istihdam edilme  ve kendi alanında çalışma verilerinin elde edilmesi ile 

istatistik çalışmalarına temel oluşturabilmek. 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevc
ut 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.22.1.a Koordinatör öğretmenlerin işletme 

ziyaretlerinde tespit edilen mezun 

öğrenci sayısı 

22 Tespit edilen sayı kadar 

PG.22.1.b Koordinatör öğretmenlerin ziyaret 

ettikleri işletme sayısı 

54 Mevcut işletme sayısı kadar 
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Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

22.1.1 Koordinatör öğretmenlerin işletme 

ziyaretleri devam edecektir. 

Okul idaresi 
 

Yıl boyunca 

 

Stratejik Amaç 23 :  

Bakanlığın mesleki ve teknik orta öğretimde dış değerlendirme rapor sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

Stratejik Hedef 23.1.  Rapor sonuçları doğrultusunda yapılan çalışmaların devamı ve 

geliştirilmesi planlanacaktır 

No PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcu
t 

HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.22.1.a Dış değerlendirme raporuna göre ilde 

1. olunan tema sayısı 

4      

PG.22.1.b Eğitim-Öğretim Ortam ve Alt yapısı 

puanı 

130000      

PG.22.1.c Öğrenci başarı devam ve disiplin 

durumu puanı 

62000      

PG.22.1.d Rehberlik çalışmaları puanı 44000      

 

 

PG.22.1.e Proje ve okul-sektör işbirliği 

çalışmaları 

138000      

PG.22.1.f Sosyal etkinlik çalışmaları  105000      

PG.22.1.g Yönetim ve organizasyon 

çalışmaları  

212000      

 

Eylemler 
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No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

22.1.1 Okulumuz 1973 yılında yapılıp 

1985 yılında dönüştürüldüğünden  

ortam ve alt yapı eksiklikleri 

mevcut olup, öğrenci başarı devam 

ve disiplin durumunu 

iyileştirmeye yönelik çalışmalara 

devam edilecektir. 

Okul idaresi 
Öğretmenler 
 

Yıl boyunca 

V. BÖLÜM 

MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Genel Bütçe 50000 55000 60000 65000 70000 75000 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı 0 0 0 0 0 0 

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 16980 17000 18000 19000 20000 20000 

TOPLAM       

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.  

 


