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

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

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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SUNUġ 

 

Dünya ekonomisi, içinde bulunduğumuz çağda oldukça büyük ve hızlı değiĢiklikler 

yaĢamaktadır. Nitelikli ve etkin ara elaman yetiĢtirme gayesiyle yola çıkmıĢ bir meslek lisesi olarak, 

hızla değiĢen ve geliĢen bu sektörlere ayak uydurmak zorundayız. Bunun için, planlı bir çalıĢma ile 

en önemli kaynağımız olan insan kaynağının, etkinliğini en üst düzeye çıkarmalıyız. Bu süreçte en 

önemli görev eğitim kurumlarına düĢmektedir.  

Çağımızda örgütler çok çeĢitli nedenlerle değiĢik düzeylerde planlar hazırlamaktadırlar. 

Örgütleri plan yapmaya iten en önemli faktör, Ģüphesiz varlıklarını sürdürebilmek ve daha iyi bir 

gelecek tasarlama kaygısıdır. Bu nedenle planlama, yönetimin fonksiyonlarının ayrılmaz bir 

parçasıdır, karmaĢıklığı ve riski karĢılamak için her örgüt plan yapmak zorundadır. Tüm örgütler, 

uzun vadede varlıklarını devam ettirebilmek ve geliĢmek için makro ve mikro çevreleriyle 

fonksiyonel bir bağ kurmalıdırlar. Bir örgüt, iç kaynak ve kabiliyetlerini kullanarak dıĢ çevreye 

adapte olmak için çevresel koĢulları doğru anlamalıdır.  

Stratejik planlama yaklaĢımı bu noktada örgütlere temel prensipleri sağlamaktadır. Bu 

sayede herkes ne yapacağını ve hangi amaçların gerçekleĢtirileceğini bilmektedir. Bu Ģekilde 

kurumlara kendini değerlendirme imkânı sunulmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik‟te, kamu 

idarelerince hazırlanacak stratejik planların genel çerçevesini belirlemek amacıyla “Kamu Ġdareleri 

Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu” hazırlanmıĢ ve Kurumumuz da bu plandan hareketle bu stratejik 

plan hazırlanmıĢtır. 

2015-2019 Stratejik Planımızın oluĢturulmasında öncelikle tüm paydaĢlarımızın katılımını 

hedefledik.   PaydaĢlarımızın katılımını sağlamak için kurum içinde sağlıklı bir iletiĢim ortamının 

oluĢturmaya çalıĢtık. 

            Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hazırladığımız 2015-2019 Stratejik Planı 

ile eğitim ve öğretime eriĢim, eğitim öğretimde kalite, kurumsal kapasitenin artırılması alanlarında 

öngördüğümüz Stratejilerle, hedef ve amaçlarımıza ulaĢmak gayretinde olacağız. Nihai hedefimiz, 

okulumuzda gerçekleĢecek baĢarılı çalıĢmalarla ülkemiz eğitimine ve 2023 vizyonuna katkıda 

bulunmaktır.  

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  stratejik planının hazırlanmasında yoğun çaba 

gösteren Stratejik plan üst kurulu ve ekibine ve emeği geçen tüm personelimize teĢekkür eder, 

çalıĢmamızın ülkemize, ilimize, ilçemize ve okulumuza faydalı olmasını temenni ederim. 

 

Murat BAYRAM 

                                                                                                                                Okul Müdürü 
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TANIMLAR 

Çıraklık Eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile iĢletmelerde yapılan pratik eğitimin 

bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde geliĢmelerine olanak sağlayan 

ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder.  

Eğitim Arama Motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dıĢı 

ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru.  

Eğitim ve Öğretimden Erken Ayrılma: Avrupa Topluluğu Ġstatistik Ofisinin (Eurostat) 

yayınladığı ve hane halkı araĢtırmasına göre 18-24 yaĢ aralığındaki kiĢilerden en fazla ortaokul 

mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı 

olarak ifade edilen göstergedir. 

ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri 

eğitimlerini iĢletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya 

iĢletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder. 

Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli 

biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara 

özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır. 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması: Bireyin eğitim, iĢ veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla 

hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleĢtirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi 

olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde 

edilen belgelendirilmemiĢ öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması 

sürecidir.  

Örgün Eğitim DıĢına Çıkma: Ölüm ve yurt dıĢına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine 

bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından iliĢik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.  

Örgün Eğitim: Belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmıĢ 

programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.  

Özel Eğitime Ġhtiyacı Olan Bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): ÇeĢitli nedenlerle, bireysel 

özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık 

gösteren bireyi ifade eder.  

Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara göre 

eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli iĢsizler, 

engelliler gibi bireylerin oluĢturduğu grupları ifade eder.  

Özel Yetenekli Bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik 

alanlarda yaĢıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.  
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Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir 

kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmıĢ ya da bitirmiĢ bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri 

doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte çeĢitli süre ve 

düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin 

bütününü ifade eder.  

Z-Kitap: Ġçeriklerin pekiĢtirici Ģekilde hazırlanmıĢ interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar ve 

metinsel zenginleĢtirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır. 

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı 

programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluĢan 

ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, 

mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluĢan eğitim sürecini ifade eder. 
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GĠRĠġ 

Kalkınma planları, ulusal programlar, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde kamu idarelerine; katılımcılık, Ģeffaflık ve 

hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans yönetimine dayalı kamu yönetimi anlayıĢı 

kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde 

kullanılması amacıyla, geleceğe iliĢkin misyon ve vizyon oluĢturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler belirleme, süreç performanslarını önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda 

ölçme ve bu süreçleri izleyip değerlendirerek, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama 

zorunluluğu getirmiĢtir. 

Günümüzde, kalkınmasını tamamlamıĢ ülkelerin birçoğunun baĢarısının gelecek yıllarının 

planlamasını önceden yapmıĢ olmalarının etkisinin büyük olduğu herkes tarafından genel kabul 

gören bir gerçektir. 

        Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak planlamanın önemini kavramıĢ, 

baĢarının artmasında ve istenilen hedeflere varmak amacıyla, planlamamızı önceden yapmıĢ 

olmanın faydalarını göreceğimizi düĢünerek 4 yılı kapsayan stratejik planımızı hazırlamıĢ 

bulunmaktayız. VaroluĢ sebebimizi içeren misyonumuzu, hedefimizi içeren vizyonumuzun ıĢığında 

önümüzdeki yıllarda, daha baĢarılı, daha sosyal ve zayıf yönlerimizin ortadan kalktığı ya da azaldığı 

bir dönemin bizi beklediğini düĢünmekteyiz. Bu planı uygulamakta göstereceğimiz gayretle orantılı 

olarak verim alacağımızı biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıĢacağımıza olan 

güvenimiz tamdır.    

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Malî 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yasal düzenlemeler ve üst politika belgeleri ıĢığında hazırlanmıĢtır. 

Plan çalıĢmaları kapsamında, stratejik plan ekibimiz, öğretmenlerimiz ve ilgili paydaĢların 

katılımıyla eğitim ve öğretim sistemine iliĢkin sorun ve geliĢim alanları belirlenmiĢtir. Belirlenen 

sorun ve geliĢim alanlarına istinaden stratejik plan temel yapısı oluĢturulmuĢtur. Bu yapı 

doğrultusunda “Eğitim ve Öğretime EriĢim”, “Eğitim ve Öğretimde Kalite” ile “Kurumsal 

Kapasite” olmak üzere üç ana tema ve bu temalar altında beĢ yıllık stratejik amaçlar ve hedefler ile 

bu amaç ve hedefleri gerçekleĢtirecek Stratejiler belirlenmiĢtir. GZFT ve PEST analizlerinden 

hareketle belirlenen stratejilerin yaklaĢık maliyetlerinden yola çıkılarak, stratejik hedef ve amaçların 

tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıĢtır. Ayrıca, stratejik hedef ve amaçların gerçekleĢme 

durumlarının takip edilebilmesi için stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluĢturulmuĢtur. 

  

 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Stratejik Planlama Ekibi 
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I.BÖLÜM 

1. STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 

OMTAL 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında MEB Stratejik Planı ve Ġlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı temel alınmıĢ ve aĢağıdaki model benimsenmiĢtir. 
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A. Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama 

Süreci: 

Tüm çalıĢanların seferber edildiği ve tüm paydaĢların beklentilerinin dengelendiği, 

okulumuzun misyonuna ve vizyonuna yönelik etkinliklere temel oluĢturacak stratejik planımızın 

hazırlık sürecinde çalıĢmalar; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı‟nın yayınlamıĢ 

olduğu 2013/26 sayılı Genelge ve Kalkınma Bakanlığı‟nın Stratejik Planlama Kılavuzu ana 

çerçevesinde yürütülmüĢtür. 

Ġlgili genelge ve Bakanlığın Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda; Okulumuz bünyesinde 

öncelikle “Stratejik Plan Üst Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Daha sonra, plan hazırlıklarının 

tamamlanması, üst kurula belirli dönemlerde rapor sunmak ve üst kurulun önerileri doğrultusunda 

gerekli çalıĢmaları yürütmek üzere “Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan 

Ekibi” oluĢturulmuĢtur. 

Stratejik Plan Ekibinin hazırlık döneminde yaptığı toplantılara, her Ģubeden çalıĢmalara 

yeterli zamanı ayırabilen, farklı uzmanlık becerilerine ve alanlarında bilgi birikimine sahip 

özellikteki çalıĢanların katılımının sağlanmasına dikkat edilmiĢtir. Stratejik Planlama için gerekli 

araĢtırma, inceleme ve değerlendirme çalıĢmalarını yapmak amacıyla, Müdürlüğümüzün Strateji 

GeliĢtirme ġubesi tarafından, örgüt içi her türlü yapısal ve güdülemeyi sağlayıcı önlemler alınmıĢ 

ve yürürlüğe konulmuĢtur. 

Stratejilerin/tedbirlerin belirlenmesi aĢamasında yöneticilerin, denetçilerin, uygulayıcıların 

ve kilit konumda yer alan yetkililerin kurum adına ortak bir gelecek öngörmeleri,  istenen hedefe 

nasıl ulaĢılacağını belirlemeleri, alternatif eylemlerin ya da tedbirlerin maliyetleri, yararları ve olası 

sonuçlarını tahmin etmeleri beklenmiĢ, çalıĢmaların sonunda en etkili ve verimli stratejiler/tedbirler 

belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Kurumun mevcut durumu ile ulaĢmayı hedeflediği durum arasındaki yolu tarif eden, amaç 

ve hedeflerini ve bunlara ulaĢmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektiren, uzun 

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

Modeli,  Stratejik ĠĢ AkıĢ ġeması ve Ortahisar Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Eğitim-

Öğretim Yılı ĠĢ Takvimi‟ne uygun olarak tamamlanmıĢtır. 

Sıra No Görevi 

1 Okul Müdürü 

2 Müdür Yardımcısı 

3 Bilgisayar Öğretmeni 

4 Okul Aile Birliği Başkanı 

5 Okul Aile Birliği Yürütme Kurulu Üyesi 

Tablo 1: Stratejik Plan Üst Kurulu 
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Sıra No Adı-Soyadı Görevi 

1 MURAT BAYRAM OKUL MÜDÜRÜ 

2 NECLA YILDIZ MÜDÜR YARDIMCISI 

3 SERHAT DEMİROK BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ  

4 ÖZGE ODABAŞI KOÇ ÖĞRETMEN 

5 OSMAN ŞEN ÖĞRETMEN 

7 SALİH YILMAZ MUHTAR 

 

Tablo 2: Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan Ekibi 

 

 

B. Stratejik Plan Modeli 

Geleceği biçimlendirmek ve kontrol etmek amacıyla baĢlatılan süreçte, Ortahisar Mesleki ve 

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

stratejik Planlama Kılavuzu‟nda yer alan modeli esas almıĢtır.  

Ayrıca Ortahisar Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Taslakları ve 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2010-2014 Stratejik Planı da dikkate alınarak, 

okulumuza/kurumumuza çalıĢmalarımızda rehberlik edecek stratejiler alınmıĢtır. 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluĢturulan Stratejik Plan Ekibi 

tarafından, geniĢ paydaĢ katılımı ile beĢ aĢamada hazırlanmıĢtır:  

-Planlama ÇalıĢmalarının Sahiplenilmesi 

-Organizasyonun OluĢturulması 

-Ġhtiyaçların Tespiti 

-ĠĢ Planının OluĢturulması 

-Hazırlık Programının Yapılması 
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II. BÖLÜM 

1. DURUM ANALĠZĠ 

Kurumumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 

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

kapsayan mevcut durum analizi yapılmıĢtır. 

A. TARĠHĠ GELĠġĠM 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Tarihçesi 

Okulumuz, Trabzon Ticaret Meslek Lisesi adıyla 1924 yılında zamanın Maliye Bakanı 

Hasan Saka‟nın emriyle Tuzlu ÇeĢme Mahallesinde bir evde açıldı. 

Okul Yüksek Ticaret Okulu özelliğini taĢımak üzere Birinci Kısımdan ibaretti. Eğitim ve 

öğretim süresi 2 yıl olan birinci kısım orta ticaret okulu özelliğindeydi ve ilkokuldan öğrenci 

alıyordu. Ġkinci kısım 3 yıl olup, bu kısma orta ticaret okulu öğrencileri alınıyordu. Daha sonra Orta 

kısmı sadece ilköğretim üzerine 3 yıl eğitim veren Ticaret Meslek Lisesi olarak 10 ġubat 1966 

yılından beri eğitim-öğretimine devam etmektedir. 

1989–1990 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle okulumuzun bünyesinde Anadolu Ticaret Meslek 

Lisesi açılmıĢtır. Ticaret Meslek Liselerinde kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, Ticaret, 

Muhasebe, Bankacılık, Sigortacılık, DıĢ Ticaret alanlarında görev alacak veya kendi baĢına iĢ 

yapabilecek nitelikli insan gücü yetiĢtirmektedir. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Anadolu DıĢ 

Ticaret Meslek Lisesi olarak değiĢtirilen okulun adı, 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında da Kavak 

Meydan Ticaret Meslek Lisesi Ģeklinde değiĢtirilmiĢ, 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında ise 

kapatılmıĢtır. 

Ticaret Meslek Lisesi olan okulumuzun adı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ortahisar 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiĢtirilmiĢtir. Eğitim-Öğretime Muhasebe ve 

Finansman, BiliĢim Teknolojileri, Radyo-Televizyon Ve Halkla ĠliĢkiler bölümleriyle devam 

etmektedir. KuruluĢ Amacı: Hizmet sektöründeki istihdam alanlarına yönelik nitelikli eleman 

yetiĢtirmektir. 
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

1.7.2015 tarih ve 29403 sayılı RG‟de Yayımlanan, “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği” doğrultusunda iĢ ve iĢlemlerine devam etmektedir. 

Dayanak  

  Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 

tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram 

ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 

30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8/2/2007 

tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 

hazırlanmıĢtır.  

Ortaöğretim kurumlarının amaçları  
   

Ortaöğretim kurumları;  

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

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

geleceğe hazırlamayı,  

 

b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve 

iĢ alanlarına hazırlamayı,  

 

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

dinamik bir yapıya kavuĢturulmasını,  

 

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliĢtirilmesini,  

 

d) Öğrencilere çalıĢma ve dayanıĢma alıĢkanlığı kazandırmayı,  

 

e) Öğrencilere yaratıcı ve eleĢtirel düĢünme becerisi kazandırmayı,  

 

f) Öğrencilerin dünyadaki geliĢme ve değiĢmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,  

 

g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliĢtirerek bilgi üretebilmelerini,  

 

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,  

 

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,  

 

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini  

amaçlar.  
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Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları  

 

Müdür, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak Anayasa, kanun, 

tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda okulun amaçlarını 

gerçekleĢtirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayıĢıyla 

yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim ve öğretim lideridir. Müdür, okulu 

bünyesindeki kurul, komisyon ve ekiplerle iĢbirliği içinde yönetir.  

 

Müdür çalıĢmalarını valilikçe belirlenen mesai saatleri dâhilinde yapar; görevin gerektirdiği 

durumlarda mesai saatleri dıĢında da çalıĢmalarını sürdürür. Müdür, görevinde sevgi ve saygıya dayalı, 

uyumlu, güven verici, örnek tutum ve davranıĢ içinde bulunur; mevzuatın kendisine verdiği yetkileri 

kullanır.  

 

Müdürün görev yetki ve sorumlulukları Ģunlardır:  

 

a) Öğretim yılı baĢlamadan önce personelin iĢ bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. Öğretmenlerin 

gerektiğinde görüĢlerini de almak suretiyle okutacakları derslere iliĢkin görevlerin dağılımını yapar.  

 

b) ÜnitelendirilmiĢ yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının 

yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiĢ yıllık planı ders yılı baĢlamadan önce 

alır, inceler, gerektiğinde değiĢiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.  

 

c) Okulun derslik, biliĢim teknolojisi sınıfı, laboratuvar, atölye, kütüphane, araç ve gereci ile diğer 

tesislerini sağlık ve güvenlik Ģartlarına uygun bir Ģekilde eğitim ve öğretime hazır bulundurur. 

Bunlardan imkânlar ölçüsünde diğer okullarla çevrenin de yararlanmasını sağlar. Diğer okul ve çevre 

imkânlarından da yararlanılması için gerekli tedbirleri alır. Öğrencilerin sürekli eğitimlerini yürütmek 

için millî eğitim müdürlüğü ve ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak il sınırları içindeki bütün okul ve 

iĢletmelerden yararlanılması, gerekli durumlarda bina kiralanmasıyla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür.  

 

ç) Eğitim ve öğretim çalıĢmalarını etkili, verimli duruma getirmek ve geliĢtirmek, sorunlara çözüm 

üretmek amacıyla kurul, komisyon ve ekipleri oluĢturur. Toplantılarda alınan kararları onaylar, 

uygulamaya koyar ve gerektiğinde üst makama bildirir.  

 

d) Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her öğretim yılında en az bir defa dersini izler ve 

rehberlikte bulunur.  
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e) Teknolojik geliĢmeleri okula kazandırır. Okulun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına göre satın 

alma, bağıĢ ve benzeri yollarla karĢılanması için gerekli iĢlemleri yaptırır. Eğitim araç ve gereciyle 

donatım ihtiyaçlarını zamanında ilgili birimlere bildirir.  

 

f) Okulun düzen ve disipliniyle ilgili her türlü tedbiri alır.  

 

g) Personelin yetiĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi için gerekli tedbirleri alır. Adaylık ve hizmetiçi eğitim 

faaliyetleriyle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür.  

 

ğ) Personelin performans yönetimi ve disiplin iĢleriyle öğrenci ödül ve disiplin iĢlerini yürütür. 

 

h) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Özel eğitim gerektiren 

öğrencilerin yetiĢtirilmesi ve kaynaĢtırma eğitimiyle ilgili gerekli tedbirleri alır.  

 

ı) Öğrencilere ders yılı içinde gerektiğinde 5 günü geçmemek üzere izin verebilir. Bu yetkisini 

yardımcılarına devredebilir.  

 

i) Öğrencilerin askerlik ertelemesine iliĢkin iĢ ve iĢlemlerinin 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 

Kanunu hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.  

 

j) Öğretmenlerin ve öğrencilerin nöbet görev ve yerlerini belirler, onaylar ve uygulamaya koyar.  

 

k) Haftalık ders programlarının düzenlenmesini sağlar, onaylar ve uygulamaya koyar.  

 

l) Diploma, öğrenim durum belgesi, sözleĢme ve benzeri belgeleri onaylar.  

m) Eğitim ve öğretim ile yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli geliĢimin 

sağlanması için araĢtırma yapılmasını, bu konularda iyileĢtirmeye yönelik projeler hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlar.  

n) Görevini üstün baĢarıyla yürüten personelin ödüllendirilmelerini teklif eder. Görevini gereği gibi 

yapmayanları uyarır, gerektiğinde haklarında disiplin iĢlemi yapılmasını sağlar.  

o) Özürleri nedeniyle görevine gelemeyen personelin yerine görevlendirme yapılması için gerekli 

tedbirleri alır.  

ö) Ġzinli veya görevli olduğu durumlarda müdür baĢyardımcısının, müdür baĢyardımcısının bulunmadığı 

hâllerde ise bir müdür yardımcısının müdür vekili olarak görevlendirilmesini millî eğitim müdürlüğüne 

teklif eder.  
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p) Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değiĢikliklerini takip eder ve ilgililere duyurulmasını 

sağlar.  

r) Stratejik plan ve bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlar, ilgili makama sunar, yetkisinde bulunan 

bütçe giderlerini gerçekleĢtirir, takip eder, giderlerle ilgili belgeleri zamanında düzenletir, harcamalarla 

ilgili azami tasarrufun sağlanmasına özen gösterir.  

s) Okulun bina, tesis, atölye, laboratuvar, salon, bahçe ve benzeri bölümleri ile araç-gerecinin diğer 

kurum ve kuruluĢlarla birlikte kullanılması durumunda, mahalli mülki idare amirinin onayını da alarak 

ilgili kurumla bir protokol imzalar ve bir örneğini üst makama gönderir.  

Ģ) Harcama yetkilisi olarak, müdür baĢyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 10/12/2003 

tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre gerçekleĢtirme görevlisi olarak 

görevlendirir.  

t) 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan TaĢınır Mal 

Yönetmeliğine göre memuriyet veya çalıĢma unvanına bağlı kalmaksızın, taĢınır kayıt ve iĢlemlerini 

yürütmek üzere gerekli bilgi ve niteliklere sahip personel arasından taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi 

görevlendirir.  

u) Elektronik ortamda yürütülmesi gereken iĢ ve iĢlemlerle ilgili gerekli takip ve denetimi yapar.  

ü) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile 

Birliği Yönetmeliğindeki sorumluluklarını yerine getirir.  

v) Öğrenci ve çalıĢanların sağlığının korunması, okulun fizikî yapısından ve çevreden kaynaklanan 

olumsuz sağlık Ģartlarının iyileĢtirilmesi amacıyla koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlar.  

y) Okul binası ve eklentilerinin sabotaj, yangın, hırsızlık ve diğer tehlikelere karĢı korunması için 

gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.  

z) Okul ve öğrencilerin katılacağı yarıĢmalar ve sınavlarla ilgili komisyonları oluĢturur, bu etkinliklere 

katılan öğrencilere danıĢmanlık ve rehberlik yapmak üzere öğretmen görevlendirir.  

aa) Görev tanımındaki diğer görevleri de yapar.  

 

Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları  

Müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim iĢlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak 

yürütülmesinden müdüre ve müdür baĢyardımcısına karĢı sorumludur.  

 

Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları Ģunlardır:  

a) Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür ve gerekli olanları 

imzalar.  

b) Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluĢturulan kurul, komisyon ve ekiplere katılır, 

baĢkanlık eder ve bunlarla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütür.  



 

19 
 

c) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını 

inceler, varsa sorunları müdür baĢyardımcısına ve müdüre iletir.  

ç) Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemleri müdür ve müdür baĢyardımcısıyla iĢbirliği 

içinde yürütür.  

d) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alıĢ veriĢiyle ilgili iĢlemleri yürütür.  

e) Mezunların izlenmesine yönelik iĢ ve iĢlemleri yürütür.  

Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.  

 

Koordinatör müdür yardımcısının görev ve sorumlulukları  

ĠĢletmelerdeki mesleki eğitimde iĢyerlerinin belirlenmesi, eğitimin planlanması, koordinasyonu, 

uygulanması ve izlenmesi ile okulun araĢtırma-geliĢtirme çalıĢmalarını yürütmek amacıyla atölye, 

laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanan bir müdür yardımcısı, okul müdürlüğünce 

koordinatör müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.  

 

Koordinatör müdür yardımcısı:  

a) ĠĢletmelerde mesleki eğitim uygulamasının planlı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 

alınacak önlemleri belirler ve müdüre bildirir.  

b) ĠĢletmelerdeki usta öğretici ve eğitici personelin hizmetiçi eğitim almasını sağlamak amacıyla, 

iĢletme yönetiminin görüĢünü de alarak gerekli planlamayı yapar, hizmetiçi eğitim programını hazırlar 

ve müdüre sunar.  

c) Mesleki eğitim yaptırılabilecek iĢletmelerin, eğitimi yapılacak meslek alanı/dalı ve öğretim 

programına uygunluğunu belirlemek amacıyla kurulan komisyon çalıĢmalarına katılır.  

ç) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) ĠĢletmelerde mesleki eğitim gören veya staj çalıĢması yapan 

öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iĢ ve iĢlemlerini yürütür  

ç) Yürürlükten Kaldırıldı. (Değ: 13/09/2014-29118 RG)  

d) ĠĢletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin devamsızlıkla ilgili iĢ ve iĢlemlerini yapar.  

e) Koordinatör öğretmenlerin görevlerini yerine getirmesi, ilgili formların gününde okul yönetimine 

verilmesi konusunu takip eder, değerlendirir, varsa aksaklıklar konusunda müdürü bilgilendirir.  

f) Öğretmenlere koordinatörlük görevinin dağıtılmasında ilgili alan zümreleriyle iĢbirliği yapar.  

g) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Koordinatör öğretmenlerce mezunlara ve iĢ yeri yetkililerine uygulanan 

anketlerin değerlendirilmesi ve elektronik ortama aktarılmasını sağlar.  

(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.  
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Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar Ģeflerinin görev ve sorumlulukları  

ġeflerin ortak görev ve sorumlulukları Ģunlardır.  

a) Alanın bina, eĢya, makine-teçhizat ve diğer taĢınırların bakım, onarım, koruma, saklama ve kullanıma 

hazır bulundurulmasını sağlar.  

b) Müdür tarafından görevlendirilmeleri halinde taĢınır kayıt ve kontrol yetkilisi unvanıyla TaĢınır Mal 

Yönetmeliğine uygun olarak defter, belge ve cetvelleri tutar. Yılsonunda ve gerekli görülen zamanlarda 

taĢınırları sayım ve kontrole hazır bulundurur. Sayım ve döner sermayeyle ilgili iĢ ve iĢlemleri 

mevzuatına göre yürütür.  

c) Tüketim malzemelerine yönelik sarfların e-TaĢınır sistemine iĢlenmesini sağlar.  

ç) Kullanılan makine, araç-gereç ve teçhizatın okul imkânlarıyla onarımını sağlar. Onarımı mümkün 

olmayan veya ekonomik ömrünü tamamlamıĢ olanların kayıttan düĢümü için TaĢınır Mal Yönetmeliği 

hükümlerine göre öneride bulunur.  

d) Öğrencilerin kullanacakları her türlü araç-gereci imza karĢılığında ilgilisine teslim eder. Bunlardan 

iadesi gerekenleri belirlenen süre içerisinde teslim etmeyenlerle araç-gerece zarar verenleri okul 

müdürlüğüne bildirir.  

e) Öğrencilerin atölye ve laboratuvarlarda yapacakları uygulamalarla ilgili araç-gereç ve malzemelerin 

önceden hazırlanması için ilgililerle iĢbirliği yapar, kayıtlarını tutar.  

f) ĠĢ kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karĢı iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 

konusunda özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.  

g) ÇalıĢma ortamını temiz tutma alıĢkanlığının öğrencilerde davranıĢ hâline getirilmesi için çaba 

gösterir.  

ğ) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar ile ilgili kayıtları tutar.  

h) Temel iĢlemlerin uygulamalı olarak yapılmasını sağlar. Bu iĢlemlerin doğru olarak kavranıp 

kavranmadığının anlaĢılması yönünde öğrencilere rehberlik eder.  

ı) Temrin uygulamalarında eğitim ve öğretimi geliĢtirecek ders araç-gerecinin yapılmasını ve 

mevcutların onarımını sağlar.  

i) ĠĢ sağlığı ve güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvarda bulunan her 

makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumuyla varsa yapılan tadilat ve değiĢen 

parçalarının düzenli olarak iĢlendiği makine kartıyla kullanma kılavuzu hazırlar. Atölye ve 

laboratuvarlardaki çalıĢma Ģartlarını belirten tehlike ve uyarı iĢaretleriyle makine ve araç-gerecin 

özelliklerine göre kullanma talimatlarının uygun yerlere asılmasını sağlar.  

j) ĠĢ kazası veya kiĢi alan/bölüm, atölye, laboratuar ya da iĢ ekipmanını zarara uğratma potansiyeli 

olduğu halde zarara uğratmayan olayların meydana gelmesi durumunda, usulüne uygun olarak rapor 

hazırlayıp yazılı olarak müdüre bildirir.  

k) Mezunları izleme ve iĢe yerleĢtirme çalıĢmalarını ilgili alan öğretmenleriyle birlikte yürütür.  



 

21 
 

l) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve öğretim yapılan atölye 

ve laboratuvarlardaki araç-gerecin sorumluluğunu varsa alanın teknisyeniyle birlikte yürütür.  

m) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın diğer kurum ve kuruluĢlarla birlikte 

kullanılması durumunda, protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.  

n) Görev alanlarına göre okul müdürlüğü tarafından belirlenen çalıĢma esaslarındaki görev ve 

sorumlulukları yerine getirir.  

 

Alan/bölüm Ģefi;  

a) Her öğretim yılı baĢında alan/bölüm, atölye ve laboratuvarda görevli personel arasında iĢbölümü 

yapar ve onay için okul müdürlüğüne sunar. Alanıyla/bölümüyle ilgili çalıĢmalarda diğer 

alanlarla/bölümlerle iĢbirliği yapar.  

b) Okula ait bina, atölye, laboratuvar ve dersliklerin, alanın öğretim programına uygun olarak ders araç 

gereç ve donatım ihtiyacını belirler ve temini için teklifte bulunur.  

c) Döner sermaye iĢletmesi mal ve hizmet üretim çalıĢmalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 

planlar ve yürütür. Döner sermaye çalıĢmaları kapsamında Ģartname, resim ve standartlarına uygun 

üretim yapılmasını sağlar, kalite kontrol komisyonunun incelemesine sunar.  

ç) Alan/bölüm zümre öğretmenleri kuruluna baĢkanlık eder. Atölye ve laboratuvar Ģefleri, alan 

öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve teknisyenler ile zümre toplantıları yapar. Alınan kararları müdürün 

onayına sunar.  

d) Alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmelerle ilgili her türlü materyalin birime alınması için 

ilgililerle iĢbirliği yapar. Alan/bölüm kitaplığının ilgililerce kullanımını sağlar.  

e) Resmî, özel, gönüllü, kiĢi, kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapar, mezunların iĢyerlerindeki 

baĢarılarını izler, gerektiğinde programların geliĢtirilmesi için önerilerde bulunur.  

f) Sektörle bilgi ve teknoloji alıĢveriĢinde bulunur. Alanın öğretmen, uzman, usta öğretici, teknisyen ve 

öğrencilerinin mesleki fuar, sergi ve seminerlere katılmalarını teĢvik eder.  

g) Çocuk geliĢimi ve eğitimi alan Ģefi, ayrıca 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete‟de 

yayımlanan Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapar.  

 

Atölye, laboratuvar Ģefi;  

a) Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araĢtırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gereçten 

yararlanılarak yapılmasını, bunların biriminde bulundurulmasını ve zenginleĢtirilmesini sağlar.  

b) Uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilere yaptırılan temrin, üretim ve hizmetlerin programlarda 

öngörülen bilgi, beceri, tutum ve davranıĢları kazandıracak nitelikte olmasını, çalıĢmaların belirlenen 

amaçlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.  
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c) Aynı yönetim altında farklı program türü bulunan okullarla sürekli eğitim ve öğretim yapılan 

okulların birimlerindeki araç-gerecin sorumluluğu, birimin Ģefiyle birlikte o birimde görevli bir 

teknisyene verilir.  

(4) Sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarın diğer kurum ve kuruluĢlarla birlikte 

kullanılması durumunda, protokol hükümleri doğrultusunda yararlanılmasını sağlar.  

(5) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.  

 

Öğretmenler  

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları  

Öğretmenler görevlerini Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak 

ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür.  

Öğretmen çağın bilgi ve teknolojik geliĢmelerine bağlı olarak, toplumun ihtiyaçları 

doğrultusunda bireyin yetiĢtirilmesi, geliĢtirilmesi, değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma 

kazandırılmasına yönelik çalıĢmalar yaparak toplumsal kalkınmada belirleyici ve öncü bir rol üstlenir.  

Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olan öğretmen, eğitim ve öğretimin gerektirdiği 

fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlar. Ġzleyeceği programı, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. 

Öğrencilerin araĢtırarak, yaparak ve yaĢayarak öğrenmelerini sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile 

teknolojik kaynakları kullanır.  

 

Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalıĢmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve 

sorumlulukları Ģunlardır:  

a) Eğitim ve öğretim standartlarının geliĢtirilmesi, okul ve çevre iliĢkisinin kurulması ve geliĢmesine 

katkı sağlar, iĢleyiĢte yönetime yardımcı olur. Tutum ve davranıĢlarıyla öğrencilere örnek olur.  

b) Öğrencilerin inceleyerek, araĢtırarak, yaparak ve yaĢayarak öğrenmelerini sağlar. Bağımsız ve 

yaratıcı düĢünmelerine, edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartıĢmalarda görüĢlerini özgürce 

belirtmelerine ve hoĢgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin eğitim ve öğretim 

çalıĢmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar.  

c) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiĢtirilmesine iliĢkin görevleri yürütür.  

ç) Öğrencilerin kiĢisel ve grupla çalıĢma alıĢkanlığı kazanmalarına önem verir.  

d) Sorumluluğuna verilen öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti çalıĢmalarıyla ilgili görevleri yapar.  

e) Sorumluluğuna verilen sınıf rehber öğretmenliği görevini yürütür.  

f) Sınav, proje ve performans çalıĢması ve bu kapsamdaki diğer iĢ ve iĢlemleri yürütür.  

g) ÜnitelendirilmiĢ yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle 

ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araĢtırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.  
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ğ) Rehberlik ve sorumluluğu kendisine verilen aday öğretmenlerin yetiĢtirilmesine yardımcı olmaya 

yönelik iĢ ve iĢlemleri yürütür.  

h) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ders baĢlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, 

performans çalıĢması, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalıĢmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri 

imzalar.  

ı) Ġnceleme ve araĢtırma gezileri için gezi planı hazırlar. Öğrencilerin geziyle ilgili görüĢ ve 

izlenimlerini tartıĢıp değerlendirmelerini sağlayarak sonucu bir raporla okul müdürüne sunar.  

i) Görevlendirildikleri kurul, komisyon, ekip, öğrenci kulübü, sınıf rehberlik, toplum hizmeti 

çalıĢmalarına, millî bayram ve mahallî günlere, tören ve toplantılara, kurs ve seminerlere katılır. 

ÇalıĢma takviminde belirtilen tarihlerde okulda hazır bulunur ve verilen görevleri yapar.  

j) Öğretmenler Kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve diğer kurul toplantılarına katılır ve kendilerine 

verilen görevleri yerine getirir.  

k) Alanıyla ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri izleyerek bunları eğitim ve öğretime yansıtır. 

l) Ġhtiyaç duyulan ders araç, gereç ve materyallerinin temini için okul yönetimiyle iĢbirliği yapar. 

Sorumluluğuna verilen ders araç, gereç ve materyallerinin amacı doğrultusunda güvenli bir Ģekilde 

kullanılmasını ve korunmasını sağlar.  

m) Elektronik ortamda yürütülen iĢlemlerden kendisi ve görev alanıyla ilgili kayıtları takip eder, yeni 

bilgi giriĢi ve güncelleme iĢlemlerini yapar. Onay gerektiren belgeleri müdüre sunar.  

n) Öğrencinin davranıĢ ve baĢarı durumları konusunda velilerle iĢbirliği yapar.  

o) Ġzinli sayıldıkları sürede bulunacakları adres ve iletiĢim bilgilerini okul yönetimine bildirirler.  

ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.  

p) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.  

   

Mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenleri ayrıca,  

a) Öğretim programlarına uygun olarak döner sermayeyle ilgili iĢleri planlar ve yaptırır. 

b) Öğrencilerin eğitim ve öğretim, üretim etkinliklerini izler, mesleki konularda çevreyle iliĢki 

kurmalarına rehberlik eder.  

c) Uygulamalı eğitim için gerekli görülen araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iĢbirliği 

yapar, araç-gereci kontrol eder ve teslim alır. Kendilerine verilen araç-gereç ve makinelerin 

korunmasını, bakım ve onarımını, kılavuzuna uygun ve güvenli bir Ģekilde kullanılmasını, her zaman 

hazır durumda bulundurulmasını sağlar, öğrencilere rehberlik yapar.  

ç) Öğrencilerce yapılan deney, temrin, döner sermayeden yapılan iĢ ve uygulamalarda kullanılan araç-

gerecin bir listesini ilgililere verir.  
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d) Uygulamalı öğretimde temrin, üretim ve hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi için 

alan/bölüm/atölye/laboratuvar Ģefleriyle birlikte plan hazırlar. Öğrencilere alanıyla ilgili konularda proje 

danıĢmanlığı ve rehberlik yapar.  

e) Döner sermayeden yapılan üretim çalıĢmalarına katılır. Yapılan iĢ ve hizmetlerin istenen nitelikte ve 

sürede sonuçlandırılmasını sağlar.  

f) Koordinatör olarak görevlendirilenler, öğrencilerin iĢletmedeki eğitim ve öğretim, baĢarı, 

devamsızlık, disiplin ve benzeri durumlarını titizlikle takip eder, program doğrultusunda haftalık/aylık 

düzenlenecek formları/raporları yönetime teslim eder.  

g) Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, uygulama sınıflarında tam gün eğitim yapar. Çocuk geliĢimi ve 

eğitimi alanı öğretmenleri ve Ģefleriyle koordineli çalıĢır.  

ğ) Mezunların izlenmesi ve iĢe yerleĢtirme çalıĢmalarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar Ģefleriyle 

iĢbirliği yapar.  

h) Mesleki ve teknik eğitim fuarına hazırlık çalıĢmalarına katılır ve çalıĢmaları yürütür.  

ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki okullarda çalıĢma saatleri dıĢında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz 

tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.  

i) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki eğitim için iĢletmeye gönderilecek öğrencilere, iĢletmenin 

Ģartları, çalıĢma koĢulları ve iĢletmede iletiĢim kurulacak yetkililerle ilgili konularda rehberlik yapar.  

(6) Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, 

gerekse ders saatleri dıĢında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliĢtirilmesi için çevreyle 

iliĢki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının  verimli olması yönünde çalıĢmalar yapar, 

dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır.  

(7) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile imam-hatip liselerinde, okulların özelliğine bağlı olarak 

okul müdürünce verilen diğer görev ve sorumlulukları da yerine getirirler.  

 

Koordinatör öğretmenlerin görev ve sorumlulukları  

Koordinatör öğretmenler:  

a) ĠĢletmelerde mesleki eğitim uygulaması ile staj çalıĢmalarının planlı olarak yürütülmesini sağlamak 

amacıyla alınacak önlemleri belirler ve okul müdürlüğüne bildirir.  

b) ĠĢletmelerde, öğretim programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlarla programlara 

yansıtılmasında yarar gördüğü hususları belirleyerek hazırlayacağı raporu, program geliĢtirme 

çalıĢmalarında değerlendirilmek üzere okul müdürlüğüne verir.  

c) Mesleki eğitim konusunda, iĢletme yetkilileriyle usta öğretici/eğitici personele rehberlikte bulunur.  

ç) ĠĢletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yapmıĢ oldukları iĢlerle ilgili iĢ dosyasını kontrol eder.  

d) Öğrencilerin baĢarı, devamsızlık ve disiplin durumunu izleyerek iĢletme kayıtlarındaki bilgilerin 

takip eden iki iĢ günü içerisinde okul müdürlüğüne iletilmesini sağlar.  
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e) ĠĢletme yetkilileriyle iĢbirliği yaparak iĢyerine uyum sağlayamayan öğrencileri belirler, özel eğitime 

ihtiyacı olan öğrenciler için iĢletme ve okul arasında yapılan iĢbirliği gereği uygulamaya yönelik iĢ ve 

iĢlemleri takip eder, alınacak önlemleri okul müdürlüğüne bildirir.  

f) Okul ile iĢletme arasında imzalanan sözleĢmenin uygulanmasında ortaya çıkan sorunları belirleyerek 

okul müdürlüğüne bildirir.  

g) ĠĢletme yetkilisince döneme ait puan çizelgelerinin doldurularak dönem sona ermeden 5 gün önce 

okul müdürlüğüne teslim edilmesini sağlar.  

ğ) Mezunları izleme ve iĢe yerleĢtirme çalıĢmaları kapsamında gerektiğinde mezunlar ve iĢyeri 

yetkililerine anket uygular.  

h) ĠĢletmelerde mesleki eğitim konusunda müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirir.  

 

Rehber öğretmenler  

  Okul rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik 

DanıĢma Hizmetleri Yönetmeliğine göre rehber öğretmen görevlendirilir.  

Rehber öğretmenler, diğer öğretmenlerle birlikte ders kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iĢ 

gününe, eylül ayının ilk iĢ gününden ders yılının baĢlama tarihine kadar geçen sürelerde de mesleki 

çalıĢmalarını sürdürürler. Ancak yükseköğretime yönlendirme ve tercihle ilgili iĢ ve iĢlemler için ihtiyaç 

duyulması halinde tatil dönemlerinde de görevlendirilebilir.  

Rehber öğretmenler, öğrencilerle birlikte yapacakları grup çalıĢmalarını herhangi bir nedenle 

ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de değerlendirerek yaparlar.  

Diğer Personel  

Okullarda;  

a) Bakım, onarım ve uygulama sınıfları dâhil alanlarıyla ilgili hizmetleri yürütmek, eğitim ve öğretim 

etkinliklerinde öğretmenlere yardımcı olmak üzere teknisyen,  

b) Kütüphaneyle ilgili iĢleri yürütmek üzere kütüphane memuru,  

c) Aracı bulunan okullarda Ģoför,  

ç) Temizlik hizmetlerini yürütmek üzere hizmetli,  

d) Bahçeyle ilgili görevleri yürütmek üzere bahçıvan,  

e) Okulun ısınma iĢlerini yürütmek üzere kaloriferci,  

f) Bina ve tesisler ile araç ve gerecin güvenliğini sağlamak üzere gece bekçisi, koruma memuru veya 

güvenlik görevlisi,  

g) Ambar ve depoyla ilgili görevleri yürütmek üzere ambar memuru,  

ğ) Sağlık hizmetleri ve okul revirinin iĢ ve iĢlemlerini yürütmek üzere hemĢire,  

h) Yemekhanesi bulunan okullarda yemek çıkarılmasına yönelik iĢ ve iĢlemleri yürütmek üzere aĢçı,  

ı) Ġhtiyaç duyulan diğer alanlarda personel çalıĢtırılabilir.  
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C. FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER 

OMTAL Ortahisar Ġlçe MEM ile koordineli olarak tablo-6‟da yer alan faaliyet alanı ürün ve 

hizmetleri gerçekleĢtirmektedir.  

Tablo 3: OMTAL Faaliyet Alanları  ve Sunulan Hizmetler 

 

Faaliyet Alanı-1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.1. Öğrencilere yönelik görevler 

Sunulan Hizmet1.1.1. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalıĢmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan /Hizmet1.1.2. Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapmak, 

yaptırmak ve sonuçlarını raporlaĢtırmak, 

Sunulan Hizmet1.1.3. Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve baĢarı değerlendirme iĢ ve 

iĢlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet1.1.4. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine iliĢkin iĢ ve 

iĢlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet1.1.5. Öğrencilerin okul baĢarısını artıracak çalıĢmalar yapmak, yaptırmak, 

Sunulan Hizmet1.1.6. Öğrencilerin eğitim sistemi dıĢında bırakılmamasını sağlayacak Stratejileri almak, 

Sunulan Hizmet1.1.7. YurtdıĢında eğitim alan öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet1.1.8. Öğrencilerin okul dıĢı etkinliklerine iliĢkin çalıĢmalar yapmak, yaptırmak, 

Sunulan Hizmet1.1.9. Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak 

 

 

 

 

Faaliyet Alanı-2 Temel Eğitim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-2.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet2.1.1. Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtıracak ve geliĢtirecek çalıĢmalar yapmak, 

 

Faaliyet Alanı-3 Din Öğretimi Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-3.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet3.1.1. Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet3.1.2. Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini sağlamak.. 

 

Faaliyet Alanı-4 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-4.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet4.1.1. Bilim Sanat Merkezleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet4.1.2. Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet4.1.3. Madde bağımlılığı, Ģiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 

Sunulan Hizmet4.1.4. Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet4.1.5. Rehberlik ve kaynaĢtırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak 

Sunulan Hizmet4.1.6. Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalıĢmasına yönelik Stratejiler almak, 

 

Faaliyet Alanı-5 Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-5.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet5.1.1. Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliĢtirici Stratejiler almak, 

Sunulan Hizmet5.1.2. Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliĢtirmek, 

Sunulan Hizmet5.1.3. YetiĢkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet5.1.4. Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalıĢmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet5.5.5 Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, 
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Faaliyet Alanı-6 Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Sunulan Hizmet6.1. Ölçme ve değerlendirme iĢ ve iĢlemlerini iĢbirliği içerisinde yürütmek, 

Sunulan Hizmet6.14. Eğitim BiliĢim Ağının kullanımının yaygınlaĢtırılmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet6.18. Ġstatistikî verilerin saklanmasına iliĢkin teknik iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

 

Faaliyet Alanı-7 Strateji GeliĢtirme Hizmetleri 

Sunulan Hizmet7.1. Faaliyetlerin stratejik plan ve Okul Aile Birliği bütçe programına uygunluğunu sağlamak, 

Sunulan Hizmet7.2. Hizmetlerin etkililiği ile vatandaĢ ve çalıĢan memnuniyetine iliĢkin çalıĢmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet7.3 Okul aile birlikleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet7.4. Eğitime iliĢkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

Sunulan Hizmet7.5. Proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliĢtirici çalıĢmalar yapmak, 

 

 

Faaliyet Alanı-8 Hukuk Hizmetleri 

Sunulan Hizmet8.1. SoruĢturma ve incelemeye iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet8.2. Mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanmasını gözetmek, 

Sunulan Hizmet8.3. Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüĢ bildirmek. 

 

Faaliyet Alanı-9 Ġnsan Kaynakları Hizmetleri 

Sunulan Hizmet. 9.1. Norm kadro iĢ ve iĢlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet. 9.2. Özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet. 9.3. Özlük ve emeklilik iĢ ve iĢlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet. 9.4. Disiplin ve ödül iĢlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

Sunulan Hizmet 9.5. Personelin eğitimlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yapmak, 

SunulanHizmet.9.6. Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi iĢlerini yapmak, 

Sunulan Hizmet 9.7. Öğretmenlerin meslekî geliĢimiyle ilgili araĢtırma ve projeler yapmak ve uygulamak 

Sunulan Hizmet9.8. Öğretmenlerin meslekî geliĢimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

Sunulan Hizmet9.9. Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiĢtirme, askerlik, alan değiĢikliği 

ve benzeri iĢ ve iĢlemlerini yapmak, 

Sunulan Hizmet9.10. Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletiĢim sağlamak, 

Sunulan Hizmet9.11. 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri 

yürütmek. 

 

Faaliyet Alanı-10 Destek Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 10.1. Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet10.2. Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarının tespiti ve iĢ iĢlemlerini takip etmek, 

Sunulan Hizmet10.3. “Ücretsiz Ders Kitabı” teminini sağlamak, 

Sunulan Hizmet10.4. TaĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet10.5. Depo iĢ ve iĢlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet10.7. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taĢıma gibi iĢlemleri yürütmek 

SunulanHizmet10.8. Satın alma iĢ ve iĢlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet10.9. Tahakkuk iĢlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer iĢlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet10.10. Genel evrak ve arĢiv hizmetlerini yürütmek. 

 
Faaliyet Alanı-11 ĠnĢaat ve Emlak Hizmetleri 

Faaliyet Alanı11.1. Kaymakamlık ya da Ġlçe MEM tarafından verilen yetki ve sorumluluklar 

Sunulan Hizmet 11.1.1. Onarımlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 
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Faaliyet Alanı-12 Ortaöğretim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-12.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet12..2 Yükseköğretimle ilgili Ġlçe MEM‟ce verilen görevleri yerine getirmek, 

 

Faaliyet Alanı-13 Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı4.1 Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet4.1.1 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. 

Sunulan Hizmet4.1.2 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile 

ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak, 
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D. PAYDAġ ANALĠZĠ 

PaydaĢ analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan 

katılımcılığın sağlanabilmesi için Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iletiĢim ve 

etkileĢim içinde bulunan kurum ve kuruluĢların görüĢleri dikkate alınarak stratejik planın karar 

vericiler ve uygulayıcılar tarafından sahiplenilmesine çalıĢılmıĢtır. 2014-2015 Stratejik Planlama 

sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz; tüm paydaĢların görüĢ, talep, öneri ve 

desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiĢtir.  

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere iliĢkin 

memnuniyetlerin saptanması konularında baĢta iç paydaĢlar olmak üzere; kamu kurum ve 

kuruluĢları, iĢverenler, sivil toplum kuruluĢları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluĢan dıĢ 

paydaĢların büyük bölümünün, stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıĢtır.  

Kurumun dıĢarıdan algılanması ve kuruma iliĢkin beklentiler ve durum tespiti, kurumsal 

iĢbirliği ve eĢgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleĢtirmeye yönelik olarak Planlama Ekibi 

ve katılımcıların paylaĢımları sonucunda, kurumumuzun paydaĢlarla iliĢkilerinin seviyesi ve 

önceliklerin tespit edilmesine çalıĢılmıĢtır. 

PaydaĢ katılımcılığının sağlanmasında önemli araçlarından biri anket çalıĢmalarıdır. Bu 

nedenle, paydaĢ toplantılarının yanı sıra, paydaĢların tümünü temsil etme kabiliyetine sahip bir 

bölümünün incelenerek, paydaĢların tümüyle ilgili çıkarımlar yapmak için paydaĢ anketleri 

kullanılmıĢtır. Bu anketlerle bilgi, görüĢ ve beklentileri belirlenmek istenen paydaĢ kitlesine iliĢkin 

sistematik bir Ģekilde veri toplanması amaçlanmıĢtır. 

 

1.1.1. PaydaĢların Tespiti 

PaydaĢ analizinin ilk aĢamasında Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nin 

paydaĢlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi için;  

„Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?‟ 

„Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?‟   

„Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?‟ 

„Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini 

etkileyenler kimlerdir?‟ Sorularına cevap aranmıĢtır.   

Bu aĢamada, kurumun tüm paydaĢları ayrıntılı olarak belirlenmiĢ, paydaĢların kurumla 

iliĢkileri belirlenerek iç paydaĢ/dıĢ paydaĢ/yararlanıcı olarak sınıflandırılması yapılmıĢtır. PaydaĢlar 

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

temel ve stratejik konumları da belirtilmiĢtir.  
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Bu paydaĢlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iĢ birliği içinde olunan, 

faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen olarak, önceliklerine göre Ģekliyle 

sınıflandırılmıĢtır.  

 

1.1.2. PaydaĢların Önceliklendirilmesi: 

PaydaĢların önceliklendirilmesinde,  paydaĢın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile 

kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecesi göz önünde bulundurulmuĢ ve öncelik verilecek 

paydaĢlar belirlenerek paydaĢ listesi hazırlanmıĢtır.  

 

 

1.1.3. PaydaĢların Değerlendirilmesi: 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Ekibi, iç ve dıĢ paydaĢlardan 

alınacak görüĢ ve öneriler için, anket ve mülakat yöntemlerinin uygun olacağına karar vermiĢtir. 

Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaĢla kimin nasıl ve hangi sıklıkta görüĢ alacağı zaman 

belirlenmiĢ,  paydaĢ görüĢ ve önerilerinin alınması iĢlemi sistematik bir Ģekilde sürdürülmüĢtür.  

Gerek iç gerekse dıĢ paydaĢlarımızın görüĢ ve önerileri sonucunda ortaya çıkan hususlar, 

stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde büyük ölçüde 

belirleyici olmuĢtur.  

  

PAYDAġLAR 
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PaydaĢın Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

PaydaĢın 

Taleplerine verilen 

Önem 

NEDEN PAYDAġ 

„‟Tam 5,  Çok 4,  Orta 3,  Az 2,  Hiç 

1‟‟ 

1,2,3 Ġzle 

4,5 Bilgilendir 

1,2,3 Gözet 

4,5 Birlikte ÇalıĢ 
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PaydaĢ 
Ġç 

PaydaĢĢ 

DıĢ 

PaydaĢ 

Yararlanıcı 

(MüĢteri) 
Neden PaydaĢ? Önceliği 

MEB x   Bağlı olduğumuz merkezi idare  5 

Öğretmenler ve Diğer 

ÇalıĢanlar 

x   Kurumda hizmet verenler 5 

Öğrenciler x   Hizmetlerimizden yaralandıkları için 5 

Stk  x  Amaç ve hedeflerimize ulaĢmak 

iĢbirliği yapacağımız kurumlar  

4 

Valilik  x  Bağlı olduğumuz idare  

Okullar  x  Eğitim bölgesi dolayısıyla 5 

Üniversite  x  Yükseköğrenime hazırlık 4 

Güvenlik Güçleri  x  Kurumun güvenliğinden sorumlu 4 

Belediye  x  Kurumun bazı ihtiyaçlarını karĢılaması 3 

Okul Aile Birliği x   Okul yönetiminde bulunması ve 

tedarikçi olması 

5 

Sosyal Hizmetler Müd.  x  Ġhtiyaçlı öğrencilere yardım 4 

Gençlik ve Spor Müd.  x  Spor malzemeleri ve sportif faaliyetler 3 

Sağlık Müd.  x  Sağlık taramaları 4 

Kültür Müd.  x  Öğrencilere yönelik kültürel etkinlikler  

Medya  x  Okul faaliyetlerinin kamuoyuna 

duyurulması 

4 

Muhtarlık  x  Devamsızlıklar, fakir öğrenciler 5 

ĠĢveren KuruluĢları  x  Staj yapan öğrencilerimizin 

yetiĢtirildiği kurumlar 

5 

Ticaret ve Sanayi Odası  x  Yardım 4 

Tablo 4: Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi PaydaĢ GörüĢ Alma 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nin faaliyetlerini nasıl değerlendirdiğine iliĢkin 

görüĢleri içeren iç paydaĢ anketi çalıĢmasına, kurumda 70 kiĢi katılmıĢtır. 

1-Zaman: Anketin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 4 haftalık bir sürede bitirilmiĢ 

ve değerlendirilmiĢtir. 

2-Maliyet: Hazırlanan anket çoğaltılarak dağıtılmıĢtır 

3-Geçerlilik ve Güvenirlik: Ölçme araçlarında bulunması gereken özelliklerden en önemlileri 

geçerlilik ve güvenirliktir. Ölçme araçlarına katılımcıların verdiği tepkilerin doğruyu yansıtma 

derecesine göre geçerlilik ve güvenirlilik düzeyleri etkilenmektedir. Bu nedenle kurum içi 

anketlerde kiĢisel bilgilerin doldurulmamasına özen gösterilmiĢtir. 

Bu da ölçme aracının geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanmasında önemli bir faktör olmuĢtur. 

PaydaĢ Adı 
Etki-Önem 

Derecesi 

PaydaĢ GörüĢü 

Alma Yöntemi 
GörüĢ Alacak Birim-KiĢi 

GörüĢ Alınma 

Süresi 

Ġç PaydaĢlar 4 Mülakat-Anket SPKE 5 gün 

DıĢ PaydaĢlar 14 Anket SPKE 5 gün 
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E. KURUM ĠÇĠ VE DIġI ANALĠZ 

1.1.4. Kurum Ġçi Analiz  

 

ġekil 2: Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TeĢkilat ġeması 

OKUL MÜDÜRÜ 

OGYE 
MÜDÜR 

YARDIMCILARI 

ÖĞRENCİ 
KULÜPLERİ 

Satranç Kulübü --Müzik Kulübü 

Basın-Yayın 
Kulübü 

Kültür ve 
Edebiyat Kulübü 

Gezi Kulübü Spor Kulübü 

Girişimcilik 
Kulübü 

Yeşilay Kulübü 

Sağlık Kulübü    
Sivil Savunma 

Kulübü 

KURULLAR 

Disiplin Kurulu 
Şube 

Öğretmenler 
Kurulu 

Sayım Kurulu 
Rehberlik ve 

Psikolojik 

Sosyal Etkinlikler 
Kurulu 

Onur Kurulu 

Okul Seçim 
Kurulu 

YARDIMCI 
HİZMETLER 

KOMİSYONLAR 

Değer-Tespit 
Komisyonu 

Muayene ve 
Kabul Komisyonu 

Satın Alma 
Komisyonu 

Kayıt Kabul ve 
Nakil Komisyonu 

ZÜMRE 
ÖĞRETMENLERİ 

Okul Aile Birliği 
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Okulumuzun teĢkilat yapısı ve kurumların görevleri, 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi 

Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiĢtir.  

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, görev tanımında yer alan faaliyetleri 

sürdürürken, paylaĢımda bulunduğu 14 türde dıĢ paydaĢ belirlemiĢtir. Hazırlanan anketlerin 

paydaĢlara nasıl uygulanacağı, Stratejik Plan Ekibi olarak önceden belirenmiĢ ve plana uygun 

olarak uygulanmıĢtır. Uygulama esnasında görüĢlerinin 2015-2019 Stratejik Planı‟nda ne derece 

önemli olduğu paydaĢlara belirtilmiĢtir. 

Anketlerin veri tabanında toplanması iĢlemi tamamlandıktan sonra analiz edilmiĢtir. Ġç ve 

dıĢ paydaĢ analiz sonuçlarına göre paydaĢlarımızın Okulumuzu nasıl gördüğü değerlendirilmiĢ, 

yapılan analiz güçlü ve zayıf taraflarımızın belirlenmesinde katkı sağlamıĢtır. 

 

Ortahisar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ġnsan Kaynakları 

 

ORTAHĠSAR MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ  PERSONEL DURUMU 

Görev Unvanı Asil Görevlendirme Toplam 

Okul Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Okul / Kurum Müdürü 1 0 1 

Okul / Kurum Müdür BaĢ Yardımcısı - 0 - 

Okul / Kurum Müdür Yardımcısı 5 0 5 

Toplam 6 0 6 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut Ġhtiyaç Toplam 

Öğretmen 73 73 - 73 

Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı Toplamı 73 73 - 73 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ HARĠCĠ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm Mevcut Durum Ġhtiyaç Toplam 

Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 1 1 0 1 

Teknisyen 0 0 0 0 

Memur - - 1 1 

Toplam 1 1 0 2 

DĠĞER STATÜLER 

Türü Toplam 

Geçici Personel ( ĠĢ Kur kapsamında ve Okul Aile Birliği Kapsamında ÇalıĢanlar) 5 

Sürekli ĠĢçi (Kadrolu Yardımcı personel, Belediyeden gelen her türde yardımcı personel, 4/C vb.) 4 

Ders KarĢılığı Ücretli Öğretmen - 

Toplam 9 

Genel Toplam 84 

Tablo 5. OMTAL Ġnsan Kaynakları Dağılımı (2014) 
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Tablo 6: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Teknolojik Kaynaklar  

Okulumuz/Kurumumuz hizmetlerinin, tüm paydaĢlarına daha hızlı ve etkili Ģekilde sunulması için, 

güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır.  

Bu çerçevede, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Sistemi (MEBBĠS) ile kurumsal ve bireysel iĢ ve 

iĢlemlerin büyük bölümü yürütülmektedir. MEBBĠS aracılığıyla MEĠS, e-Burs, Evrak, TEFBĠS,  

Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, 

Özlük, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Akademi, e-

Katılım, gibi modüllere ulaĢılarak çalıĢmalar yürütülmektedir.  

Okulumuzun resmi yazıĢmaları, elektronik ortamda ticaretlisesi@meb.k12.tr  uzantılı e-posta 

üzerinden yapılmaktadır.  

Ayrıca okulumuzda eğitim ve öğretimde fırsat eĢitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı 

iyileĢtirmek ve bilgi iletiĢim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını 

sağlamak amacıyla Bakanlığımızın yürüttüğü FATĠH Projesinden yararlanılmaktadır. 

  

Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran(%) 

Doktora - - 

Yüksek Lisans (Tezli) 1 0,01 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 8 0,1 

Lisans 66 0,87 

Ön Lisans - - 

Enstitü 1 0,01 

Lise 1 0,01 

Ġlköğretim 2 - 

Ġlkokul - - 

Genel Toplam 79 100 
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Bilgisayar 110 

Projeksiyon 5 

Akıllı Tahta 19 

Laptop (  Dizüstü bilgisayar ) 2 

Faks 1 

Tarayıcı 1 

Fotokopi makinesi 3 

Baskı Makinesi 1 

Lazer yazıcı 5 

Mürekkep püskürtmeli 1 

Televizyon 2 

VCD/DVD Oynatıcı 1 

Kamera 3 

Fotoğraf Makinesi 3 

Tepegöz 2 

Ġnternet Bağlantısı 1 

Telefon Bağlantısı 2 

Tablo 7: Teknolojik Kaynaklar 

 

Mali Kaynaklar 

 Eğitim ve öğretimin baĢlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay,  

ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlardan sağlanan hibe ve okul-aile birliği gelirleri 

oluĢturmaktadır.      

 

  

Yıllar  MEB Bütçesi (TL)*  OMTAL Bütçesi (TL)  OMTAL Bütçesi/ MEB 

Bütçesi (%)  

2014  36.400.961.000  104.535 0,000003 

2015   40.454.052.000  117.900 0,000003 

*2015-2019 MEB Stratejik Plânından AlınmıĢtır.cf 

Tablo 8: OMTAL Bütçesinin MEB Bütçesine Göre ArtıĢ Oranı (2014) 

 

 

1.1.5. Kurum DıĢı Analiz 

Ülkemizde eğitim teknolojilerinden hedef ve pratiklere kadar pek çok olgu, küresel bir 

algıyla yeniden tasarlanmaya baĢlanmıĢtır. KüreselleĢme ve bilgi toplumunun dinamik oluĢumlar 

olduğu dikkate alındığında eğitim, eğitimli insan, öğrenme, okul, okul yöneticisi, öğretmen ve 

öğrenci gibi kavramların yeniden tartıĢılması gerekmektedir. 
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Kurumumuz, küreselleĢme ve onun yansımalı bir süreci olarak öne çıkan bilgi toplumu ve 

eğitimdeki değiĢim konularını analiz etmek, bu alanda ortaya çıkan yeni eğilimleri takip ederek 

büyük resmi görmeyi hedeflemektir.  

Dünyada, ülkemizde, bölgemizde, ilimizde, ilçemizde ve okulumuzda/kurumumuzda kurum 

olarak müdahale edemediğimiz fakat stratejilerimize dayanak oluĢturacak, üst politika belgelerine 

de atıfta bulunulmuĢtur.  

 

 

 

Üst Politika Belgeleri 

Üst politika belgelerinde Bakanlığımız görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmıĢ 

ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıĢtır. Stratejik plan çalıĢmaları kapsamında 

taranmıĢ olan politika belgeleri aĢağıda verilmiĢtir.  

- MEB 2010-2014 Stratejik Planı  

- MEB 2015-2019 Stratejik Planı  

- Millî Eğitim ġura Kararları  

- Millî Eğitim Kalite Çerçevesi  

- Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi  

- Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi  

- Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi  

- Ortahisar Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 
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GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR VE TEHDĠTLER (GZFT) 

ANALĠZĠ 

Okulumuz öğretmenleri ile yapılan toplantılar ve iç ve dıĢ paydaĢ analizleri, Ortahisar  Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz birimleriyle yapılan görüĢmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve 

okulumuzun  mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler 

belirlenmiĢtir. 

 

E
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GÜÇLÜ YÖNLER 

 

Okulun merkezi bir bölgede bulunması 

 

 

ZAYIF YÖNLER 

Sınıflarda öğrenci sayısının fazla olması 

 

 

FIRSATLAR 

Okula ulaĢımın kolay olması 

 

 

TEHDĠTLER 

TEOG sınavlarından çok az bir puan alan öğrencilerin okulumuzu tercih etmesi 
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GÜÇLÜ YÖNLER 

 

-91 yıllık deneyimin olması  

-Eğitim projelerinde aktif olarak yer alması 

 

ZAYIF YÖNLER 

-Derslerin blok halinde iĢlenmesi 

-Velilerin duyarsızlığı 

 

FIRSATLAR 

 

-Ticaret ve sanayi odası iĢbirliği  

-KTÜ, TÜBĠTAK gibi kurumların eğitim öğretim faaliyetlerine destek veriyor olması. 

 

TEHDĠTLER 

 

-Mesleki eğitime dair toplumun olumsuz algısı 

-Ġnternet ortamının güvenli olmaması 
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-Ataerkil toplum yapısı 

-Yönetmeliklerin çok sık değiĢmesi 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
A

P
A

S
ĠT

E
 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 

-Her branĢtan öğretmenin yeterli sayıda bulunması 

-Sınıflarda akıllı tahtaların olması 

-Kütüphanenin bulunması 

-Bilgisayarlı laboratuarların olması 

-Radyo ve televizyon, Halkla iliĢkiler, Muhasebe ve finansman, BiliĢim bölümlerinin 

olması 

-Konferans salonunun, spor alanının olması 

-Rehberlik servisinin olması 

-Okulun temiz olması 

-Okul bahçesinin düzenli olması 

-Kantinin olması 

-Fen laboratuvarının olması 

-Açık lisesinin olması 

-Ġhtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek verilmesi 

 

ZAYIF YÖNLER 

 

-Öğrencilerin teneffüslerde geniĢ bahçemizi kullanamaması 

-Yemekhanenin olmaması 

-Okul kantinin pahalı ve yetersiz olması 

-Ders saatleri dıĢında okul bahçesinin denetiminin yetersiz olması 

-Bazı bölümlerin kendilerine ait odalarının olmaması ( Müzik, Felsefe, Halkla 

iliĢkiler…) 

-Veli görüĢme odasının olmaması 

-Öğrencilerin genelinin parçalanmıĢ aileye sahip olması 

-Öğrencilerin okulda telefon kullanmaları 

-Öğrencilere tablet dağıtılmaması 

-Velilerin ekonomik düzeyinin yetersiz olması 

-Velilerin adres ve telefon bilgilerinin güvenilir olmaması 

 

FIRSATLAR 

 

-AB projelerinin var olması 

-Öğrencilerin stajlarında ücret alması 

-Mezun öğrencilerin alanlarında staj ve iĢ imkanı olması 

 

TEHDĠTLER 

-Okul çıkıĢlarında okulun çevresindeki denetim eksikliği 

-Okulumuzun bitiĢiğindeki Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi‟nin olumsuz 

etkisi 

Tablo 9: Temalara göre GZFT 
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Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planının hazırlık aĢamasında, iç ve dıĢ paydaĢlarla yapılan 

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

tehditleri belirlenmiĢtir. Böylece Okulumuzun, stratejik planı için hayati önem taĢıyan 

stratejiler/tedbirler için ön hazırlık tamamlanmıĢtır. Analiz sonrası ortaya çıkan genel kanı: Atıfta 

bulunulan üst politika belgelerinde yer alan hedeflere ulaĢmak için fiziki ve beĢeri altyapının 

geliĢtirilmesi ile ilgili güçlü ve uygulanabilir tedbirlere ihtiyaç olduğudur. 

Okulumuz 2011-2014 Stratejik Planı GZFT analiziyle karĢılaĢtırıldığında; kurumun iç 

dinamiklerinden kaynaklanan güçlü ve zayıf taraflarında önemli bir değiĢiklik olmamıĢ, buna 

karĢılık fırsat ve tehdit bölümlerinde önemli değiĢiklikler gözlenmiĢtir. Bu değiĢiklikler genel 

olarak: Gençlerin fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bir Ģekilde yetiĢtirilmesi ve toplumsal refahın 

sağlanmasına hizmet edilmesidir. 

 

Ortahisar Mesleki Teknik Anadolu GeliĢim ve Sorun Alanları 

 

PaydaĢ analizi, kurum içi ve dıĢı analiz sonucunda Ġlçe MEM‟in ve OMTAL faaliyetlerine 

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

altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluĢturulmasında temel alınmıĢtır. 
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Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Ortaöğretimde okullaĢma 

 Ortaöğretimde devamsızlık  

 Ortaöğretimde örgün 

eğitimin dıĢına çıkan 

öğrenciler 

 Zorunlu eğitimden erken 

ayrılma 

 Temel eğitimden 

ortaöğretime geçiĢ 

 Okul türlerinin tanıtımı 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin kendilerine uygun 

eğitime eriĢimi 

 Yükseköğretime katılım 

 

 Eğitim öğretim sürecinde 

sanatsal, sportif ve kültürel 

faaliyetler 

 Okuma kültürü 

 Okul sağlığı ve hijyen 

 Zararlı alıĢkanlıklar ve 

bağımlılıklar 

 Öğretmenlere yönelik hizmet 

içi eğitimler 

 Eğitimde bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin kullanımı 

 Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiĢtirme 

kursları 

 Temel dersler önceliğinde 

ulusal ve uluslararası 

sınavlarda öğrenci baĢarı 

durumu 

 Sınav kaygısı 

 Eğitsel, mesleki ve kiĢisel 

rehberlik hizmetleri 

 Hayat boyu rehberlik hizmeti 

 Hayat boyu öğrenme 

kapsamında sunulan kursların 

çeĢitliliği ve niteliği  

 Mesleki ve teknik eğitimin 

sektör ve iĢgücü piyasasının 

taleplerine uyumu 

 Atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin sektörle ilgili 

özel alan bilgisi 

 Mesleki eğitimde alan dal 

seçim rehberliği  

 ĠĢletmede beceri eğitimi 

uygulamaları 

 Önceki öğrenmelerin 

belgelendirilmesi 

 Uluslararası hareketlilik 

programlarına katılım 

 Ġnsan kaynaklarının planlanması 

ve mesleki yetkinliklerinin 

geliĢtirilmesi 

 ÇalıĢma ortamlarının iĢ 

motivasyonunu sağlayacak 

biçimde düzenlenmesi 

 ÇalıĢanların ödüllendirilmesi 

 Hizmet içi eğitim kalitesi 

 Uzaktan eğitim uygulamaları 

 Okulumuzun fiziki kapasitesinin 

yetersizliği  

 Okulumuzun sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif faaliyet 

alanlarının yetersizliği 

 Eğitim ve çalıĢma ortamlarının 

kalitesinin artırılması 

 Donatım eksiklerinin giderilmesi 

 Ödeneklerin etkin ve verimli 

kullanımı 

 Alternatif finansman kaynakları 

temini 

 Uluslararası fonların etkin 

kullanımı 

 Okul-Aile Birliği 

 Kurumsal aidiyet duygusu 

 Stratejik planların 

uygulanabilirliği 

 Basın ve yayın faaliyetleri  

 Mevcut arĢivlerin tasnif edilmesi 

 Ġstatistik ve bilgi temini 

 Bilgiye eriĢim imkânlarının ve 

hızının artırılması 

 Teknolojik altyapı eksikliklerinin  

 giderilmesi 

 Mobil uygulamaların 

yaygınlaĢtırılması 

 ĠĢ güvenliği ve sivil savunma 

 Diğer kurum ve kuruluĢlarla 

iĢbirliği  

 Kamu Hizmet Standartlarının 

düzenlenmesi  

 Bürokrasinin azaltılması 

 

Tablo 10: GeliĢim ve Sorun Alanları 
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STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ 

1. Eğitim ve Öğretime EriĢim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

   1.1.1. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

   1.1.2. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

   1.1.3. Özel eğitime eriĢim ve tamamlama 

2.Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

   2.1.1. Öğrenci 

2.1.1.1. Hazır oluĢ 

2.1.1.2. Sağlık 

2.1.1.3. Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4. Kazanımlar 

   2.1.2. Öğretmen 

    2.1.2.1. Hizmetiçi eğitim 

    2.1.2.2. Motivasyon 

    2.1.2.3. Verimlilik 

   2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

   2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

   2.1.5. Program ve türler arası geçiĢler 

   2.1.6. Rehberlik 

   2.1.7. Ölçme ve değerlendirme 

2.2. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

    2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

   2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

3.Kurumsal Kapasite 

3.1. BeĢeri Alt Yapı  

   3.1.1. Ġnsan kaynakları planlaması 

   3.1.2. Ġnsan kaynakları yönetimi 

   3.1.3. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

   3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

   3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 
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   3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

   3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

   3.3.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. ĠĢ analizleri ve iĢ tanımları 

   3.3.2. Ġzleme ve değerlendirme 

   3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaĢma 

   3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. ġeffaflık ve hesap verebilirlik 

   3.3.5. Kurumsal iletiĢim 

3.4. Bilgi Yönetimi 

   3.4.1. Bakanlık hizmetlerinin e-devlet, MEBBĠS, e-okul vb.kanallar 

aracılığıyla sunumu 

   3.4.3. Veri toplama ve analiz 

   3.4.4. Veri iletimi ve bilgi paylaĢımı 
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III. BÖLÜM 

1. GELECEĞE YÖNELĠM 

A. MĠSYON, VĠZYON, TEMEL DEĞERLER ve ĠLKELERĠMĠZ 

MĠSYON 

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, düĢünen, sorgulayıcı, üretken, bütüncül bakıĢ açısına 

sahip, topluma duyarlı, adaletli, eĢitlikçi,  Muhasebe ve finansman, BiliĢim, Radyo ve televizyon, 

Halkla iliĢkiler alanlarında alanla ilgili üst öğretim kurumuna dair hazır bilgi ile donatmak ve ilgili 

piyasanın ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiĢtirmektir. 

VĠZYON 

Muhasebe ve finansman, BiliĢim, Radyo ve televizyon, Halkla iliĢkiler alanlarında Yerel, 

Ulusal ve Uluslar Arası sektöre yön veren kurum olmak. 

 

TEMEL DEĞERLER 

 Kalite, 

 Güncellik, 

 Güvenilirlik, 

 Mesleki uzmanlık, 

 Tarafsızlık ve Ģeffaflık, 

 KiĢisel verilerde gizlilik, 

 Veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı 

 Ġnsan haklarına saygı 

ĠLKELERĠMĠZ 

 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık  

 Bilimsellik  

 ÇağdaĢlık  

 ÇalıĢkanlık  

 KarĢılıklı saygı  

 Çevreye ve insanlara duyarlılık  

 Objektif değerlendirme  

 Motivasyon 

 ĠĢbirliği  

 Demokrasiye bağlılık  

 Kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelere bağlılık  

 Yaratıcılık ve giriĢimcilik 

 Hizmet bekleyenlerin ihtiyaçlarına odaklanmak, 
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 Ülkemizin geleceği konusunda sorumluluk, 

 Birbirine saygı ve sevgi göstermek, 

 Her çalıĢana değer vermek, eĢit fırsat tanımak, 

 Hatayı oluĢmadan önlemek, 

 Açık ve dürüst iletiĢim, 

 Sürekli geliĢim, 

 Herkese katma değer üretme fırsatı tanımak, 

 Problemin değil, çözümün parçası olmaya çalıĢmak, 

 Karar almada Ģeffaflık ve hesap verebilirlik. 

 Ben değil biz kültürünü yerleĢtirmek, 

 Milli ve manevi değerlere bağlı kalmak, 

 Demokrasi kültürüne sahip olmak, 

 

B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU 

STRATEJĠK AMAÇ-1: Okulumuzdaki tüm öğrencinin eğitim-öğretim imkanlarından  tam olarak 

faydalanmalarını sağlamak 

Stratejik Hedef 1. 1: Öğrencilerin okula devamsızlık oranını azaltmak 

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılı velinin SMS yoluyla bilgilendirilmesini %50‟ye ulaĢtırmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılı öğrencinin devamsızlığın 5, 15 ve 25.günlerinde (yeni 

ortaöğretim kurumları yönetmeliğine göre) posta yoluyla veliye ulaĢılabilirliğini % 60‟a 

çıkarmak   

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı veli toplantılarına veli katılımını %45‟e çıkarmak 

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı Sınıf rehber öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik 

danıĢmanlar, okul yöneticileri tarafından velilerin aranmasını %60‟a çıkarmak 

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında sosyal aktivitelere katılan öğrenci sayısını toplam öğrenci 

sayısının %50‟sine çıkarmak 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaĢılabilirliği %50‟ ye çıkarmak 

 

 

 

 

 



 

45 
 

STRATEJĠK AMAÇ-2: Okulumuzun mevcut imkanlarının en iyi Ģekilde kullanılarak eğitim ve 

öğretimde kaliteyi artırmak 

Stratejik Hedef 2.1: Disiplin cezaları oranını azaltmak  

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında kınama cezasını %01‟ e indirmek. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında uzaklaĢtırma cezasını %01‟ e indirmek. 

 

Stratejik Hedef 2.2: YGS- LYS baĢarı düzeyini artırmak 

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında YGS barajı 140 barajını geçen öğrenci sayısını; 

YGS-1: 115 

YGS-2: 115 

YGS-3: 90 

YGS-4: 90 

YGS-5:102 

YGS-6: 120 kiĢiye çıkarmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında YGS barajı 180 barajını geçen öğrenci sayısını  

YGS-1: 9 

YGS-2: 8 

YGS-3: 121 

YGS-4: 112 

YGS-5: 94 

YGS-6: 53 kiĢiye çıkarmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında LYS sonunda 4 yıllık fakülteye yerleĢen öğrenci sayısını 

15‟e çıkarmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında Sınavsız GeçiĢ ile yerleĢen öğrenci sayısını 131‟ e 

çıkarmak. 

Stratejik Hedef 2.3: Piyasanın taleplerine uygun nitelikli eleman yetiĢtirmek 
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Performans göstergeleri 

2015-2016 Eğitim-öğretim yılında iĢletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerin mezun 

olduktan sonra aynı ya da farklı iĢ yerinde devam etme oranını % 2‟ ye çıkarmak. 

 

Stratejik Hedef 2.4: Akademik baĢarıyı artırmak 

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında baĢarı oranını; 

 9.sınıflar  : %68 

 10.sınıflar  : %80  

 11.sınıflar  : %88 

 12.sınıflar  : %98,5‟a çıkarmak. 

 

STRATEJĠK AMAÇ-3: Eğitime eriĢimi kolaylaĢtıracak ve eğitimde kaliteyi artıracak 

kurumsal kapasiteyi oluĢturmak için beĢeri, fiziki, mali altyapıyı iyileĢtirmek, yönetim ve 

organizasyon yapısını güçlendirmek ve enformasyon teknolojilerini etkin kullanmak. 

Stratejik Hedef 3.1: ĠĢlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev yapan 

yönetici ve her kademede görev yapan personelin iĢ tanımları dâhilinde mesleki yeterliliğini 

artırmak. 

Hedefin mevcut durumu 

Tablo 11: Performans Göstergeleri 

 

 

 

 

No 

 

Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite GeliĢtirme 

Hedef 3.1. 

 

 

Önceki Yıllar 

 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

1 Yüksek lisans yapan öğretmen sayısı 4 4 9 

2 Yüksek lisans yapan  öğretmen sayısının tüm 

personel sayısına oranı 
%3 %3  

3 Hizmet içi eğitim gerçekleĢtirilen alan sayısı 4 4 4 

4 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan  

öğretmen  sayısı 
5 5 7 

5 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan  

öğretmen  sayısının tüm personel sayısına oranı 
%7,7 %11,7  

6 Uluslararası projelere katılan öğretmen sayısı - 3 4 

7 Uluslararası projelere katılan öğrenci sayısı - 17 32 
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2013-2014 : Genç BaĢarı ġirket Programı (2 öğretmen 16 öğrenci) 

                          : Daha Ġyi Bir Okul (Hayalden Gerçeğe) (1 öğretmen 1 Öğrenci) 

 

2014-2015 : ERASMUS+ (Mesleki Yeterlilik ve GeliĢim Stajı) (4 öğretmen 32 öğrenci) 

 :  Almanya – Ġsveç, Belçika 

Stratejik Hedef 3.2: Günümüzün gerekliliklerine uygun Ģekilde hazırlanmıĢ eğitim ortamlarını 

imkânlar doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar kazandırmak ve verimli bir mali yönetim yapısı 

oluĢturmak. 

 

Stratejik Hedef 3.3: Kurumsal yapının güçlendirilmesi adına katılımcı, çoğulcu, performans 

yönetim sistemine dayalı yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluĢturmak 

 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2015 2019 

3.3.1 Ortak çalıĢma yapılan kurum sayısı  190 198 210 212 

 

 

C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLER 

 

TEMA 1- EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠMĠN ARTTIRILMASI 

 

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

demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eĢit ve adil Ģartlar altında 

ulaĢabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. 

 

STRATEJĠK AMAÇ-1: Okulumuzdaki tüm öğrencinin eğitim-öğretim imkanlarından tam 

olarak faydalanmalarını sağlamak 

Stratejik Hedef 1. 1: Öğrencilerin okula devamsızlık oranını azaltmak 

Hedefin Mevcut Durumu 

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması, sosyal ve ekonomik kalkınmanın 

sürdürülebilmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle okulumuzu tercih eden her bireyin, 

eğitim alanında adil ve sürdürülebilir bir ilerlemenin kaydedilebilmesi için; tüm bireylerin hazır 

bulunuĢluk düzeyleri ile ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, eğitim öğretimin her aĢamasına 

katılımını ve eğitim sisteminin içinde kalmalarını sağlamak hedeflenmektedir. 
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2014-2015 eğitim-öğretim yılında; 

Okulumuzda öğrenim gören 1038 öğrenciden 338  9.sınıf öğrenci velisine SMS yoluyla bilgi 

verilmiĢtir. %32 olan bu oranı bütün sınıf düzeyleri için uygulayıp oranı %50‟ye çıkarmak 

amacımızdır. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılı öğrencinin devamsızlığın 5 ve 20. günlerinde posta 

yoluyla veliye ulaĢılabilirliğini % 60‟a çıkarmak.   

Mevcut Durum 

9-10-11 ve 12. Sınıf öğrencilerinden devamsızlığı 5 günü geçen öğrenciler devamsızlık mektubu 

iadeli taahhütlü olarak gönderilmiĢtir. 

9-10-11ve 12. Sınıf öğrencilerinden devamsızlığı 10 günü geçen öğrenciler için velilere iadeli 

taahhütlü olarak devamsızlık mektubu gönderilmiĢtir. 11.sınıf devamsızlık mektuplarının tamamı 

velilerin eline ulaĢmıĢtır, 9.sınıflarda 2, 10.sınıflarda 2, 12. Sınıflarda ise 1 öğrencinin devamsızlık 

mektubu velinin adreste bulunamaması nedeniyle geri gelmiĢtir. 

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılı veli toplantılarına veli katılımını %45‟e çıkarmak 

Mevcut Durum 

2014-2015 eğitim-öğretim yılı II. dönem veli toplantısına velilerin katılım oranı; 

9.sınıf 167 veli % 49.4 

10.sınıf 63 veli % 31,3 

11.sınıf 92 veli % 37 

12.sınıf 67 veli % 30 Ģeklinde olmuĢtur.  

Toplam veli katılım oranı %36.9 olarak belirlenmiĢtir. 

 

 2015-2016  Eğitim-öğretim yılında  Sınıf rehber öğretmenleri, rehber öğretmenler, 

okul yöneticileri  tarafından velilerin aranmasını %60‟a çıkarmak 

 

Mevcut Durum 

2014-2015 eğitim-öğretim yılında veli aranma oranı %55. ĠletiĢim bilgilerindeki eksiklik sebebi ile 

aranma oranı %55 olarak tespit edilmiĢtir.  

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında sosyal aktivitelere katılan öğrenci sayısını toplam 

öğrenci sayısının %50‟sine çıkarmak 
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Mevcut Durum 

Sağlıklı ruhsal ve fiziksel geliĢim süreçleri içinde ve akademik baĢarı ve öğrenme 

kazanımları dâhilinde, ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranıĢ geliĢtirebilen, sportif, 

sanatsal ve kültürel aktiviteleri yaĢam biçimi haline getirebilen, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve 

öğrenmeye açık, özgüven sahibi, giriĢimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetiĢmesi 

hedeflenmektedir. 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılımının 

desteklenmesi, eğitimde kaliteyi arttıracak önemli unsurlardan biridir. Öğrencilerimizin bedensel, 

ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel 

faaliyetler gerçekleĢtirilmektir.   

Kaliteli eğitim ve öğretimin önemli göstergelerinden olan kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda düzenlenen faaliyetlerin durumu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında aĢağıdaki gibidir: 

-TUBĠTAK Bilim ġenliği 

-GiriĢimcilik Kulübü Faaliyetleri 

-Futbol Turnuvası 

-Resim Kursu 

-Müzik çalıĢmaları 

-Muhasebe-Finansman bölümünün hazırladığı Bilgi YarıĢması 

-Halkla ĠliĢkiler Bölümünün Kokteyl ÇalıĢmaları 

-Çanakkale Gezisi 

-RTV bölümünün çekim çalıĢmaları 

-BiliĢim bölümümün tamir-bakım çalıĢmaları 

-Toplumsal Cinsiyet EĢitliği farkındalık çalıĢmaları 

 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaĢılabilirliği %50‟ ye 

çıkarmak 

Mevcut Durum 

2013-2014 eğitim-öğretim yılında baĢlayan, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında devam eden    

ve de devam edecek olan “ASKIDA MENU” faaliyetiyle ihtiyaçlı öğrencilere günlük yemekleri 

temin edilmiĢtir. 20 öğrenciye günlük olarak menü verilmiĢ, yemek ihtiyaçlarını kantinden 

karĢılamaları sağlanmıĢtır. 
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Ayrıca 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Mart ayından baĢlayarak 4 öğrenciye her ay 

düzenli para yardımı yapılmıĢtır, yapılmaya da devam edilmektedir. Öğrencilerimizden maddi 

durumu bozuk olanlar- ki bizim okulumuzda bu sayı yüksektir- yemek ihtiyaçlarını 

karĢılayamadıkları için derslere adapte olamamaktadırlar. YaklaĢık 6 saat okulda kaldıkları 

düĢünüldüğüne mutlaka yemek ihtiyaçlarını karĢılamaları gerekmektedir. Özellikle sabahçı 

grubumuzda bulunan öğrenciler kahvaltı yapmadan geldikleri için derste motive olmaları imkansız 

hale gelmektedir. Yapılan rehberlikler sonucunda ihtiyaçlı öğrencilere ulaĢılmıĢtır.  

 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar 

Öğrencilerin okula devamsızlık oranının azaltılması 2014-2015 Plan Dönemi 

Sonu Hedef 1.1. 

1 Velinin SMS yoluyla bilgilendirilmesi (%)  33 50 

2 Devamsızlık mektuplarının gönderilmesi  95 96 

3 Veli toplantıları katılım oranı 36,9 45 

4 Velilerin aranması 55 60 

5 Sosyal aktivitelere katılan öğrenciler  45 50 

6 Ġhtiyaç sahibi öğrenciye ulaĢılabilirlik 20 30 

Tablo 12 :Performans Göstergeleri 

 

Tablo 13: Tedbirler 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Amaç-1 

Stratejik Hedef 1.1. 

Tedbir/Strateji Ana Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birimler 

1-Velilerin telefon bilgileri temin 

edilir. 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Rehberlik Servisi 

Ġlgili Müdür Yardımcısı 

2-Sınıf rehber öğretmen telefon 

bilgilerini teyit eder. 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Rehberlik Servisi 

Ġlgili Müdür Yardımcısı 
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TEMA 2- EĞĠTĠM-ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

STRATEJĠK AMAÇ-2: Okulumuzun mevcut imkanlarının en iyi Ģekilde kullanılarak eğitim ve 

öğretimde kaliteyi artırmak 

Stratejik Hedef 2.1: Disiplin cezaları oranını azaltmak  

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında kınama cezasını %01‟ e indirmek. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında uzaklaĢtırma cezasını %01‟ e indirmek. 

Mevcut Durumu 

 Okulumuzda 2014-2015 eğitim-öğretim yılında disiplin cezası alan öğrenci sayısı,  

 Kınama cezası alan öğrenci sayısı 12 oranı %02 

 UzaklaĢtırma cezası alan öğrenci sayısı 7 oranı %015 

 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar 

Disiplin Cezalarının azaltılması 
2014-2015 

Plan Dönemi 

Sonu Hedef 2.1 

1 
Velinin Rehber öğretmen tarafından aranıp 

bilgilendirilmesi (%) 
85 95 

2 Sorunlu öğrencilerin tespiti ve rehberlik 60 95 

3 
Disiplin suçları ve cezaları ile ilgili öğrencilerin 

bilgilendirilmesi 
70 90 

Tablo 14 :Performans Göstergeleri 

 

 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.1 

Tedbir/Strateji Ana Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birimler 

1-Problemli öğrenciler sınıf 

rehber öğretmeni ve rehber 

öğretmenler tarafından tespit 

edilerek rehberlik yapılır. 

 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Rehber 

öğretmenler 

 

 

Rehberlik Servisi 

 

2-Sınıf rehber öğretmeni ve 

rehber öğretmenler konferans 

düzenleyerek ve de rehberlik 

derslerinde disiplin suç ve 

cezaları hakkında bilgi verir.  

Rehber 

öğretmenler 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

 

Rehberlik Servisi 

 

Tablo 15: Tedbirler 
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Stratejik Hedef 2.2: YGS- LYS baĢarı düzeyini artırmak 

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında YGS barajı 140 barajını geçen öğrenci sayısını; 

YGS-1: 115 

YGS-2: 115 

YGS-3: 90 

YGS-4: 90 

YGS-5:102 

YGS-6: 120 kiĢiye çıkarmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında YGS barajı 180 barajını geçen öğrenci sayısını  

YGS-1: 9 

YGS-2: 8 

YGS-3: 121 

YGS-4: 112 

YGS-5: 94 

YGS-6: 53 kiĢiye çıkarmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında LYS sonunda 4 yıllık fakülteye yerleĢen öğrenci sayısını 

15‟e çıkarmak. 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında Sınavsız GeçiĢ ile yerleĢen öğrenci sayısını 131‟ e 

çıkarmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

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

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

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

zihinsel geliĢimleri desteklenerek; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyelleri açığa çıkarılmalı 

ve akademik alanda baĢarılı olmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle ilimizde kaliteli bir eğitim ortamına 

ulaĢmak için bütün bireylerin bedensel, duygusal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere 

katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin verimli bir Ģekilde 

uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerinin ulusal ve 

uluslararası alanda belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Bu amaçla okulumuzun, Türkiye genelinde, YGS (Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı) ve LYS 

(Lisans YerleĢtirme Sınavları) sınavlarındaki baĢarı durumu değerlendirilmelidir. 

Okulumuzun yükseköğretime giriĢ sınavlarına iliĢkin, okul ortalamasındaki değiĢim oranına 

bakıldığında ise; YGS için  %8 artıĢ dikkat çekmektedir.  Yeni plan döneminde bu oranların 

iyileĢtirilmesi ve arttırılması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.  

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında yükseköğretime (2 Yıllık MYO) yerleĢen öğrenci sayısı 

130 iken; 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 105‟e gerilemiĢtir. Bu gerilemenin nedeni, meslek 

programından mezun öğrencilerin sınavsız geçiĢ hakkını kullanması; fakat yeterli verimin 

alınamamasıdır.. 

Performans Göstergeleri 

    

YGS- LYS baĢarı düzeyini artırmak 2013-

2014 
2014-2015 

Hedef 2.2 

1 Yükseköğretime GeçiĢ 

Sınavı (YGS) (180 Puanı 

Geçenler) 

YGS-1 12 8 

YGS-2 10 7 

YGS-3 98 120 

YGS-4 85 111 

YGS-5 75 93 

YGS-6 49 52 

2 Yükseköğretime GeçiĢ 

Sınavıi (YGS) (140-180 

Puan Aralığı) 

YGS-1 88 112 

YGS-2 88 112 

YGS-3 74 88 

YGS-4 85 88 

YGS-5 89 101 

YGS-6 95 119 

3 MYO‟ ya YerleĢen Öğrenci Sayısı 130 105 

4 LYS Sonucu Fakülteye YerleĢen 

Öğrenci Sayısı 
14 15 

Tablo 16: Performans Göstergeleri 

 

 

 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.2 

Tedbir/Strateji Ana Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birimler 

Kültür dersleri için hafta sonu 

kurslarının   açılması 
Okul Ġdaresi 

Ġlgili Müdür Yardımcıları 

Kültür dersi öğretmenleri 

12.sınıfta seçmeli derslerin kültür 

derslerinden seçilmesi 
Okul Ġdaresi 

Ġlgili Müdür Yardımcısı 

 

Tablo 17: Tedbirler 
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Grafik 1: YGS 180 barajını aĢan öğrencilerde puan dağılımı 

Stratejik Hedef 2.3: Piyasanın taleplerine uygun nitelikli eleman yetiĢtirmek 

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim-öğretim yılında iĢletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerin mezun 

olduktan sonra aynı ya da farklı iĢ yerinde devam etme oranını % 2‟ ye çıkarmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Bilgi teknolojilerinin hızla değiĢtiği günümüzde, üretim yöntemleri ile iĢ hayatındaki 

geliĢmelere paralel olarak, dinamik bir yapı sergileyen, iĢ gücü piyasasının taleplerine uygun; bilgi, 

beceri, tutum ve davranıĢa sahip bireylerin yetiĢmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin 

varlığına duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır.  

Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri de iĢverenlerin, çalıĢanların 

eğitim-öğretim sürecinde elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir.  

2015-2016 Eğitim-öğretim yılında iĢletmelerde beceri eğitimine giden öğrencilerin mezun 

olduktan sonra aynı ya da farklı iĢ yerinde devam etme oranı 0,002 seviyesindedir. Oranın düĢük 

olmasında etkili çeĢitli sebepler vardır. Bunlar; Öğrencilerimizin çoğunlukla staj gördükleri iĢyerini 

para kazanacakları bir kurum olarak görmeleri; iĢverenlerin öğrencilerimize büyük çoğunlukla 

geçici eleman olarak bakmaları bilgi konusunda eksik bırakmamaları daha da önemlisi 

güvenmemeleri, çoğunlukla meslek lisesi öğrencisini hor görmeleri, sürekli eleĢtirel pozisyonda 

olmaları, bazı iĢyerlerinin ücret dahi ödememesi ve gündelik iĢlerini öğrencilerimize yaptırmaları. 

Okulumuzda bulunan 4 bölümümüzden çoğunlukla Radyo ve Televizyon ve BiliĢim 

Teknolojiler öğrencileri alanlarına göre iĢyerlerine yerleĢiyor; Halkla ĠliĢkiler ve Muhasebe –

Finansman alanlarına göre iĢyeri çoğunlukla bulamamaktadırlar. Özellikle Muhasebe-Finansman 

bölümü iĢyeri bulma konusunda Trabzon Ģartlarında mağdurdur. SMMM yanında çoğunlukla beceri 

8190001900r1l 
7190001900r1l 

29190001900r4l 

20190001900r4l 

2190001900r4l 

21190001900r2l 

YGS PUANLARI 

YGS-1

YGS-2

YGS-3

YGS-4

YGS-5

YGS-6
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eğitimlerini tamamlamaları gerekirken, talebin az olması nedeniyle alanları ile birebir örtüĢmeyen 

iĢyerlerinde stajlarını tamamlamaktadırlar.  

 

Stratejik Hedef 2.4: Akademik baĢarıyı artırmak 

Performans göstergeleri 

 2015-2016 Eğitim öğretim yılında baĢarı oranını; 

 9.sınıflar  : %68 

 10.sınıflar  : %80  

 11.sınıflar  : %88 

 12.sınıflar  : %98,5‟a çıkarmak. 

       Hedefin Mevcut Durumu: 2014-2015 eğitim-öğretim yılında sınıflara göre baĢarı oranı 

aĢağıdaki gibidir. 

 9.sınıflar  : %67,46 

 10.sınıflar  : %78,62  

 11.sınıflar  : %87,2 

 12.sınıflar  : %98,1 

Akademik baĢarıda en düĢük seviye her zaman 9. Sınıflarda tespit edilmektedir. 9. 

Sınıflarımızın oryantasyon,  öğretmen ve dersleri kabullenme vb. konularda yaĢadıkları problemlere 

bir de ergenlik dönemi ve parçalanmıĢ aile problemleri eklenince akademik baĢarının düĢük olması 

kaçınılmaz olmaktadır. 

Okulumuz veli profilinin önemli kısmı; yoksul- ilgisiz- parçalanmıĢ ailelerden oluĢmaktadır. 

Veliye ulaĢmak, ulaĢılsa dahi veliyi öğrencinin okul hayatına katmak bazen imkansız olmaktadır. 

Ailesinin ilgisiz olduğuna emin olan öğrencilerimiz, ders ortamını en çok bozan, disiplin sorunları 

yaĢanılan, baĢarısız ve uyumsuz öğrenciler olmaktadırlar. Her ne kadar sınıf öğretmeni, rehber 

öğretmen, diğer ders öğretmenleri, ilgili müdür yardımcıları tarafından rehberlik yapılsa da velinin 

okuldan kopuk olması iĢleri çok zorlaĢtırmaktadır. Madde bağımlısı gençler de bu tür ailelerde daha 

fazla görülmektedir. 

Amacımız gençlerimizi, geleceğimizi en iyi Ģartlara nasıl taĢıyabiliriz? Bunu araĢtırmak ve 

çalıĢmaktır. ġunun farkındayız mutlu öğrenci, baĢarılı öğrenci. Hedefi olan öğrenci, baĢarılı 

öğrenci. Okul dıĢında çeĢitli sorunlarla uğraĢan gençler okula adapte olamamakta ve baĢarısız 

olmaktadırlar. 
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Performans Göstergeleri Önceki Yıllar 

Akademik baĢarıyı artırmak 
2014-2015 

Plan Dönemi 

Sonu Hedef 2.4. 

1 
BaĢarısız öğrencilerin sınıf rehber öğretmenlerince 

tespiti  
70 95 

2 
ġube Öğretmenler Kurulu toplantılarında tespit 

edilen öğrencilerin değerlendirilmesi 
95 100 

3 
ġube Öğretmenler Kurulu toplantılarında baĢarıyı 

artırıcı tedbirler alınması 
75 95 

Tablo 18 :Performans Göstergeleri 

 

 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.4 

Tedbir/Strateji Ana Sorumlu Birim Diğer Sorumlu Birimler 

1- BaĢarısız öğrencilerin sınıf 

rehber öğretmenlerince tespiti, 

durumun veliye bildirilmesi 

 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Rehber 

öğretmenler 

 

 

Rehberlik Servisi 

 

2-BaĢarısızlığın sebebinin rehber 

öğretmenler ve sınıf öğretmenleri 

tarafından araĢtırılarak sonuca 

ulaĢılması  

Rehber 

öğretmenler 

Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

 

Rehberlik Servisi 

 

Tablo 19: Tedbirler 

 

 

Grafik 2: Akademik baĢarı oranları 

71900241900r3l 

181900481900r3l 

27190001900r3l 

7190001900r4l 

BAŞARI ORANLARI 

9.sınıflar

10.sınıflar

11.sınıflar

12.sınıflar
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TEMA 3 - KURUMSAL KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ 

Kurumsal Kapasite GeliĢtirme:  KurumsallaĢmanın geliĢtirilmesi adına kurumun beĢeri, 

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

enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaĢımdır.Stratejik  

STRATEJĠK AMAÇ-3: Eğitime eriĢimi kolaylaĢtıracak ve eğitimde kaliteyi artıracak 

kurumsal kapasiteyi oluĢturmak için beĢeri, fiziki, mali altyapıyı iyileĢtirmek, yönetim ve 

organizasyon yapısını güçlendirmek ve enformasyon teknolojilerini etkin kullanmak. 

Stratejik Hedef 3.1: ĠĢlevsel bir insan kaynakları planlamasında, kurumumuzda görev 

yapan yönetici ve her kademede görev yapan personelin iĢ tanımları dâhilinde mesleki yeterliliğini 

artırmak. 

 

Hedefin mevcut durumu 

Tablo 20 : Performans Göstergeleri 

 

Tablo 21 : Tedbirler 

 

 

 

No 

 

Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite GeliĢtirme 

Hedef 3.1. 

 

 

Önceki Yıllar 

 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2019 

 

2012-

2013 

 

2013-

2014 

1 Yüksek lisans yapan öğretmen sayısı 4 4 9 

2 Yüksek lisans yapan  öğretmen sayısının tüm 

personel sayısına oranı 

%3 %3  

3 Hizmet içi eğitim gerçekleĢtirilen alan sayısı    

4 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan  

öğretmen  sayısı 

5 5 7 

5 Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan  

öğretmen  sayısının tüm personel sayısına oranı 

%7,7 %11,7  

6 Uluslararası projelere katılan öğretmen sayısı - 3 4 

7 Uluslararası projelere katılan öğrenci sayısı - 17 32 

 Tedbirler Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

1. Personelin çalıĢma motivasyonu ve iĢ tatminini 

artırmaya yönelik tedbirler alınacaktır. 

Müdür 

Yardımcıları 

Müdür 

2. Lisansüstü ve doktora eğitim teĢvik edilerek, lisansüstü 

eğitim yapmıĢ personel sayısı artırılacaktır. 

Müdür 

Yardımcıları 

Müdür 

3. Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi 

arttırılacaktır. 

Müdür 

Yardımcıları 

Müdür 
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Stratejik Hedef 3.2: Günümüzün gerekliliklerine uygun Ģekilde hazırlanmıĢ eğitim 

ortamlarını imkânlar doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar kazandırmak ve verimli bir mali 

yönetim yapısı oluĢturmak. 

 Tedbirler Sorumlu Birimler Koordinatör 

Birim 

1. -Ġhtiyaçlara uygun proje çalıĢmaları yapılacaktır Müdür Yardımcıları Müdür 

2. - Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever 

vatandaĢları teĢvik edecek kampanyalar 

düzenlenecektir. 

Müdür Yardımcıları Müdür 

3. - Yerel yönetimlerin eğitme olan katkılarından 

yararlanarak okullarımızın fiziki ortamlarının 

yenilenmesi sağlanacaktır. 

Müdür Yardımcıları Müdür 

Tablo 22: Tedbirler 

 

Stratejik Hedef 3.3: Kurumsal yapının güçlendirilmesi adına katılımcı, çoğulcu, 

performans yönetim sistemine dayalı yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar 

oluĢturmak 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2015 2019 

3.3.1 Ortak çalıĢma yapılan kurum sayısı  200 205 210 212 

Tablo 23 : Performans Göstergeleri 

 

 Tedbirler Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör Birim 

1. -Daha fazla sayıda hizmetin elektronik ortama 

aktarılması sağlanacaktır. 

Müdür 

Yardımcıları 

Müdür 

2. Ġhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin 

belirlenmesi ve uygulamaya konulması 

sağlanacaktır. Biten projelerin iyi 

uygulamalarının yaygınlaĢtırılması ve 

sürdürülebilirliği adına gereken çalıĢmalar 

yapılacaktır. 

Müdür 

Yardımcıları 

Müdür 

3. -Özel sektörün eğitime yatırım ve desteğinin 

arttırılması amacıyla katılımcılık ve iĢbirliği 

faaliyetleri arttırılacaktır. 

Müdür 

Yardımcıları 

Müdür 

Tablo 24 : Tedbirler 
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IV. BÖLÜM 

1. MALĠYETLENDĠRME 

Tablo 25 :Kurum Gelirleri Yıllara Göre ArtıĢ Oranı Tablosu 

 

 

Tablo 26 : 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı Tablosu 

Kaynaklar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel Bütçe 104.535,00 117.900 129.690 142.660 156.925 172.618 

Okul Aile Birliği 57.040,00 61.603,20 66.531,456 71.854,00 77.602,00 83.810,00 

TOPLAM 161.575,00 179.503,00 196.221,456 214.514,00 234.527,00 256.428,00 

2015-2019 DÖNEMİ 
TAHMİNİ GELİR TOPLAMI 

1.242.768,456 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef 1.1 680.328,00 55 

Stratejik Amaç 1 680.328,00 54,7 

Stratejik Hedef2.1 12.000,00 1 

Stratejik Hedef2.2 42.000,00 3,4 

Stratejik Hedef2.3 ------ ------ 

Stratejik Hedef2.4 42.000,00 3,4 

Stratejik Amaç 2 96.000,00 7,7 

Stratejik Hedef3.1 18.000,00 1,5 

Stratejik Hedef3.2 12.000,00 1 

Stratejik Hedef3.3 18.000,00 3,9 

Stratejik Amaç 3 48.000,00 38,6 

Stratejik Amaç (1+2+3) 

Maliyetleri Toplamı 

824.328,00 66,33 

Genel Yönetim Gideri 418.440,456 33,67 

Toplam 1.242.768,456 100 
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V.  BÖLÜM  

1. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

 

ORTAHĠSAR MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları 

ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini düzenlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, 

programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve 

vizyonlarını oluĢturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda okulumuz 2015-2019 dönemine iliĢkin kalkınma planları ve programlarda yer 

alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 2015-2019 Stratejik 

Planı‟nı hazırlamıĢtır. Hazırlanan planın gerçekleĢme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin 

zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-

2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli geliĢtirilmiĢtir. 

Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. 

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç 

ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 

Ortahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve 

Değerlendirme Modeli‟nin çerçevesini; 

1. 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaĢlarla paylaĢımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluĢturmaktadır. 
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2. RAPORLAMA 

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

değerlendirilmesi için gereklidir. Ġzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak 

gerçekleĢtirilebilmesi, uygulama aĢamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan 

hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle iliĢkilendirilmesini gerektirmektedir.  

2015–2019 Stratejik Plan çalıĢmaları kapsamında geliĢtirilen performans gösterge ve 

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

aĢamada stratejik planın amacına uygun ve planlandığı Ģekilde yürüyüp yürümediğinin kontrolü için 

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

karĢılaĢılan problemleri belirleme, hedeflerdeki sapmalara erken müdahale etmek amacıyla bir 

raporlama sistemi oluĢturulacaktır. 
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Tablo 27: Ġzleme ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

Ġzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

GerçekleĢtirilme 

Zamanı 

Ġzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman 

Kapsamı 

Okulun  Birinci  

Ġzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Aralık 

ayı içerisinde 

1. Adım - Okulun Strateji GeliĢtirmeden sorumlu 

birimi tarafından okulun ilgili birimlerden amaç 

ve hedef performans göstergelerinin 

gerçekleĢme durumları hakkında veriler 

toplanması ve stratejik plan  hazırlama ekibine 

verilerin sunulması, 

2. Adım - Stratejik plan hazırlama ekibi tarafından  

veriler doğrultusunda amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢme düzeyleri ile ilgili rapor 

hazırlanması, 

3. Adım - Hazırlanan raporun Stratejik Plan Üst 

Kuruluna sunulması ve SP Üst Kurulu 

tarafından değerlendirilerek iyileĢtirme ve 

çözüm önerilerini içeren raporun hazırlanması 

4. Adım -  SP Üst Kurulu tarafından hazırlanan 

raporun, okulun/kurumun ilgili birimleriyle 

paylaĢılması ve iyileĢtirme çalıĢmalarının 

yapılması.  

Temmuz-

Aralık 

dönemi 

Okulun Ġkinci  

Ġzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Haziran   

ayı içerisinde 

1. Adım - Okulun Strateji GeliĢtirmeden sorumlu 

birimi tarafından okulun ilgili birimlerden amaç 

ve hedef performans göstergelerinin 

gerçekleĢme durumları hakkında veriler 

toplanması ve stratejik plan  hazırlama ekibine 

verilerin sunulması, 

2. Adım - Stratejik plan hazırlama ekibi tarafından  

veriler doğrultusunda amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢme düzeyleri ile ilgili rapor 

hazırlanması, 

3. Adım - Hazırlanan raporun Stratejik Plan Üst 

Kuruluna sunulması ve SP Üst Kurulu 

tarafından değerlendirilerek iyileĢtirme ve 

çözüm önerilerini içeren raporun bir sonraki 

eğitim-öğretim döneminde yol gösterici olarak 

kullanmak ve Ortahisar ilçe MEM‟e sunulmak 

üzere hazırlanması. 

4. Adım – Okul SP Üst Kurulu tarafından 

hazırlanan raporun Ortahisar Ġlçe MEM‟e 

gönderilmesi.  

Ocak-

Haziran 

dönemi 
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TEMA STRATEJĠK 

HEDEF 

NO STRATEJĠLER/TEDBĠRLER ANA SORUMLU 

BĠRĠM 

DĠĞER SORUMLU BĠRĠMLER 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 v
e 

Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

E
 E

R
Ġġ

ĠM
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 1

.1
: 

Ö
ğ
re

n
ci

le
ri

n
 o

k
u
la

 d
ev

am
sı

zl
ık

 o
ra

n
ın

ı 
az

al
tm

ak
 

1 Velinin, güvenilir telefon ve adres bilgilerine ulaĢım 

sağlanacaktır. 

 

 

Okul Müdürü Tüm sınıf rehber öğretmenleri 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

2 Öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler ile 

yarıĢmalara katılımı artırıcı çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Tüm öğretmenler 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

3 Mezuniyet sonrası istihdam ile üniversitelere yerleĢim 

konularında çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Meslek ve Kültür Dersi 

Öğretmenleri 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

4 Ġhtiyaç sahibi öğrenciler belirlenip, ihtiyaçlarının 

karĢılanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Tüm sınıf rehber öğretmenleri 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

5 Hümanist okul iklimi Okul Müdürü Tüm öğretmenler 

 

 

Müdür Yardımcıları  

 

 

Diğer okul personeli 
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TEMA STRATEJĠK 

HEDEF 

NO STRATEJĠLER/TEDBĠRLER ANA SORUMLU 

BĠRĠM 

DĠĞER SORUMLU BĠRĠMLER 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

D
E

 K
A

L
ĠT

E
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 2

.1
. 

D
is

ip
li

n
 c

ez
al

ar
ı 

o
ra

n
ın

ı 
az

al
tm

ak
 

6 ArkadaĢ gruplarının olumsuz etkilerini azaltmak için sosyal, 

sportif ve kültürel faaliyetler arttırılacaktır. 

Okul Müdürü Rehberlik 

 

 

Tüm öğretmenler 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

7 Öğrenci ve velilere öfke kontrolü, akran baskısına karĢı 

koyabilme, çatıĢma çözebilme, sınav kaygısı vb. eğitimler 

verilecektir. 

Okul Müdürü Rehberlik 

 

 

Tüm öğretmenler 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

8 Önleyici rehberlik çalıĢmaları artırılacaktır. Okul Müdürü Rehberlik 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

9 Öğrencilerdeki madde bağımlılığına ve teknolojik 

bağımlılığa karĢı mücadele çalıĢmaları artırılacak. 

Okul Müdürü   
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TEMA STRATEJĠK 

HEDEF 

NO STRATEJĠLER/TEDBĠRLER ANA SORUMLU 

BĠRĠM 

DĠĞER SORUMLU BĠRĠMLER 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

D
E

 K
A

L
ĠT

E
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ü
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y
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i 
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ak
 

10 Okulumuzda ilgili derslerden kurs açılıp katılımın olması 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Tüm öğretmenler 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

11 Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması yapmaları 

noktasında öğrenci ve velilerine yönelik rehberlik 

çalıĢmaları yapılacaktır. 

Okul Müdürü Rehberlik 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

12 Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe ve okul düzeyinde 

analizleri yapılacaktır.  

Okul Müdürü Rehberlik 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

13 Eğitsel, kiĢisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin 

yürütülmesinde diğer kurumların beĢeri ve fiziki 

kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla iĢbirliğine 

gidilecektir. 

Okul Müdürü Rehberlik 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

14 Bilinçli internet kullanımı konusunda öğrencilere ve 

ebeveynlere yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Rehberlik 

BiliĢim Teknolojileri Öğretmenleri 
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TEMA STRATEJĠK 

HEDEF 

NO STRATEJĠLER/TEDBĠRLER ANA SORUMLU 

BĠRĠM 

DĠĞER SORUMLU BĠRĠMLER 

E
Ğ

ĠT
ĠM

 Ö
Ğ

R
E

T
ĠM

D
E

 K
A

L
ĠT

E
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed
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: 
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n
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u
y
g
u
n
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 e
le

m
an

 y
et

iĢ
ti

rm
ek

 

15 STK‟lar ve yerel medyanın desteğiyle sektörlerdeki 

geliĢmeler göz önünde bulundurularak eğitim ile ilgili 

çalıĢmalar takip edilecek ve iyi uygulamalar 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

Okul Müdürü Meslek Dersi Öğretmenleri 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

16 Ġlimizde kalifiye eleman yetiĢtirmeye yönelik açılan 

kursların üniversiteler ve iĢ dünyasının görüĢ ve desteği 

alınarak istihdam olanakları ile iliĢkisi artırılacaktır. 

Okul Müdürü Meslek Dersi Öğretmenleri 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

17 Velilerine yönelik yapılacak çalıĢmalarla okulumuzdaki 

alanlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.  

Okul Müdürü Meslek Dersi Öğretmenleri 

 

 

Rehberlik 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

18 Okulumuzda giriĢimcilik, yaratıcılık ve inovasyon 

kültürünün geliĢtirilmesi amacıyla il genelindeki meslek 

liselerinin ortak faaliyetler planlamaları sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Meslek Dersi Öğretmenleri 

 

 

Rehberlik 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 



    

   67 
 

TEMA STRATEJĠK 

HEDEF 

NO STRATEJĠLER/TEDBĠRLER ANA SORUMLU 

BĠRĠM 

DĠĞER SORUMLU BĠRĠMLER 
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19 Öğrencilerin alanları ile ilgili motivasyonlarını arttırıcı 

faaliyetler düzenlenecektir. 

Okul Müdürü Tüm öğretmenler 

 

 

Rehberlik 

 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

20 Yapılan yarıĢmalar, sınavlar, sosyal, sportif ve kültürel 

etkinliklerdeki baĢarılar ödüllendirilerek öğrencilerin 

güdülenmesi sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Tüm öğretmenler 

 

 

Rehberlik 

 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 

21 Öğrencilerin akademik baĢarılarını ve öğrenme 

kazanımlarını artırmaya yönelik kurslar açılacak ve katılımın 

sağlanması için çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Tüm öğretmenler 

 

 

 

Rehberlik 

 

 

 

Müdür Yardımcıları 

 

 

 



    

   68 
 

TEMA STRATEJĠK 
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NO STRATEJĠLER/TEDBĠRLER ANA SORUMLU 
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22 Personelin çalıĢma motivasyonu ve iĢ tatminini artırmaya yönelik 

tedbirler alınacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

23 Öğretmenlerimiz için üniversitelerin ve iĢ dünyasının 

imkânlarından faydalanarak, mahalli düzeyde eğitim 

faaliyetleri planlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

24 Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır. Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

25 Üniversitelerin ve iĢ dünyasının imkânlarından faydalanarak 

çalıĢanlara yönelik sosyal kültürel ve sportif etkinlikler 

artırılacak. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

26 Eğitim BiliĢim Ağının (EBA) öğrenciler ve öğretmenler 

tarafından etkin kullanımını artırmak amacıyla tanıtım 

faaliyetleri gerçekleĢtirilecek ve EBA‟ nın etkin 

kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmet içi 

eğitimler düzenlenecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

27 Lisansüstü ve doktora eğitim teĢvik edilerek, lisansüstü eğitim 

yapmıĢ personel sayısı artırılacaktır. 
Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 
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28 Okulumuzdaki fiziki eksiklikler öğrencilerimizin ihtiyaçları 

tespit edilecek, yerel yönetimler ve STK‟ların desteği ile bu 

ihtiyaçlar karĢılanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

 

 

 

 

 

 

 

29 Okulumuzun her türlü donatım eksiği öğretim 

programlarının gerektirdiği teknolojik geliĢmeler göz 

önünde bulundurularak karĢılanacaktır.  

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Okulumuzun çevre düzenlemeleri, öğrencilerin fiziksel ve 

sosyal geliĢimlerini destekleyecek Ģekilde yapılacaktır 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 AB projeleri, kalkınma ajansları, hibe fonları vb. gibi 

kaynaklardan yararlanılarak okulumuzun fiziki alt yapısı 

geliĢtirilecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 
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33 Alanında uzman ve yeterliğe sahip kurum personeli ile 

kurumsal iletiĢim yapısının etkili hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

 

 

 

 

 

34 Tüm paydaĢların karar verme sürecine katılması ile kurum 

kültürünün geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

35 Kurumsal performansın izlenmesine dönük kalite 

standartlarının ölçülebilirliğini sağlayacak çalıĢmalar 

yürütülecektir. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

36 Yönetim ve organizasyon konusunda yeterlilik kazandıracak 

hizmetiçi eğitimlere katılım sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

37 Özel sektörün, eğitim öğretim hizmetlerine yatırımının ve 

desteğinin yükseltilmesi amacıyla katılımcılık ve iĢbirliği 

faaliyetleri artırılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

38 Ġhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi ve 

uygulamaya konulması sağlanarak, projelerin, teklifi, 

yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği baĢta olmak üzere 

tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

39 Kadın çalıĢanların yönetici kademelerinde görev almalarını 

kolaylaĢtırıcı ve özendirici çalıĢmalar yapılacaktır. 

Okul Müdürü Müdür Yardımcıları 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


