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SUNUŞ  

Ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu devam eden bir süreç olan eğitimi geleceğimize 

yapılan yatırım olarak görüyor ve bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren, özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sisteminin 

oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu sisteme uygun öğrencilerin yetiştirilmesi ve bu amaçla uygun ortamların tesis edilmesi en temel önceliğimizdir. Çalışmalarımız 

bu yönde devam etmektedir. 

Malum olduğu üzere eğitim ve öğretim çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. 

Bunun için doğru zamanda doğru adımların atılması oldukça önemlidir. 

Gelişimi esas alan değişim anlayışına dayalı, sürekli iyileşmeyi gerçekleştirmek, belirlediği vizyona ulaşmak, projeleri ve çalışmalarıyla örnek bir kurum 

olmak hedefiyle; öğretim kurumlarının en iyi şekilde kullanılması, öğrencinin bilgiye ulaşması, bilgiyi üretmesi, kendi alanında uluslararası düzeyde rekabet 

edebilecek kabiliyete sahip bireyler olarak yetişmesi, insan ve mali kaynaklarının planlanarak verimli kullanılması, program ve karar verme mekanizmalarının 

geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 

Müdürlüğümüzün 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için yol gösterici niteliği bulunan Stratejik Planında yer alan amaçlar 

ve hedefler dinamik bir eğitim öğretimi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan 2019-2023 Stratejik Planının paydaşlarımıza hayırlı olmasını 

diliyor, planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

 

  Okul Müdürü  

 Engin GÖKMEN  
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BÖLÜM I: G İRİŞ VE PLAN HAZIRLIK SÜRECİ  

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

çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak 

üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. 

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten 

ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir. 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

 
Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 

ENGİN GÖKMEN  MÜDÜR TUĞBA GÜNSEVEN ÖĞRETMEN 

ŞENOL KARAGÜZEL MÜDÜR YRD. YASİN BULUT ÖĞRETMEN 

HÜSEYİN GÜNGÖR MÜDÜR YRD. CUMHUR ALTİNBAŞ ÖĞRETMEN 

ONUR SARITAŞ  MÜDÜR YRD. SELİME YILMAZ ÖĞRETMEN 

DÖNDÜ ÖZGE ÖZDEMİR MÜDÜR YRD. NAFİYE ÇELİKKAYA ÖĞRETMEN 

HAYATİ KABAÇALIOĞLU MÜDÜR YRD. SEZER AYDIN ÖĞRETMEN 

 



6 
 

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ  

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.  
Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve 

Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir. 
 

Okulun Kısa Tanıtımı  

Okulumuz Mahmutbey Lisesi adıyla ilk olarak 2001  yılında Eğitim ve Öğretime açılmıştır. 2013 yılına kadar normal lise olarak eğitim veren 
okul bu tarihten itibaren okulların dönüştürülmesi çerçevesinde önce Ticaret Meslek Lisesine bir yıl sonra da üst ismi Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi olacak şekilde meslek eğitimi veren bir okula dönüştürülmüştür. İlkin Büro Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Alanlarında eğitim veren 
okul sonraki yıldan itibaren Adalet Alanına ve bir sonraki yıl da Ulaştırma Hizmetleri Alanına öğrenci almaya başlamıştır.   Okul bünyesinde 28 
derslik, 32 şube, 1 Müdür Odası, , 4 Müdür Yardımcısı odası, 1 Rehberlik Servisi  2 BTS, 1 Kütüphane,1 Konferans Salonu ,1 Memur Odası 1 Spor 
Salonu 1 Arşiv Odası,1 Depo,1 Öğretmen odası, bay ve bayan olmak üzere 2 adet  mescit mevcuttur. 
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Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler 

a. Okul Künyesi 

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

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi  
İli: İSTANBUL İLÇESİ: BAĞCILAR 

Adres:  GÖZTEPE MAH. ORHANGAZİ CAD. NO:29 

BAĞCILAR/İSTANBUL  

Coğrafi Konum (link) https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+

Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28

.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad

4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+

Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!

3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.06182

88!4d28.8369674 

Telefon Numarası:  2124453475  Faks Numarası: 2124450291 

e- Posta Adresi: 751614@meb.k12.tr Web sayfası adresi: http://mahmutbeymtal.meb.k12.tr/ 

Kurum Kodu: 751614 Öğretim Şekli: Tam Gün 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi :  Toplam Çalışan Sayısı  63 

Öğrenci Sayısı: Kız 387 Öğretmen Sayısı Kadın 30 

Erkek 551 Erkek 25 

Toplam 938 Toplam 55 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 33,5 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı 29,31 

https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
https://www.google.com/maps/place/Mahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi/@41.062031,28.8369674,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!2sMahmutbey+Mesleki+ve+Teknik+Anadolu+Lisesi!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674!3m4!1s0x0:0x9dad4ac764c71b9f!8m2!3d41.0618288!4d28.8369674
http://mahmutbeymtal.meb.k12.tr/
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Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17,05 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı 0 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı - Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 3,3 

 

 

b. Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Çalışan Bilgileri Tablosu 

Unvan* Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 5 1 6 

Branş Öğretmeni 23 25 48 

Rehber Öğretmen 1  1 

İdari Personel  3 3 

Yardımcı Personel 2 2 4 

Güvenlik Personeli 1  1 

Toplam Çalışan Sayıları   63 

 

 



9 
 

c. Okulumuz Bina ve Alanları 

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

 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler  

Okul Bölümleri  Özel Alanlar Var Yok 

Okul Kat Sayısı 4 Çok Amaçlı Salon  ✓  

Derslik Sayısı 28 Çok Amaçlı Saha ✓   

Derslik Alanları (m2) 35m2 Kütüphane   

Kullanılan Derslik Sayısı 28 Fen Laboratuvarı ✓   

Şube Sayısı 32 Bilgisayar Laboratuvarı ✓   

İdari Odaların Alanı (m2) 24 m2 İş Atölyesi ✓   

Öğretmenler Odası (m2) 80 m2 Beceri Atölyesi ✓   

Okul Oturum Alanı (m2) 1200 m2 Pansiyon ✓   

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 4252 m2    

Okul Kapalı Alan (m2) 2000 m2    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2)     

Kantin (m2) 35 m2    

Tuvalet Sayısı 31    

Diğer (………….)     

 

 

d. Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Okulumuzda yer alan sınıfların öğrenci sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 
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SINIFI Kız Erkek Toplam 

9 91 288 379 

10 58 90 148 

11 106 66 172 

12 132 107 239 

    

    

    

 

e. Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki tabloda yer verilmiştir. 

Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

Akıllı Tahta Sayısı 29 TV Sayısı 5 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 63 Yazıcı Sayısı 7 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 5 Fotokopi Makinası Sayısı 4 

Projeksiyon Sayısı 1 İnternet Bağlantı Hızı FİBER 
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f. Gelir ve Gider Bilgisi 

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin son üç yılın tahakkuk 

bilgileri alttaki tabloda verilmiştir. 

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı 

2016 76279 75302 

2017 94837 60198 

2018 172237,12 82500,98 

2019 210000  
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3. Paydaş Analizi 

Kurumumuzun temel paydaşları öğrenci, veli ve öğretmen olmakla birlikte eğitimin dışsal etkisi nedeniyle okul çevresinde etkileşim içinde olunan geniş 

bir paydaş kitlesi bulunmaktadır. Paydaşlarımızın görüşleri anket, toplantı, dilek ve istek kutuları, elektronik ortamda iletilen önerilerde dâhil olmak üzere çeşitli 

yöntemlerle sürekli olarak alınmaktadır. 

Paydaş anketlerine ilişkin ortaya çıkan temel sonuçlara altta yer verilmiştir:  
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Öğrenci Anketi Sonuçları 
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Öğretmen Anketi Sonuçları: 
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Veli Anketi Sonuçları:  
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4. GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi  

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

anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu 

belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde birleştirilmiştir. 

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

güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.  

a. İçsel Faktörler  

Güçlü Yönler 

Öğrenciler • Öğrencilerimizde farklılıkların korunarak bütün olma çabasının 

benimsenmiş olması 

• Sportif ve sosyal faaliyetlerde tüm paydaşlarca etkin rol oynanması 

Çalışanlar • Yönetici ve öğretmen kadrosunda mesleki yıpranmışlığın olmaması 

• Kurum çalışanlarının gelişime açık olması 

• Öğretmen kadrosunun ağırlıklı olarak genç-dinamik yapıda olması 

Veliler • Veli, öğretmen ve öğrenci bütünlüğünün sağlanmış olması. 

Bina ve Yerleşke • Okulun çevreden yalıtık olması 

Donanım • Öğrenci sayısına göre binanın yetersiz olması 

• Mesleki alanlarla ilgili atölyelerin bulunmaması 

Bütçe • Temel harcamalarda bütçe sorununu bulunmaması 

Yönetim Süreçleri • Yöneticilik liderlik davranışlarını sergileyebilen yönetici ve çalışanların 

bulunması 

İletişim Süreçleri • Kurum aidiyet duygusunun baskın olması 

vb  
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Zayıf Yönler 

Öğrenciler • Öğrencilerin sınavsız alınması 

• Yerel yerleştirme nedeniyle öğrencilerin tanışık olmasının okul 

formasyonu etkisini azaltması 

• Akran zorbalığı 

 

Çalışanlar • Mesleki tecrübesi az eğitim kadrosunun bulunması 

Veliler • Velilerin sosyoekonomik durumları nedeniyle öğrencilerle yeterince ilgili 

olamamaları 

Bina ve Yerleşke • Meslek Lisesine uygun olmaması 

Donanım • Mesleki alanlara ilişkin donanım yetersizliği 

Bütçe • Mesleklere yönelik atölyelerin yapımı ve konferans salonunun 

yenilenmesini mümkün kılacak bir finansmanın bulunmaması 

Yönetim Süreçleri • Yönetici sirkülasyonun fazla olması 

 

b. Dışsal Faktörler  

GZFT Analizi (Fırsat ve Tehditler) 

       Fırsatlar, Okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen ve okulumuza avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, 

okulumuzun kontrolü dışında gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır. Çevre analizinde; Okulumuzu 

etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir. Okulumuzun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek fırsat ve tehditleri aşağıya 

çıkarılmıştır. 

PEST Analizi:     Çevre analizinde; okulumuzu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilmiştir. PEST Analizi faktörlerin incelenerek 

önemli ve hemen harekete geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin, olumlu veya olumsuz kimleri etkilediğini ortaya çıkarmak için yapılan analizdir. 
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Okulumuzda PEST Analizi, Politik (siyasi), Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenleri 

tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu (Fırsat ) veya olumsuz (Tehdit) etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir. 

 Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik değişimlerin sakıncalı (Tehdit)  taraflarından korunmak, avantajlı (Fırsat )  taraflarından yararlanmaya 

çalışmaktır.  

Okul politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik alanlardaki çevre değişkenlerini değerlendirmiş, bu değişkenlerin okulun gelişimine nasıl katkı sağlayacağını 

ya da okul gelişimini nasıl engelleyeceğini belirlenmiştir. Bu değişkenlerden okulun gelişimine katkı sağlayacak olanlar bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. 

Bunun yanı sıra okul gelişimini engelleyebilecek olan değişkenler ise tehdit olarak alınmış ve planlama yapılırken bu tehditler göz önünde bulundurulmuştur. 

Sosyal faktörler çevrenin sosyokültürel değerleri ve tutumları ile ilgilidir. Bu değer ve tutumlar okulumuzun çalışanları ve hizmet sunduğu kesimler 

açısından önemlidir. Çünkü bu konular örgütün stratejik hedeflerini, amaçlarını etkileyebilir, kurum açısından bir fırsat ya da tehdit oluşturabilir. Sosyal açıdan 

çevre analizi yapılırken kurumun bulunduğu çevredeki yaşantı biçimi, halkın kültürel düzeyi, toplumsal gelenekler vb. konular dikkate alınmalı, bu konuların 

kurum açısından bir fırsat mı yoksa tehdit unsuru mu olduğu tespit edilmelidir. 

Teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, telefon, radyo, televizyon ve internet gibi günümüz haberleşme araçları çevrede olup bitenlerden zamanında 

haberdar olma olanakları yanında, yazılı haberleşmenin ifade güçlüklerini ortadan kaldırmış, hatta birtakım olayları görerek anında izleyebilme olasılığını 

gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Herhangi bir haber, mesaj veya önemli bir olay, dünyanın herhangi bir yerine vakit geçirmeksizin çok çabuk ulaşmakta; 

dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yere bilgi ve deneyim transferi gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum bilimsel, teknik ve düşünsel alanlarda meydana 

gelen gelişmelerin iyi veya kötü sonuçlarıyla bütün dünyaya yayılmasını sağlamaktadır. Böylece, dünyada kişiler arası ilişkilerde olduğu kadar, grup ve 

uluslararası ilişkilerde de sosyokültürel yönden hızlı değişimler meydana gelmektedir. Bilimsel, teknik ve düşünsel değişimler, eğitim ve öğretim alanındaki 

sistem ve yöntemleri de temelinden değişime zorlamaktadır. 

 

  

Politik/Hukuki (Politik Eğilimler)  

• İl MEM ve MEB 2019 20123 Stratejik Planlarının incelenmesi  

• Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,  

• Personelin yasal hak ve sorumlulukları,  

• Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar,  

• Okul çevresindeki politik durum,  
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•  Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanması, 

•  Okulumuzun bulunduğu çevrenin, eğitime-öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri, 

 

  

Ekonomi (Bilgi ve Ekonomi Eğilimleri)  

• Okulun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu,  

• İş kapasitesi,  

• Okulun gelirini arttırıcı unsurlar,  

• Okulun giderlerini arttıran unsurlar,  

• Tasarruf sağlama imkânları,  

• İşsizlik durumu,  

• Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları,  

• Kullanılabilir gelir  

• Velilerin sosyoekonomik düzeyi  

•  Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada itici güç olarak belirmesi, 

•  Toplum kavramında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler, 

•         Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, 

•         İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış, 

•         Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış, 

•         Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları, 

•         Meslek lisesi olmamızdan dolayı staj ve iş imkânları 

  

 Sosyal/Kültürel (Sosyal Eğilimler)  

 

• Kariyer beklentileri,  

• Ailelerin ve öğrencilerin bilinçlenmeleri,  



38 
 

• Aile yapısındaki değişmeler (geniş aileden çekirdek aileye geçiş, erken yaşta evlenme vs.),  

• Nüfus artışı,  

• Göç,  

• Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı,  

• Doğum ve ölüm oranları,  

• Hayat beklentilerindeki değişimler (Hızlı para kazanma hırsı, lüks yaşama düşkünlük, kırsal alanda kentsel yaşam),  

• Göçler dolayısıyla artan mahallemizdeki okul çağı öğrenci sayısı, 

•  Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması.  

 

Teknolojik (Teknolojik Eğilimler) 

 

• MEB teknoloji kullanım durumu  

• Fatih projesinin verimliliği 

• e- devlet uygulamaları,  

• e-öğrenme, internet olanakları,  

• Okulun sahip olmadığı teknolojik araçlar bunların kazanılma ihtimali,  

• Çalışan ve öğrencilerin teknoloji kullanım kapasiteleri,  

• Öğrenci ve çalışanların sahip olduğu teknolojik araçlar,  

• Teknoloji alanındaki gelişmeler   

• Okulun yeni araçlara sahip olma imkânları,  

• Teknolojinin eğitimde kullanımı  

• Teknolojinin ilerlemesinin, yayılmasının ve benimsenmesinin artması, 

• Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi, 

• Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim-paylaşım olanakları 

 

 



39 
 

Fırsatlar 

Ekonomik • İlçe belediyesinin talep halinde her türlü yardıma ve iletişime açık olması 

• Okulumuzun İstanbul’un önemli merkezlerine olan stratejik yakınlığı 

Sosyolojik •  Sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin okulumuza olan ilgisi 

• Genç nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunması 

Teknolojik • Teknoloji ve bilişim sınıflarının bulunması. 

• Bütün sınıflarımızda akıllı tahtaların olması 

 

 

Tehditler 

Ekonomik • Sosyal çevredeki maddi sıkıntılar ve eğitim düzeyinin düşüklüğü 

 

Sosyolojik • Bulunduğumuz bölgenin hızlı göç alması 

• Öğrencilerimizin birçoğunun çalışmak zorunda olması ve bu işyerlerinin 

bazılarının kötü şartlarda olması 

 

Teknolojik • Teknolojik aygıtların bilinçli bir şekilde kullanılmaması 

Ekolojik • Okul çevresinin aşırı yapılaşmış bir bölgede olması 

• Yakınından bir otoyolun geçmesi 

• Yeterince yeşil alan bulunmaması 
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5. Gelişim ve sorun alanları 

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

hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.  

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

kullanılmıştır. Eğitime erişim, öğrencinin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin süreçleri; Eğitimde kalite, öğrencinin akademik başarısı, sosyal ve 

bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, 

donanım, bina gibi eğitim ve öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 

 

Eğitime Erişim Eğitimde Kalite Kurumsal Kapasite 

Okullaşma Oranı Akademik Başarı Kurumsal İletişim 

Okula Devam/ Devamsızlık Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim Kurumsal Yönetim 

Okula Uyum, Oryantasyon Sınıf Tekrarı Bina ve Yerleşke 

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireyler İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme Donanım 

Yabancı Öğrenciler Öğretim Yöntemleri Temizlik, Hijyen 

Hayatboyu Öğrenme Ders araç gereçleri İş Güvenliği, Okul Güvenliği 

  Taşıma ve servis 

 

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

alanlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
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 Gelişim ve Sorun Alanlarımız 

 1.EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1 Okullaşma Oranı 

2 Okula Devam/ Devamsızlık 

3 Okula Uyum, Oryantasyon 

 

2.EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 
1 Akademik Başarı 
2 Sosyal, Kültürel ve Fiziksel Gelişim 
3 Sınıf Tekrarı 
4 İstihdam Edilebilirlik ve Yönlendirme 

 

3.KURUMSAL KAPASİTE 

1 Kurumsal İletişim 

2 Donanım 

3 İş Güvenliği, Okul Güvenliği 

4 Taşıma ve servis 
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BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL 
DEĞERLER 

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

MİSYONUMUZ 

Eğitim öğretim sürecinde mevzuata uygun bir biçimde ve teknolojik imkânlardan azami derecede faydalanarak öğrencileri yükseköğrenime ve 

mesleki hayata hazırlamak. 

VİZYONUMUZ  

Bilim ve teknolojinin farkında olan, mesleki yeterliliğe ve iş ahlakına sahip, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi seven, toplumsal değerleri 

yaşayan, yaşatan ve aktaran, hoşgörü sahibi, farklılıkları zenginlik kabul eden, kendine güvenen, katılımcı, sorgulayan demokratik bireyler 

yetiştirmektir. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ  

• Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak 

• Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet 

• Veri ve bilgiye dayalı yönetim 

• Teknolojinin etkin kullanımını sağlamak 

• Her çalışana değer vermek, eşit fırsat tanımak 

• Sürekli gelişimi desteklemek 

• Karar almada şeffaflık ve hesap verebilirlik 

• Yetkinlik, üretkenlik ve girişimcilik ruhuna sahip olmak 

• Hayat boyu öğrenmeyi yaşam tarzı haline getirmek 

• Yüksek iletişim becerileriyle donanımlı olmak 

• Kişisel verilerde gizlilik 

• Güvenilir olmak 
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• Sistemli ve planlı çalışmak 

• Öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğretime ve hayata hazırlamak 

• Yapıcı, yaratıcı, eleştirel düşünebilen, işbirliğine ve paylaşıma önem veren, çağdaş, girişimci, özgüven sahibi, olaylara ve durumlara tarafsız 

yaklaşabilen bireyler yetiştirmek 

• Çevresine karşı duyarlı, doğal güzelliklere ve tarihi eserlere karşı ilgi ve hayranlık duyan bireyler yetiştirmek, 

• Okulunu seven ve başarıya odaklanan, öğrenerek gelişmekten zevk alan öğrenciler yetiştirmek, 

• Öğrencilerimizin özgür, bilimsel ve teknolojik bir ortama sahip olmalarını sağlamak, 

• “Sevgi, saygı, dürüstlük ve sorumluluk” kavramlarını kurumun temel değeri; “üretici ve nitelikli insanı” evrensel gelişimin vazgeçilmez 

unsuru saymak 

• Nitelikli bir yönetici, öğretmen kadrosuyla hizmet vermek 

• Ben yerine biz anlayışıyla hareket etmek.  

• Tüm çalışmalarımızda eşitlik ve objektifliği temel almak 
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BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE GÖSTERGELER 

Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1: Tüm kademelerde sosyal, sanatsal, sportif, beceri odaklı uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 Tüm kademelerde sosyal, sanatsal, sportif, beceri odaklı uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, 

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir faaliyete 

katılan öğrenci oranı (%) 

  
 40 

 
%51 

 
%85 

 
%88 

 
%92 

 
%96 

 
%100 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 20 5 7 9 11 12 13 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3 Tasarım ve beceri atölyesi sayısı 40 0 0 0 0 1 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Temel Ders Zümreleri 

Riskler - Velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin mahalleler arasında farklılık göstermesi, 
-Öğrencilerin sınav kaygısından dolayı kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilgilerinin az olması 
-Yeni kurulacak tasarım ve beceri atölyelerinde öğretmenlerin bilgi sahibi olmaması ve okul binasının yetersizliği 

Stratejiler S 1.1.1 - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

Maliyet Tahmini 9000TL 

Tespitler - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması, 
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- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince edinememesi, 
- Ailelerin kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere karşı ilgi duymaması, 
-Okulun çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması, 
-Okulda Tasarım-beceri atölyesinin olmaması. 

İhtiyaçlar - Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılması yönünde farkındalık 
çalışmaları yürütülmesi, 
- Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin kurulması. 

 

 

Hedef 1.2: Etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterlilikleri izlenecek ve 

değerlendirilecektir. 

Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.2 Etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterlilikleri 

belirlenecek, izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.2.1 Yüksek Öğretime yerleşen öğrenci oranı 

(%) 

 50 %50 %55 %60 %65 %70 %75 
12 Ay 12 Ay 

PG 1.2.2 10. Sınıf, temel altı ve temel yeterlilik 

düzeylerindeki toplam öğrenci oranı (%) 

Türkçe 

50 

- %40 %35 %30 %25 %25 12 Ay 12 Ay 

Matematik - %60 %55 %50 %45 %40 12 Ay 12 Ay 

Fen Bilimleri - %30 %28 %25 %22 %18 12 Ay 12 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Temel Ders Zümreleri 

Riskler - Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi, 
- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması. 

Stratejiler S 1.2.1 Eğitim kalitesinin artırılması için Ölçme ve Değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve Yeterlilik Temelli Ölçme Değerlendirme yapılacaktır. 

S 1.2.2 -Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılması için yeterlilik temelli ölçme değerlendirmenin etkin bir biçimde 

uygulanması sağlanacaktır. 
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Maliyet Tahmini 2000 TL 

Tespitler - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması, 
- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 
- Öğrenciler ve öğretmenlerin Yeterlilik Temelli Ölçme ve Değerlendirme uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar - Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 
- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği yapılması, 
- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları 
yürütülmesi. 

 

 

Hedef 1.3: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli Yabancı Dil Yeterlilikleri Sistemi etkin bir şekilde 

uygulanacaktır. 

Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli Yabancı Dil Yeterlilikleri Sistemi etkin bir 

şekilde uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 Yabancı Dil dersi yılsonu puan ortalaması 50 - 45 50 57 65 70 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.2 Yabancı Dil Mesleki Gelişim Programlarına katılan yabancı 

dil öğretmeni sayısı 

50 0 0 0 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Yabancı Dil Zümresi 

Riskler - Yabancı Dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması, 
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması, 
- Yurtdışında Yabancı Dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması, 

Stratejiler S 1.3.1 - Yabancı Dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

S 1.3.2 - Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve dijital içerikler geliştirilecektir. 
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Maliyet Tahmini 2000 TL 

Tespitler - Öğrencilerin Yabancı Dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşımın olmaması, 
- Öğrencilerin Yabancı Dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması, 
- Öğretmenlerin Yabancı Dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş birliğinin yetersiz olması, 

İhtiyaçlar - Yabancı Dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin yapılması, 
- Yabancı Dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi, 
- Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması, 
- Öğretmenlere yurt dışı deneyim fırsatlarının sağlanması. 

 

Hedef 1.4: Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını 

yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.4 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını 

yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.4.1Geliştirilen materyal sayısı 60 0 1 2 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

PG 1.4.2 Dijital içeriklere ilişkin sertifika eğitimlerine 

katılan öğretmen sayısı 

40 0 1 1 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Zümreler 

Riskler - Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere ilişkin önlemlerin yetersizliği, 
- Dijital araç ve gereçlerin genellikle ithalata bağımlı olması, 
- İnternet altyapısının yetersizliğinden dolayı internet erişiminde yaşanabilecek aksaklıklar, 
- Dijital içerik geliştirme eğitimlerine katılması gereken öğretmen sayısının çok olması, 
- Dijital içerik gelişimi alanında yeniliklerin çok hızlı olmasından dolayı verilecek eğitimin içeriğinin güncel tutulması gerekliliği. 

Stratejiler S 1.4.1 - Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için Ekosistem Modeli kullanılacaktır. 

S 1.4.2 -Dijital içerik hazırlanmasına yönelik öğretmen eğitimi programları düzenlenecektir. 

Maliyet Tahmini 2000 TL 

Tespitler - Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması, 
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- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması, 
- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği kavramlarına ilişkin toplumsal farkındalık düzeyinin düşük olması, 
- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

İhtiyaçlar - Eğitim dijital arşivinin oluşturulması için gerekli altyapı, 
- Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi için ilgili personelin eğitimi, 
- Öğretmenlerin dijital beceriler konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi, 
-  Dijital Materyal Geliştirme eğitimleri için kurumumuz bünyesinde uygun altyapısı olan bir salon. 

 

 
 
 
 

Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1: Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1 Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 2.1.1 Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması 55 0 0 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2 Bilgi edinme sistemlerinden hizmet alanların memnuniyet 

oranı (%) 

45 %70 %90 %90 %90 %90 %90 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Okul Müdürü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Md. Yardımcıları 

Riskler - Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi, 
- Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar, 
- Okul planımızda belirlenen amaçların bağlantısız olması. 

Stratejiler S 2.1.1 -Tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek ve bürokratik süreç azaltılacaktır. 

S 2.1.2 -Okulda veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 

Maliyet Tahmini 2000TL 
Tespitler - Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması, 

- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması, 
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- Okul Planımızın izlenmesi için bir sistemin olmaması, 

İhtiyaçlar - İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması, 
- Okul planı izlenmesine yönelik sistem kurulması, 

 

 

Hedef 2.2: Tüm eğitim çalışanlarının gelişimleri desteklenecektir. 

Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 
Hedef 2.2 Tüm eğitim çalışanlarının gelişimleri desteklenecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi 

(%) 
Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%) 35 %18 %18 %20 %21 %23 %25 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.2 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına 
katılan öğretmen oranı 

25 50 60 70 80 85 90 6 Ay 6Ay 

PG 2.2.3 Kalkınma Ajanslarına yapılan proje başvuru sayısı 10 1 0 0 1 1 1 6 Ay 6Ay 

PG 2.2.4 Ücretli öğretmen oranı 30 %17 %15 %12 %10 %8 %5 6 Ay 6Ay 

Koordinatör Birim Okul Müdürü 

İş Birliği Yapılacak Birimler  

Riskler - Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması, 

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet, 

- Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı sağlanamaması, 

- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması. 

Stratejiler S 2.2.1 - Öğretmen ve yöneticilerinin mesleki gelişimleri teşvik edilecektir. 

S 2.2.2 - İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 3000 TL 

Tespitler - Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 

-  Dengeli norm dağılımının olmaması, 

- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulunmaması. 

İhtiyaçlar - Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması, 

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda mali kaynak. 
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Hedef 2.3: Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman modeline 

geçilecektir. 

Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.3 Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman 

modeline geçilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

2.3.1 Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı 50 88 106 115 120 125 130 6 Ay 6 Ay 

2.3.2 Bütçe dışı kaynakların okul bütçesine oranı (%) 50 %58 %60 %61 %62 %63 %64 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Okul Aile Birliği 

Riskler -  Kamuoyunda finansman çeşitliliğini sağlamaya yönelik çalışmaların eğitimin ücretli olduğu algısını uyandırması, 

- Eğitim kurumu yöneticilerinin finansman konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği. 

Stratejiler S 2.3.1 - Okulun finansman yöntemleri çeşitlendirilerek okul için ayrılan bütçenin artırılması sağlanacaktır.  

Maliyet Tahmini 2000 TL 

Tespitler -  Kamuoyunda bağış konusunda yeterli düzeyde farkındalık olmaması, 

 -Eğitim finansmanı kaynaklarının tek bir sistem üzerinden takibinin yapılamaması, 

- Okul finansmanı konusunda kamuoyu bilgilendirme sistemlerinin yetersiz kalması. 

İhtiyaçlar - Finansman kaynaklarına ilişkin bütünleşik bir modül kurulması, 

- Finansman kaynaklarının artırılması için farkındalık ve tanıtım çalışmaları yapılması, 

- Okul finansmanı konusunda mevzuat düzenlemesinin yapılması, 

- Okul yöneticilerinin eğitim finansmanı konusunda eğitilmesi. 
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Amaç 3: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir Ortaöğretim Sistemi ile toplumsal sorunlara 

çözüm üreten, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 3,1: Ortaöğretime erişim imkânları ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 3 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir Ortaöğretim Sistemi ile toplumsal 
sorunlara çözüm üreten, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 3.1 Ortaöğretime erişim imkânları ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1. Okullaşma oranı (14-17 yaş grubu) (%) 35 %90 %95 %96 %97 %98 %99 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız 
öğrenci oranı (%) 

35 %8 %7 %6 %5 %4 %3 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 30 %50 %40 %30 %20 %10 %5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler İEŞM, SGŞM, DHŞM 

Riskler - Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç, 
- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, 
- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

Stratejiler S.3.1.1 Özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin Ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S.3.1.2 Öğrencilerin Ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 

Tespitler - Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince dikkate alınmaması, 
- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması, 
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar yaşaması, 
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle Ortaöğretime devam edememesi. 
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İhtiyaçlar - Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi, 
- Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik finansmanın sağlanması, 
- Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 

 

Hedef 3,2: Ortaöğretim kurumlarımız, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya 

kavuşturulacaktır. 

Amaç 3 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir Ortaöğretim Sistemi ile toplumsal 
sorunlara çözüm üreten, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 3.2 Ortaöğretim kurumlarımız, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.2.2. Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı 
(%) 

30 %1,5 %1,8 %2 %3 %5 %7 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına 
katılan öğrenci oranı (%) 

40 0 0 %18 %28 %39 %50 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖDSHŞM, ÖERŞM, ÖYGŞM 

Riskler - Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi, 
- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

Stratejiler S 3.2.1 Ortaöğretim kurumlarında esnek ve modüler programa uyum çalışmaları yapılacaktır. 

S 3.2.2  Ortaöğretim son sınıflarda yükseköğretime hazırlık ve alıştırma programları yürütülecektir. 

S 3.2.3 Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 

Tespitler - Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi, 
- Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı olması, 
- İmkân ve koşulları bakımından bazı okulların dezavantajlı konumda olması. 

İhtiyaçlar - Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik imkânların oluşturulması,  
- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 
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Amaç 4: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 4.1: Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri etkin olarak yürütülecektir. 

Amaç 4 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 4.1. Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri etkin olarak yürütülecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1 Rehberlik öğretmenlerinden bir yılda mesleki 
gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların oranı 
(%) 

100 %0 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Rehber Öğretmen 

Riskler - Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 

- Sınıf Rehber Öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin Rehberlik Hizmetlerine yönelik bilgi eksikliği, 

- Öğrencinin yakın çevresinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin olumsuz etkileri. 

Stratejiler S 4.1.1 - Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri ihtiyaçlara 
yönelik olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 

Tespitler - Kariyer Rehberlik Sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması, 

- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması, 

- Okulda rehberlik öğretmenlerinin yeterli sayıda olmaması. 

İhtiyaçlar - Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 

- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 
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Hedef 4.2: Bütünleştirme kapsamındaki eğitim ilkeleri benimsenerek sosyal yaşam merkezi olan okullarımızda birlikte yaşama kültürü geliştirilecektir. 

Amaç 4 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 4.2 Bütünleştirme kapsamındaki eğitim ilkeleri benimsenerek sosyal yaşam merkezi olan okullarımızda birlikte yaşama kültürü geliştirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili 
hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı 

30 - 0 3 5 7 9 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2 Kaynaştırma/bütünleştirme 
uygulamaları ile ilgili verilen eğitim oranı (%) 

PG 4.2.2.1 Aile 30 0 %30 %40 %50 %60 %70 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2.2 

Öğrenci 

0 %30 %40 %60 %80 %90 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3 Destek Eğitimi hizmetlerinden faydalanan öğrenci 
oranı 

20 - %70 %75 %85 %90 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md. Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Rehber Öğretmen, RAM 

Riskler - Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması, 
- Özel Eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması, 
- Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması, 
-Diğer öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine olumsuz yaklaşımlarının bu durumdaki öğrencilerin okuldan soğumasına neden olması. 

Stratejiler S 4.2.1 -Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik kaynaştırma/bütünleştirme hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 

Tespitler -Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yönetici ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması, 
-Kaynaştırma öğrencileri hakkında öğrenci ve ailelerin olumsuz tutum ve yaklaşımlarının olması, 
-Destek Eğitimi odalarının sayılarının yetersiz ve imkânlarının kısıtlı olması, 
-Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın yeterli düzeyde olmaması. 

İhtiyaçlar -Mevcut okulların tümünün Özel Eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
-Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 
-Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları hakkında ilgili paydaşların (yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli) bilgilendirilmesi. 
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Hedef 4.3: Özel yetenekli öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda akranları ile bir arada olacak şekilde uygun eğitim yaklaşımları ile desteklenecektir. 

Amaç 4 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 4.3 Özel yetenekli öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda akranları ile bir arada olacak şekilde uygun eğitim yaklaşımları ile 

desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.3.1 Bilim ve Sanat Merkezleri grup tarama uygulaması yapılan 

öğrenci oranı (%) 

35 %0 %10 %13 %15 %18 %20 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2 Okulumuzda özel yeteneklilere yönelik açılan Destek Eğitimi 

odalarında derslere katılan öğrenci sayısı 

30 0 0 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Md Yrd. 

İş Birliği Yapılacak Birimler Rehber Öğretmen, RAM 

Riskler - Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, 
- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, 
- Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

Stratejiler S 4.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir. 

S 4.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 
Tespitler - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 

-  Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirme çalışmalarının yetersiz olması. 

İhtiyaçlar -  Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 
- Özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak seçmeli ders ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 
- Öğretmenlere özel yetenekli öğrencilere yönelik oluşturulan derslerin uygulanması ile ilgili eğitimler düzenlenmesi, 
-Özel yetenekli öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan seçmeli derslere yönelik öğretmen eğitimlerinin verilmesi, 
- Geliştirilen ölçek ile ilgili nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi, 
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Amaç 5: Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklere göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim ve Hayat Boyu 
Öğrenme sistemleri etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 5.1: Mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 

Amaç 5 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklere göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim ve 

Hayat Boyu Öğrenme sistemleri etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 5.1 Mesleki ve Teknik Eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.1.1 İşletmelerin ve 

mezunların mesleki ve 

teknik eğitime ilişkin 

memnuniyet oranı (%) 

PG 5.1.1.1 İşletmelerin memnuniyet 

oranı (%) 

30  

-- 

70 71 72 73 74 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.1.2 Mezunların memnuniyet 

oranı (%) 

-- 78 79 80 81 82 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında genel beceri test seti 

uygulanan öğrenci sayısı 

30 120 150 170 180 200 250 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı 10 0 %0 %5 %5 %5 %5 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında düzenlenen 

belge sayısı 

30 110 120 125 125 130 135 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler MTEŞM, ÖŞM, DÖŞM, BİETŞM, ÖERŞM 

 

 

Riskler 

- Mesleki ve Teknik Eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam etmesi, 
- Sektörün Mesleki ve Teknik Eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, 
-Sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte öğrenci mezun edilememesi, 
- Mesleki ve Teknik Eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi, 
-Mesleki ve Teknik Eğitime öğrenci yerleşiminin öğrencinin ilgi ve isteğine göre yapılmaması ve yetenek ölçümü yapılmaması. 

Stratejiler S 5.1.1 - Mesleki ve Teknik Eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

S 5.1.2 - Mesleki ve Teknik Eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 

Tespitler - Toplumdaki olumsuz Mesleki ve Teknik Eğitim algısı ve buna bağlı olarak yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi, 
- Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının kendini sektöre tanıtamaması, 
- Mesleki ve Teknik Eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere dayanmaması, 
- Mesleki ve Teknik Eğitime yönlendirilen öğrencilerin akademik hazırbulunuşluk düzeyleri düşük olan öğrencilerden oluşması, 
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-Mezuniyet sonrası mezun olunan alanla eşdeğer yükseköğretim programlarına geçiş zorluğu. 

İhtiyaçlar - Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtımına yönelik faaliyetler yapılması, 
- Mesleki ve Teknik Eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri geliştirilmesi, 
- Mesleki ve Teknik Eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilmesi, 
- Mesleki ve Teknik Eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin geliştirilmesi, 
- Sektörün ihtiyacı olan ara elaman istatistiklerinin belirli periyotlarla belirlenmesi. 

 

 

Hedef 5,2: Mesleki ve Teknik Eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak, beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecektir. 

Amaç 5 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim 

ve Hayat Boyu Öğrenme sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 5.2 Mesleki ve Teknik Eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak, beşeri ve fiziki altyapı 

iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim 

faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

50 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Alanlara ait öğretim programları ve standart 

donatım listeleri ile ilgili bilgilendirme eğitimine alınan 

öğretmen oranı (%) 

50 %2 %5 %10 %40 %50 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, ÖYGŞM, PHŞM,  

Riskler - Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi ve teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olması, 
- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru yapılmaması, 
- Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması, 
- Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, sektör taleplerinin değişimi ve teknolojideki gelişmelere uygun olarak, 
sektör ile birlikte düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılımlarının sağlanamaması, 
- Öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki isteksizliği 

Stratejiler S 5.2.1 - Sektör talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda yeniden düzenlenen öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacaktır. 
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S 5.2.2 - Mesleki ve Teknik Eğitimde atölye ve laboratuvar donanımının güncellenen öğretim programlarına uygunluğu sağlanacak ve döner sermaye 

faaliyetleri desteklenecektir. 

S 5.2.3 - Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 1000 TL 

Tespitler - Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması, 
- Mesleki ve Teknik Eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutacakları imkânların 
yetersiz olması, 
- Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının donanım olarak yetersiz olması ve bu nedenle uygulamalı derslerin öğretim programlarına uygun 
yapılamaması, 
-Mesleki ve Teknik okullardaki alan öğretmenlerinin okul kültürüne uyumunun ve motivasyonunun eksik olması, 
- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme sisteminden olumsuz etkilenmesi ve 
gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar - Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, 
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri, 
-Mesleki ve Teknik alan öğretmenlerinin meslek ve alan eğitimleriyle desteklenmesi, 
- Mesleki ve Teknik Eğitimde uygulanan modüler programların sektörle iş birliği içinde sürekli ve devamlı güncellenmesi, 
-Öğrencilere ve öğretmenlere buluş, patent vs. için yeterli donanımın sağlanması. 
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Hedef 5,3: Mesleki ve Teknik Eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Amaç 5 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklere göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim ve Hayat 

Boyu Öğrenme sistemleri etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 5.3 Mesleki ve Teknik Eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan faaliyet sayısı 50 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında buluş, patent ve 

faydalı model için yapılan başvuru sayısı 

50 0 0 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKŞM, DHŞM, OÖŞM, HBÖŞM 

Riskler - Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların beklenen desteği sağlamaması, 
- Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 
-Sektörel dernek, birlik, vakıf ve odalar ile iş birliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevzuatla kısıtlanmış olması, 
-Sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte öğrenci mezun edilememesi, 
- Savunma Sanayii sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi. 

Stratejiler S 5.3.1 - Mesleki ve Teknik Eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır. 

S 5.3.2 -Yerli ve millî Savunma Sanayiinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 3000 TL 

Tespitler - Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının, sektörel dernek, birlik, vakıf ve odalar ile iş birliğinde istekli olmamaları, 
- Bölgenin istihdam durumuna göre kurum türlerinin(alan/dalların) konumlandırılmaması, 
- Ülkemizde Savunma Sanayii alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak Mesleki ve Teknik Eğitim ihtiyacı doğması, 
- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 
- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni mesleklerin ortaya çıkması. 

İhtiyaçlar - Mesleki ve Teknik Eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş birlikleri, 
- Mesleki ve Teknik Eğitimde yapılan iş birliklerinin il düzeyinde takip edilmesi, 
- Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının öğrenci kontenjan sayılarının, sektörel dernek, vakıf ve odaların bildirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda 
belirlenmesi, 
- Savunma Sanayii alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin geliştirilmesi, 
- Tüm Organize Sanayi Bölgeleri ile Serbest Bölgelerde mesleki eğitim kurumlarının yer almasının sağlanması. 
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V. BÖLÜM: 
MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Genel Bütçe 80 85 86 87 90  

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı 0 0 0 0 0  

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 114 120 130 140 140  

TOPLAM 194 210 216 227 230  

 

Tablo 1: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

AMAÇ VE 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM 

HEDEF NO MALİYET 

AMAÇ 1       

Hedef 1.1 1000 1000 1000 3000 3000 9000 

Hedef 1.2 400 400 400 400 400 2000 

Hedef 1.3 400 400 400 400 400 2000 

Hedef 1.3 400 400 400 400 400 2000 

AMAÇ 
TOPLAM 

2200 2200 2200 4200 4200 15000 

AMAÇ 2       

Hedef 2.1 400 400 400 400 400 2000 

Hedef 2.2 400 400 400 400 400 3000 

Hedef 2.3 400 400 400 400 400 3000 

AMAÇ 
TOPLAM 

1200 1200 1200 1200 1200 8000 

AMAÇ 3       

Hedef 3.1 200 200 200 200 200 1000 

Hedef 3.2 200 200 200 200 200 1000 

AMAÇ 
TOPLAM 

400 400 400 400 400 2000 

AMAÇ 4       

Hedef 4.1 200 200 200 200 200 1000 

Hedef 4.2 200 200 200 200 200 1000 

Hedef 4.3 200 200 200 200 200 1000 

AMAÇ 
TOPLAM 

600 600 600 600 600 3000 
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AMAÇ 5       

Hedef 5.1 200 200 200 200 200 1000 

Hedef 5.1 200 200 200 200 200 1000 

Hedef 3.1 200 200 200 200 200 1000 

AMAÇ 
TOPLAM 

600 600 600 600 600 3000 

Genel Yönetim 
Giderleri 

5200 5200 5200 7000 7000 19600 

TOPLAM 
KAYNAK 
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VI. BÖLÜM: İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME 

1. Plan Gelişiminin İzlenmesi  

2. Performans Göstergeleri 

 

Okulumuz Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmalarında 5 yıllık Stratejik 

Planın izlenmesi ve 1 yıllık gelişim planın izlenmesi olarak ikili bir ayrıma 

gidilecektir.  

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim 

birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık denetim ve kontrollerine 

hazır halde tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık 

ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir önceki ayda yapılanlar ve bir 

sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.  

 

EKLER:  

Öğretmen, öğrenci ve veli anket örnekleri klasör ekinde olup okullarınızda uygulanarak 

sonuçlarından paydaş analizi bölümü ve sorun alanlarının belirlenmesinde yararlanabilirsiniz. 


