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TAKDİM 

Planlama; toplumun, eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin gereksinimlerini 

karşılamada ve amaçları gerçekleştirmede verimliliği sağlamak için yapılması gereken ilk 

çalışmadır. Planlama, olaylara rasyonel ve çözümcü yaklaşım sürecidir. 

Strateji, bir yapının amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren karar ve 

planlamalardır. 

Milli eğitim bakanlığımızın eğitim sistemimizin temel amaç ve hedeflerine ulaşmak 

için dünyaca kabul görmüş etkin bir yönetim aracı olan stratejik planlama sürecini 

uygulamaya almasını anlamlı ve önemli buluyorum.  

Değişimin hâkim olduğu bir çağda yaşamaktayız. Değişim sürecinin iyi 

yönetilebilmesi için yeni stratejiler belirlenmelidir. Stratejik yönetimi tercih eden kurumlar 

geleceğe daha güvenli adımlarla yürümektedir. 

Biz, eğitim yöneticileri bu süreçte değişim ve kalite olgusunu doğru 

anlamlandırmalıyız. Yönetim ve yönetişim sürecinde stratejik planlama ve hamlelerle 

çözümcü ve geliştirici yaklaşımlarla kaliteyi yakalayabiliriz. Stratejik yönetim, sorunla 

karşılaşmadan önce sorunu öngörerek, geleceğimizi şekillendirmektir. 

Değişen ve gelişen dünyada eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak, geçmişi değerlendirerek 

geleceğe dönük planlar yapmak amacıyla hazırlanmış olan Kartal İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının kurumlarımız, eğitim çalışanlarımız ve 

paydaşlarımız için hayırlı olmasını diler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planının 

hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar 

dilerim. 

                                                                                                                  Harun TÜYSÜZ 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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SUNUŞ 

 

Bilginin hızla yayıldığı dünyamızda bilginin dağıtıcısı ve yorumlayıcısı olan okullar, 

hayati bir önem arz etmektedir. Okullar, toplumların kültürel zenginliklerini yaşatması ve 

çağın gelişmelerine yön vermesi bakımından stratejik öneme sahip örgütlerin başında 

gelmektedir. Bu nedenle okulların işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesinde önemli 

olabilecek faktörlerden biri de okullarda hazırlanan stratejik planlardır. Son yıllarda stratejik 

planlar, hızlı değişim ve bunun getirdiği sorunlara çözüm üretme sürecinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Strateji, bir başka şekilde örgütün amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını 

gösteren kararlar bütünü şeklinde tanımlanmaktadır (DPT, 2006). Örgüt, stratejik planlama ile 

“gelecekte ne yapacağını” belirlemiş olacaktır. Bu özellikleri ile stratejik plan, yapılacak 

çalışmalara yön verecek ve önceliklerin tespitine yardımcı olacaktır. Stratejik yönetim aracı 

olan stratejik planlamanın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 

kuruluşlarınca hazırlanması yasal zorunluluk haline gelmiştir. Yukarıda açıklamaya 

çalıştığımız tanımlamalardan hareketle okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda, 

mevcut koşullar ve durumlar göz önünde bulundurularak geleceğe ilişkin çizmesi gerektiği 

yolu belirlemek ve bu uğurda gerçekleştirilen işlemleri ölçülebilir nitelikli hale getirmek 

amacıyla bu stratejik planı hazırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır.  
      Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite 

kültürünü kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için eğitim ve 

öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler,  alt yapı, 

toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan bir stratejik plan hazırlanmıştır. 5018 

sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Bakanlık ve İl 

düzeyinde hazırlanan stratejik planların İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurum 

düzeyine kadar indirilerek yapılması gereği üzerine, Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, MEB Stratejik Plan Hazırlama Programında belirtilen 

İş takvimi doğrultusunda gerekli ekipleri oluşturarak, 2015-2019 Stratejik Planını 

hazırlamıştır. Kaynaklarımızın etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemiş, hesap 

verebilirliğimizi geliştirmiş, ileride ortaya çıkabilecek belirsizliklerle başa çıkma konusunda 

sistematik bir yaklaşım kazanmış da olacağız. 

 

                                                                                                                      Asuman BÜBER 

                                                                                                                          Okul Müdürü 
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TANIMLAR 

 
Amaç: Ulaşmak istenilen sonuç, maksat, gaye. 

Amaçlar: Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, 

kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade 

eder. 

Bideb: Tübitak’ın bilim insanını destekeme programıdır. 

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin 

hususları gösterenve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgedir. 

Çevre analizi: Kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizidir. 

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, 

yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir. 

Genel Bütçe: Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde 

yer alan kamu idarelerinin bütçesidir. 

GZFT  Analizi, TOWS Analizi: Klasik iş analizidir.  

Harcama Birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan 

birimdir. 

Hedef: Yapılması tasarlanan iş, amaç.  

Hedefler: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. 

Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde 

nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. 

Hesap Verebilirlik: Kendilerine kaynak tahsis edilenlerin ya da yetki verilenlerin bu 

kaynakları ve yetkileri ne kadar iyi kullandıklarını sergileme sorumluluğunu ifade etmektedir. 

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin 

beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve 

kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim 

uygulamalarını ifade eder. 

İzleme ve Değerlendirme: Başarı nasıl takip eder ve değerlendilir? Yönetsel bilgilerin 

derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme, misyon, vizyon, temel 

değerler, amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun yani performansın 

değerlendirilmesi, elde edilen verilerle planın gözden geçirilmesi evrelerini ifade eder. 

Kamu Geliri: Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya 

benzeri gelirler, faiz, zam ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü 
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gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler,borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle 

elde edilen gelirler, sosyal güvenlik primi kesintileri, alınan bağış ve yardımlar 

ilediğergelirleridir. 

Kamu Gideri: Kanunlarına dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal 

güvenlik katkı payları,iç ve dış borç faizleri,borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının 

iskontolu satışından doğan farklar, ekonomik, malî ve sosyal transferler, verilen bağış ve 

yardımlar ile diğer giderleridir. 

Kamu Hizmet Envanteri: Etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve 

şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve 

düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere, idarelerin uyması gereken 

usul ve esaslardır. 

Kamu Kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, 

taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleridir. 

Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, 

ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem vesüreçleridir. 

Katılımcılık: Vatandaşların karar mekanizmasına ve yönetim sürecine temsil yolu ile ya da 

doğrudan dâhil olmaları. 

Kurumsal Aidiyet Duygusu: Kurumun temel değerleri kurum aidiyetinin çekirdeğini 

oluştururken, kurum çalışanlarının mutluluğu, davranış ve ilişki kurma biçimleri kurum 

aidiyetinin dışa yansıyan yüzüdür. 

Kuruluş İçi Analiz: Kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal 

kültürünün, teknolojik düzeyinin v.b analizidir. 

Literatür Taraması: Var olan kaynaklar içerisinde belirli bir konunun detaylı biçimde 

araştırılması ve o konuya ait verilerin sistemli biçimde toplanması sürecidir. 

Mahallî İdare:Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet 

gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye 

oldukları birlik ve idarelerdir. 

Malî Kontrol: Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla 

belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak 

için oluşturulan kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleridir. 

Malî yıl: Takvim yılıdır. 

Misyon: Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, 
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nasıl ve neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla birlikte gelecekte arzulananı 

yansıtan ve varoluş amacını belirleyen bir görev bildirgesidir. 

Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani 

Gelişme Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin 

ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. 

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. 

Ölçme: Bir ya da daha çok kişiye ilişkin bir değişken niteliğin niceliğini ya da derecesini 

saptama ve sayısal olarak belirtme işi. 

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

hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi 

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

çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart 

çerçevesinde tanınması sürecidir. 

Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi 

birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. 

Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış 

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

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

Özel Gelir: Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili 

kanunlarındabelirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet 

teslimlerinden sağlanan ve genel bütçede gösterilen gelirleridir. 

Paydaş Analizi: Kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde 

etkilenenlerin, ilgili tarafların analizidir, 

Paydaş Etki/Önem Matrisi: Paydaşın kuruluşun faaliyet ve hizmetlerindeki etkisi ve önemi 

ile ortaya koyulur. 

Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi: Paydaşların hangi ürün veya hizmeti ile ilgili oldukları 

tespit edilir. 

Performans Hedefleri: Stratejik hedeflere ilişkin olarak bir mali yılda ulaşılması gereken 

performans seviyelerini gösteren kavramdır. İdarenin neleri; başaracağını, faaliyetler ise 

bunların nasıl gerçekleştirileceğini ifade eder. 

Performans Göstergesi: Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen stratejik amaç ve 
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hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır. Yani hedeflere 

ulaşmadaki başarımızı ölçebileceğimiz temel değerlerdir. 

Performans Programı: Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin; performans 

hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürüteceği faaliyetleri, kaynak ihtiyacını ve 

performans göstergelerini içeren programdır. 

Strateji (Tedbir): Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izlenen yol. Kuruluşun amaç 

ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. 

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef veönceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek 

yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.  

Stratejik Yönetim: Stratejik yönetim bir organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesi için doğru 

stratejiler geliştirmesini, bu stratejileri etkin bir şekilde uygulamasını ve sonuçlarını 

değerlendirerek hedefine doğru gidip gitmediğini belirlemesini sağlayan yönetim sürecidir. 

Temel Değer: Kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade 

eder. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine 

rehberlik eder. Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir. Vizyonun gerçekleştirilmesini 

sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. 

Vizyon: Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz durumu tanımlayan nitelikli bir hedef 

seçimidir. Mevcut sorunların üstesinden gelinebildiği takdirde kurumun ideal olarak 

bulunacağı konumu anlatan kısa bir ifadedir. 

Yöneltme/Yönlendirme:  Öğrencilerin, ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerini dikkate 

alarak; olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmelerine, seçeneklerden haberdar olmalarına, 

potansiyellerinin farkında olarak onu geliştirmeye çalışmalarına, bu doğrultuda kararlar 

alabilmelerine, aldıkları kararların sonuçlarını görebilmelerine ve sorumluluğunu almalarına 

yönelik bilimsel hizmetlerin düzenli ve sürekli bir biçimde verilmesidir. 
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GİRİŞ 

        Bilginin hızla yayıldığı dünyamızda bilginin dağıtıcısı ve yorumlayıcısı olan okullar, 

hayati bir önem arz etmektedir. Okullar, toplumların kültürel zenginliklerini yaşatması ve 

çağın gelişmelerine yön vermesi bakımından stratejik öneme sahip örgütlerin başında 

gelmektedir. Bu nedenle okulların işlevlerini verimli bir şekilde yerine getirmesinde önemli 

olabilecek faktörlerden biri de okullarda hazırlanan stratejik planlardır. Gelişmiş ülkelerde 

uzun yıllardır sürdürülmekte olan kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı, eğitimde 

stratejik planlamayı zorunlu kılmıştır. Tüm dünyada daha önceleri başlayan çağdaşlaşma ve 

yenileşme çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde eğitim alanında da bu tip eylemlerle mali, fiziki 

ve insani kaynaklardan daha verimli ve etkin yararlanarak akademik ve kurumsal gelişmeleri 

hızlandırmaktır.  

Dünyada ve Türkiye'de sürekli olarak yenilenen ve çeşitlilik arz eden görevlerimiz ve 

eğilimler, kısıtlı olan kaynaklarımız nedeniyle önceliklerimizi belirlememiz gerektiğini ortaya 

koymaktadır. 10 Aralık 2003 tarihinde TBMM'de kabul edilen, 24/12/2003 tarih ve 25326 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2006 tarihinde genel anlamda yürürlüğe giren, 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla yasal alt yapısı oluşturulan Stratejik 

Plan çalışmalarının başlatılması zorunlu kılınmıştır. Gelişmiş ülkelerde yıllardır sürdürülen 

stratejik plan çalışmaları AB uyum süreci içinde bulunan ülkemizde de önem kazanmış, 

kaynakların rasyonel kullanımı gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, kamu kuruluşlarına; stratejik 

planlarını hazırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu planda ön görülen 

kuruluş misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans 

programlarına dayalı olarak oluşturulması görevi verilmiştir. Zira, anılan Kanunun 9.  

Maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlemiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 

2013/26 Sayılı Genelge ile 2015-2019 stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Genelge ekinde 

yer alan 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı çerçevesinde Yakacık Yüksel İlhan 

Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü stratejik plan süreci; hazırlık dönemi 
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çalışmaları, durum analizi, geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme 

aşamalarından oluşmaktadır. 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 

      Stratejik Planlama süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi hedefinden yola çıkarak stratejik 

planlama ekibinin kurulması konusunda yöntemimiz farklı bilgi, görev ve donanıma sahip 

bireyleri  bir araya  getirmek olmuştur. ‘Stratejik Planlama Kurulu’  farklı zamanlarda 

yapılan toplantılarda planın hazırlanması sürecinde gerekli bilgi ve verileri ilgili birimlerden 

toplamak, toplanan bilgi ve verileri stratejik plan için işlemek, düzenlemek, stratejik planlama 

sürecinde gereken zamanlarda paydaşlara duyurular yapmak, stratejik planlama sürecinde İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyonu sağlamak, resmi yazışmaları yapmak ve raporları 

hazırlamak, stratejik planın uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak gibi 

çalışmaları yürüterek kuruma bir ayna tutmaya ve yön belirlemeye çalışmıştır. 

 Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Kurulması 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 2013/26 Sayılı Stratejik Planlama Genelgesi 

ve Eki Hazırlık Programı ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzu 

doğrultusunda kurumlarda stratejik planlama yapılması zorunluluğu üzerine Okul Müdürü 

başkanlığında, Müdür yardımcısı koordinatörlüğünde Stratejik Plan Üst Kurulu 

oluşturulmuştur. Okulumuz Stratejik Plan Üst Kurulu; Okul Müdürü,   1 (bir) Müdür 

Yardımcısı, 4 (dört) Öğretmen Okul Aile Birliği Başkanı ve 1(bir) veli olmak üzere toplam 8 

üyeden oluşmuştur. Aynı sayılı genelge gereği, 2015 – 2019 yıllarına ait Stratejik Planlama 

takvimindeki iş ve işlemleri yapmak üzere gerek duyulabilecek bilgilerin temininde ilçemiz 

okullarında görev yapan idareci ve öğretmenler ekip üyeleri olarak görevlendirilmiştir. Üst 

kurul oluşturulurken daha önceleri stratejik planlama çalışmalarında bulunmuş ve stratejik 

planlama ekibine rehberlik edebilecek personelden seçilmiştir. Ekip stratejik planlama 

ekibinin çalışma durumuna göre toplanarak sürecin takibini sağlamıştır. 

 Stratejik Planlama Ekibin Kurulması 

       Kamu idarelerinde yeni bir yönetim anlayışının oluşturulması, kamu reformunun temel 

amaçlarındandır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9’uncu maddesine 

dayanarak hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 26 Mayıs 2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp 

yürürlüğe girmesiyle strateji planlama süreci resmi olarak başlamıştır. Bu çerçevede 
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Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere; 2013/26 Sayılı Stratejik 

Planlama Genelgesi ve eki Hazırlık Programı doğrultusunda Stratejik Plan Üst Kurulu ve 

Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Üst kurul ve ekip belirli periyotlarda toplantılar 

düzenleyerek hangi amaçla kurulduğunu,  stratejik plan hazırlama sürecinde yapılacak iş ve işlemleri 

gözden geçirmiş,  görev tanımına uygun olan iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarını 

yürütmüştür. 

Tablo 1: Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı MTAL 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama ve 

Koordinasyon Ekibi 

 

Sıra No Adı Soyadı Unvanı Ekipteki Görevi 

1 OKUL MÜDÜRÜ 
Uzm.Öğrt. Asuman 

BÜBER 
Başkan 

2 MÜDÜR 

YARDIMCISI 
Nurgül TURAN Koordinatör 

3 ÖĞRETMEN 
Fisun Nezihe 

ÇAVUŞOĞLU 

Ekip Üyesi 

4 ÖĞRETMEN Gülsüm KUMRU 
Ekip Üyesi 

5 ÖĞRETMEN Banu ARSLAN ÇAKAR 
Ekip Üyesi 

6 ÖĞRETMEN Mehtap AKBABA 
Ekip Üyesi 

7 ÖĞRETMEN Seray ZÖNGÜR 
Ekip Üyesi 

8 ÖĞRETMEN Belgin SOYLU 
Ekip Üyesi 

9 ÖĞRETMEN Sema YILMAZ 
Ekip Üyesi 

10 ÖĞRETMEN Gökmen SÜSLÜ 
Ekip Üyesi 

11 OKUL AİLE BİRLİĞİ Peruzat AKÇAY 
Ekip Üyesi 

12 VELİ Kemal YILDIZ 
Ekip Üyesi 

 

 

Kurumumuzun stratejik planın hazırlanmasında eğitim alanında ortaya konan kalite 

standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve 

hedeflerin belirlenmesini sağlayacak bir model benimsenmiştir. 
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Stratejik plan temel yapısı Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından 

kabul edilen Bakanlık Vizyonu temelinde eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) 

ile paydaşların görüş ve önerilerini baz alır nitelikte oluşturulmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

DURUM ANALİZİ 
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BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 

Stratejik planın hazırlanmasında öncelikli olarak stratejik plan ekibi tarafından eğitim 

öğretim süreçlerini etkileyen temel girdilerin durum analizleri yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 

sürecin sonucunda tespit edilen bulgular ışığında temaları destekleyecek faaliyetlerin 

planlanması amaçlanmıştır. 

A. TARİHİ GELİŞİM 

 

       Okulumuz 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Yakacık Prof. Dr. Ayhan 

SONGAR Mesleki ve Teknik Anadolu olarak eğitim öğretime devam ederken 2. dönem 

okulun ismi Yakacık Yüksel İlhan ALANYALI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak 

yeniden düzenlenmiştir.  

Okulumuz halen Hemşirelik, Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinde eğitime devam 

Köklü bir eğitim kurumu olan okulumuz 1968-1969 Eğitim Öğretim yılında Yakacık 

Ortaokulu olarak Yakacık Meslek Okulu'nun binasında hizmete açılmıştır. 

       On yıl içerisinde artan öğrenci talebine cevap verebilmek amacıyla 1979-1980 Eğitim 

Öğretim yılında yeni bir binanın temelleri atılmıştır. Temel Eğitim Okulu adıyla Özel İdare 

Müdürlüğü'nce on iki derslikli olarak inşa edilen bina, Yakacık İlkokulu adı ile 1982-1983 

Eğitim Öğretim yılında İstanbul'un ilk pilot uygulamalı okullarından biri olarak hizmete 

girmiştir. 

      1982-1992 yılları arasında Yakacık İlkokulu olarak hizmet veren ilkokulumuz, 1992-1993 

Eğitim Öğretim yılından itibaren semtimizin ihtiyacını karşılamak üzere lise statüsüne 

yükseltilmiş ve Kartal Yakacık Lisesi ismini almıştır. 

       Okulumuz, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılından itibaren hayırsever Yüksel-İlhan 

ALANYALI çiftinin bağışıyla yıktırılmıştır. Yeni binasında ise Yakacık Anadolu Sağlık 

Meslek Lisesi adıyla eğitim öğretim hizmetine devam edecektir.   2013-2014 Eğitim Öğretim 

yılında  Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi'ne geçici olarak taşınan okulumuza sınavla 120 

Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi eğitim öğretime başlamıştır ve    13. 04. 2010 tarih 1038 sayılı 

makam oluru ile 2013- 2014 Eğitim- Öğretim yılından itibaren kademeli olarak Anadolu 

Sağlık Meslek Lisesi olarak eğitime devam etmektedir. 
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etmektedir.2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 9. sınıflarda Hemşire Yardımcısı, Ebe Yardımcısı ve 

Sağlık Bakım Teknikeri bölümleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Milli Eğitim 

Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir okul olarak hizmet 

vermektedir. Okulumuz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasalar, yönetmelikler ve yönergeler 

esas alınarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Türk Milli Eğitiminin temel amacı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve 

toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, milli birlik ve bütünlük içerisinde iktisadi, sosyal 

ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, 

yaratıcı ve seçkin bir üyesi yapmaktır. 

Müdürlüğümüz faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 10., 19., 24. ve 42. 

maddeleri ile 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında yürütmektedir.   

 

Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; 

a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak, 

b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na 

ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak 

haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen 

birey olma bilincini kazandırmak, 

c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, 

geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, 

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi, 

ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve 

paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif ve 

sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, 

f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama 

alışkanlığı kazandırmak, 
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g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun 

sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında bilimsel 

geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığını kazandırmak, 

h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini 

sağlamak, 

ı) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde 

kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler 

olarak yetiştirmek, 

i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, meslekleri 

tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek, 

j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve 

eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, 

k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, ülkenin 

ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek, 

l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların 

sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma 

bilincini kazandırmak, 

m) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve 

tekniklerini öğretmek, 

n) Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek, 

o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel 

becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı olmak, 

ö) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli kullanmalarını, 

okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak yasal görevimizdir. 

C. FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER 

Tablo 2: Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler 

Eğitim ve Öğretim 

 

 İlgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanması, 
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 Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının sağlanması 

 Öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin uygulanması 

 Ders kitaplarının, ders araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerinin temin 

edilmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Yıllık plan hazırlama, 

 Zümre öğretmenleri toplantı-çalışma takviminin belirlenmesi, 

 Sınıf öğretmenleri toplantı-çalışma takviminin belirlenmesi, 

 Yeni yöntem ve tekniklerin planlara aktarılması, 

 Ödev ve Proje hazırlama çalışmaları, 

 Sosyal kulüp faaliyetleri, 

 Toplum hizmeti işlemleri, 

 Sınav dönemlerinin belirlenmesi, 

 Ölçme ve değerlendirme hizmetleri 

 Rehberlik hizmetleri 

 Veli görüşmeleridir. 

Yönetim ve Denetim 

 Eğitim Politikaları, Programlar ve Öğretim Materyalleri, Projeler, Öğrenci İşleri ve 

Sosyal Etkinlikler ile ilgili eğitim ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi 

Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, 

 Kalkınma planları ve yıllık programlar ile ilgili işlemleri yürütmek, 

 Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar 

yapmak, 

 İhtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 

 Öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını 

izlemek,  

 Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Bilgi edinme, talep, şikâyet, görüş ve önerilere ilişkin işlemlerin yürütülmesi 

 

 Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,  

 Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
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 Okul aile birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Okul tanıtımı faaliyetleri 

 Web sitesi yönetimi 

 Okul yayınları 

 Mesleki tanıtım çalışmaları 

 İşbirlikleri yönetimini yürütmektir. 

Projeler 

 Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri 

yürütmek, 

 Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

 Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri 

için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 

 

Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

 Öğrencilere yönelik düzenlenen uluslararası düzeydeki yarışmalara hazırlık yapılması 

 

 Öğrencilerin ulusal düzeydeki kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ve yarışmalara 

katılımlarının sağlanması 

 Belirli Gün ve Haftalar ile ilgili tören programlarının hazırlanması, 

 Planlanan tarihlerde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda STK’lar aracılığıyla eğitim 

seminerleri düzenlemek. 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

 Derece, kademe, terfi ve intibak işlemlerinin takip edilmesi 

 Personelin izin işlemlerinin yürütülmesi 

 Personelin emeklilik işlemlerinin yürütülmesi 

 Personel özlük dosyasının tutulması 

 MEBBİS'te personel bilgilerinin güncel olmasının sağlanması 

 Sendika işlemlerinin yürütülmesi 

 Personelin başlama/ayrılma işlemlerinin yürütülmesi 

 Personelin maaş ve ek derslerine ait iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 Hizmet içi eğitimler 

 Personel sicil ve disiplin işleri 
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 Ek ders çizelgeleri 

 Stajyer öğretmen işleri 

 Görevlendirme ve nakil işlemleri 

Fiziki ve Teknolojik Altyapı 

 Okul binasının yapım aşamasında olması nedeniyle hizmetler Hacı Hatice Bayraktar 

Anadolu Lisesi’nde yürütülmektedir. 

Destek Faaliyetler 

 Laboratuar ve teknik oda donanımını sağlamak, 

 Spor faaliyetleri için kullanılan alanların belirlenmesi 

 Kütüphane geliştirme ve kullanımına yönelik çalışmalar 

 Ders araç gereçleri temini 

 Teknolojik gelişim takip, 

İşlevsel (Mesleki Eğitim) Faaliyetleri 

 İşletme seçimi 

 Öğrencileri işletmelere yerleştirme 

 Öğrencilerin sözleşme, sigorta vb. işlemleri 

 İşletmelerde öğrenci takibi 

 İşletmelerle iletişim ve işbirliği 

 Mezunların takibi 

 Beceri eğitim sınavları 

 İşletmelerdeki diğer okullarla işbirliği 

 Beceri eğitimi ders planları 

 Beceri eğitim defterleri kontrol işlerini yürütmek 

Mali Kaynaklar Yönetimi 

 Gelir ve gider takibi yönetimi 

 Yapılan ayni-nakdi bağış yönetimi 

 Satın alma yönetimini yürütmek. 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

             Paydaş analizi çalışmaları ile stratejik planlama çalışmalarına veri sağlamak için 

okulumuzda öğrenim gören öğrenci, çalışan personel ve velilerin müdürlüğümüzün hizmetleri 
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ile ilgili beklentilerini öğrenmek, memnuniyetlerini ölçmek ve müdürlüğün hizmet 

performansını saptamak amaçlanmıştır.  

Stratejik planlalamanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan katılımcılık ilkesini hayata 

geçirmek amacıyla paydaş görüşlerinin alınması sürdürülebilir politikalar, faaliyetler ve 

projeler için ışık gereklidir. Paydaş analizi çalışması kurumdaki iş körlüğünün önüne 

geçmenin bir aşamasıdır.  

            Paydaş analizi çalışmaları kapsamında öncelikle ürün, hizmetler ve faaliyet 

alanlarından yola çıkılarak paydaş listesi hazırlanmıştır. Söz konusu listenin hazırlanmasında 

temel olarak kurumun mevzuatı, teşkilat şeması, müdürlüğümüz hizmet envanteri, standart 

dosya planı ile yasal yükümlülüklere bağlı olarak belirlenen faaliyet alanlarından 

yararlanılmıştır. 

 

Paydaş analizi sürecinde okulun hedef, strateji, ürün ve faaliyet alanlarına uygun 

olarak “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” geliştirilmiştir. Anket sonuçları 

değerlendirilerek GZFT ortaya çıkarılmış stratejilerimizin oluşmasında girdi olarak 

kullanılmışlardır.  

 

E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

 

1. KURUM İÇİ ANALİZ 

 

Kurumun Organizasyon Yapısı 

 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartal İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bulunmakta olup teşkilat şeması aşağıdaki gibidir; 
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Şekil 2:Teşkilat Şeması 

 

Kurulan Ekip / Kurul ve Komisyonlar 

 

Kurumumuz bölümlerinde çalışma yapmak, yapılan iş ve işlemleri takip etmek amacıyla 

belirli aralıklarla ekip/ kurul ve komisyonlar toplanmaktadır. Kurumumuz bünyesinde kurulan 

ekip/ kurul ve komisyonlar:  

Tablo 3:Kurul/Komisyonlar ve Görevleri 

 

KURUL / KOMİSYON ADI 

 

GÖREVLERİ 

 

Okul Aile Birliği Okula maddi kaynak sağlar ve takibini yapar. 

Kalite Kurulu İyileştirme takımlarının çalışmalarını takip eder. 

Disiplin Kurulu 
Disiplin kurul toplantılarını düzenler. Ceza ve ödüllere karar 

verir. 

Onur Kurulu 
Okul içerisindeki örnek davranışları disiplin kuruluna ödül 

için sunar. 

Okul rehberlik hizmetleri 
Rehberlik servisi ile sınıf öğretmenlerinin koordineli 

çalışmasını sağlar. 

Sosyal etkinlik Kurulu 
Sosyal etkinliklerin düzenlenmesi, koordinasyonu ve 
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değerlendirilmesinden sorumludur. 

Web sayfası Kurulu 
Okulun web sayfasının güncellenmesi, yenilenmesi ile ilgili 

faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. 

Okul dergisi Kurulu 
Okul dergisinin periyodik olarak hazırlanması, içeriğinin 

oluşturulması, baskı ve dağıtım işlerinden sorumludur. 

Kontenjan belirleme ve Kayıt Kabul 

Komisyonu 

Bölüm kontenjanlarının belirlenmesi ve okul kayıt 

işlemlerini yapar. 

Nakil Komisyonu Nakil taleplerini değerlendirir. 

Kantin Denetleme Komisyonu Kantinde satılan ürünleri ve kantin hijyenini denetler. 

Satın Alma Komisyonu Okula alınacak malzemeler için teklif alır. 

Muayene Komisyonu Alınan malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. 

TİF Komisyonu Taşınır malların denetimlerini yapar. 

Sayım Komisyonu Taşınır malların listesini yapar ve güvenliğini sağlar. 

Tören ve Komite Komisyonu 
Yıl boyunca önemli gün ve haftalarda anma ve kutlama 

programlarını denetler. 

Servis Denetleme Komisyonu 

  

Servislerin taşıma işlerinin yönetmeliğe uygunluğunu 

denetler. 

Nöbet Komisyonu Öğretmen ve öğrenci nöbet listelerini ve takibini yapar. 

Sınav Komisyonu 
Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının 

organizasyon ve takibini yapar. 

Muayene Teslim Alma Komisyonu 

 

 

Satın alma komisyonu tarafından temin edilen malzemelerin 

kontrollerini ve teslim işlemlerini yapmak. 

 

Zümre Kurulu  

İlçe zümre kurulunda alınan karaların uygulanmasını sağlar. 
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İnsan Kaynakları 

Tablo4: Okul Müdürlüğü Personel Durumu 

Unvan 2011 2012 2013 2014  

 
Müdür 1 1 1 1 

 
Müdür Yardımcısı 4 3 3 2 

 
Alan Şefi - - - - 

 
Öğretmen 65 44 43 46 

 
Memur  - - - - 

 
Hizmetli 2 2 2 2 

 
Toplam 158 119 121 70 

 
 

 

Tablo 5:Yıllara göre öğrenci Sayısı 

Öğrenci Sayıları 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

9. sınıflar 183 175 202 

10. sınıflar 228 168 139 

11. sınıflar 96 179 166 

12. sınıflar 102 200 158 

Toplam 609 722 665 

 

Tablo 6: Personelin Öğrenim Durumu 

Görev Ünvanı Öğrenim Durumuna Göre Sayısı 

Yüksek Lisans( Tezli) 4 

Yüksek Lisans( Tezsiz) 6 

Lisans 36 

Eğitim Enstitüsü 1 

Ön Lisans - 

Lise 2 

İlköğretim - 

Ortaokul 1 

İlkokul - 
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Tablo.7:Personelin Yaş Dağılımı 

Yaş Aralığı 20-30 31-40 41-50 51-60 61+ Toplam 

Sayı 4 24 17 1 - 46 

Oran. 8.69 52.17 36.95 2.17 - 100 
 

Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüz, sunmuş olduğu hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde 

ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Okulumuz resmi 

yazışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile elektronik ortamda Kurum-Net üzerinden yapmaktadır. 

Müdürlüğümüz Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS), MEİS, MEBBİS, 

TEFBİS   gibi sistemleri kullanmaktadır.  

Mali Kaynaklar 

 

Tablo 8: Okulun Teknolojik Altyapısı 

Öğretim Araç-

Gereçleri 

 

2012-2013 
2013-2014 2014-2015 

Masaüstü Bilgisayar 9 7 7 

Dizüstü Bilgisayar 2 2 4 

Akıllı Tahta 19 - - 

Dijital Santral 1 1 1 

Fax Cihazı 1 1 1 

Projeksiyon Cihazı 1 1 1 

Yazıcı 9 9 9 

Televizyon 2 2 2 

Fotokopi Makinesi 2 2                 2 
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Baskı Makinesi 1 1                 2 

Güvenlik Kamerası 17 17                 17 

 

Tablo 9 : Okulun  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

HARCAMA 

KALEMLERİ 
Giderin Ekonomik Sınıflandırması 

Gider 

Tutarları 

Temizlik Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  7026,20 

Büro makinaları harc. 
Büro Malzemesi Alımları 633,90 

Kırtasiye Kırtasiye Alımları 791,65 

Vergi harç vs.  8,40 

Diğer 
 

Sigorta Giderleri 215,00 

GİDER GENEL 

TOPLAM 

 8675,10 

file:///C:/Users/ufuk/Desktop/29%20ekim%20stratejik_plan_son%20(1).docx%23_Toc417972423
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Kurum Dışı Analiz 

 

Stratejik planımız Milli Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Plan taslağındaki stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ve Kartal İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planına uyumlu olarak; stratejik amaç,  hedef ve performans göstergeleri birbiriyle karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir. 

Müdürlüğümüz olarak plan hazırlıkları çerçevesinde okulumuzun demografik yapısı, eğitim sistemindeki yenilikler, ekolojik dengede meydana 

gelen değişimler ve teknolojik gelişmeler açısından Üst Politika belgeleri ışığında kurum dışı analizi yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda; kentsel yaşama 

uyum sağlayamayan kırsal kesimden gelen nüfusun olması, parçalanmış ailelerin çoğalması ilçe için risk unsuru oluşturmaktadır. Okulumuzun mesleki ve 

teknik eğitim konusunda işbirliğine açık olması ise fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üst Politika Belgeleri 

Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında üst politika belgeleri incelenmiş olup; bu belgelerde belirtilen hedefler doğrultusunda oluşturulan amaç, hedef 

ve göstergelerimizle ilgili detaylı üst politika belgelerine yer verilmiştir.  İncelenen üst politika belgeleri şunlardır:  

 

Tablo 10: Üst Politika Belgeleri 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

2 Milli Eğitim Bakanlığı 2014 -2019 Stratejik Planı 

3 Milli Eğitim Bakanlığı Genelge 2010-14 

4 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 -2019 Stratejik Planı 



33 

 

5 İstanbul İl Özel İdaresi 2014-2019 Stratejik Planı 

6 MEB Eğitimde Stratejik Planlama 

7 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 

8 Milli Eğitim Strateji Belgesi 

9 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 

10 Milli Eğitim Şura Kararları 

11 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

12 
 

İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP) 

 

13 
 

Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 -2019 Stratejik Planı 

 

14 
 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013/26 Sayılı Genelge 

 

15 
 

Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Program 

 

16 
 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

17 
 

AB Müktesebatına Uyum Programı 
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Yukarıda belirtilen üst politika belgeleri müdürlüğümüz hizmet alanlarına giren konulara göre analiz edilmiştir.  

Dış Çevre Analizi kurumun bulunduğu çevrenin politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik yönden analizinin yapılarak, kurum için hemen yapılması 

gereken faktörleri tespit etmek ve olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yaptığımız bir analizdir. Okulumuzun politik,  ekonomik,  sosyal ve 

teknolojik alanlardaki çevresel etkenlerini değerlendirdik. Bu etkenlerin kurumumuzun gelişimine nasıl katkı sağlayacağını ya da gelişimini nasıl 

engelleyeceğini belirledik. 

Okulumuzda Stratejik plan dâhilinde yapılacak çalışmalarda politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevre etkenlerinin olumlu yönleri bizlerce fırsat 

olarak, kurumumuzun ilerlemelerini engelleyen her türlü etken ise tehdit olarak algılanmıştır. Bunlara öncelikli olarak dikkat edilecektir. 

 

Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler 

 

Stratejik Amaçlarımızın en gerçekçi bir şekilde belirlenebilmesi için durum analizinin mutlak doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu 

düşünceyle Stratejik planlama ekibi olarak kurumumuzun olumlu ve olumsuz yönlerini GZFT analizi yaparak ortaya koymaya çalıştık. 

İç ve dış paydaşlarla yaptığımız değişik araştırma teknikleri ile GZFT analizinde kullanılmak üzere gerekli olan veri girdilerini sağlamıştır. İç 

paydaşlarla daha çok yüz yüze görüşme tekniği ve dış paydaşlarla ise anket tekniği ile elde edilen girdiler kullanılmıştır. 
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Tablo 11: GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Sınıf mevcutlarının ideal seviyede olması 

2. Okul öğrenci sayısının az olması 

3. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 

Türkiye ortalamasının altında olması 

4. Kartal ilçesindeki tek Anadolu Sağlık Meslek 

Lisesi olması 

5. Sağlık Meslek Lisesi mezunlarının 

ülkemizdeki sağlık işgücü ihtiyacı 

doğrultusunda aranan meslek elemanları 

olmaları. 

1. Öğretmen kadrosunun yeterli ve tecrübeli 

olması 

2. Okulda demokratik bir iletişim ortamının 

var olması  

3. Kuruma iletilen öneri ve şikâyetlerin 

gerekli birimlere iletiliyor olması 

4. Kurumun köklü bir geçmişi olması 

5. Mesleki ve Teknik Eğitimde sektörle 

işbirliği protokollerinin yapılıyor olması 

 

1. Öğretmen sayısının yeterli olması  

2. Kurumsal iletişimde bilişim 

teknolojilerinin kullanılması 

3. Öğretmen kadrosunun tecrübeli ve 

yeniliklere açık olması 

4. Okul yönetici ve personelin uyumlu 

çalışması 

5. Deneyimli yönetim kadrosu 

ZAYIF YÖNLER 

 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Laboratuvar, kütüphane, atölye, resim ve 

müzik oda sayısı ve donanımının bina 

yapım çalışması nedeniyle yetersiz veya 

hiç olmaması 

2. Sosyal etkinlikler için uygulama 

1. Farklı bir binada olmanın getirdiği 

kuralların uygulanmasındaki eksiklikler 

2. Sağlık alanında verilen mesleki eğitimin 

uygulama laboratuvarlarının sınırlı olması  

1. Okuldaki sosyal ve sportif tesislerin 

yetersizliği  

2. Mesleki ve teknik eğitim kurumu olarak 

yaşanılan geçiş evresi nedeniyle kurum 
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alanlarının yetersiz olması 

3. Veli-öğretmen ilişkilerinin istenilen 

düzeyde olmaması 

3. Okul giriş-çıkış saatlerinin geç olması 

 

kültürünün yeni oluşmaya başlaması 

3. Okul spor salonunun olmaması 

4. Birimler arası koordinasyon eksikliği 

 

     FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Yerleşim yerinin merkezi olması 

2. Okula ulaşımın kolay olması 

3. Alternatif ulaşım ağlarına sahip olması  

4. Birçok üniversiteye çok yakın bir 

konumda olması 

5. Velilerin öğrencilerin istihdamına yönelik 

olumlu beklentilerin artması 

6. Öğrencilerin 11. ve 12. sınıflarda beceri 

eğitimleri kapsamında sağlık işletmelerinde 

sigortalı olarak ücret karşılığı çalışacak 

olmalarının yarattığı olumlu algı 

 

1. Hastanelerin yakın olması 

2. MEB Online destek eğitimi verdiği site 

(eba.gov.tr) 

3. Okul-Üniversite işbirliklerini 

gerçekleştirebilecek yükseköğrenim 

kurumlarının olması 

4. Sektörün, Mesleki ve Teknik Eğitim 

konusunda işbirliğine açık olması 

 

1. Okul çevresinde koordinasyon halinde 

olunacak başka Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerinin olması 

2. Eğitimin her alanı ile ilgili hizmet içi 

eğitimlerin olması  

3. Teknolojik araç gereçlerin kullanılmasının 

öğrenci merkezli eğitimi desteklemesi 

4. İnternet kullanımının artması ve yaygınlaşması 

5. E-okul uygulamalarının aktif kullanımının 

yaygınlaştırılması 

6. Öğrenci ve velilerin notları ve devamsızlıkları 

internet üzerinden görebilmeleri 
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TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Göç olgusundan kaynaklanan düzensiz 

kentleşme  

2. Parçalanmış ve işsiz ailelerin çoğalması. 

3. Okul- veli işbirliğinin geç oluşması ve 

yetersiz olması 

4. Trafik sorununun zaman zaman ulaşımı 

engellemesi 

 

1. Eğitim sisteminde meydan gelen 

değişiklerin getirdiği oryantasyon 

sorunları 

2. Yazılı ve görsel iletişim araçlarının 

pedagojik yönden denetlenememesi  

3. Bilişim araçlarının öğrenciler üzerindeki 

olumsuz etkilerinin bulunması  

1. Sivil toplum örgütlerinin kurumsal 

kapasitelerinin ve sayılarının yetersiz olması 

ve eğitim alanına duyarsız kalmaları 

2. Kullanılabilir maddi kaynak sıkıntısı 

3. Personel sayısının yetersizliği 
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2010-2014 Stratejik Planda yer alan GZFT analizi bölümü ile 2015-2019 Stratejik planının 

GZFT analizi karşılıklı olarak incelenmiştir. Bir önceki planda yer alan GZFT sonuçları bu 

plan döneminde de paydaşlardan alınan veriler ışığında stratejik plan ekibi tarafından beyin 

fırtınası ile revize edilmiştir.  

F. YÜKSEL İLHAN ALANYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ GELIŞIM VE SORUN ALANLARI 

 

Durum ve GZFT analiz sonuçları değerlendirilmesi yapılarak okulumuzun ana sorun 

alanları belirlenmiştir. Ekip çalışmalarında sorun alanları GZFT ve PEST analiz sonuçları ve 

ilçe MEB sonuçlarından faydalanarak belirlenmiştir. Bu analizde elde edilen sonuçlar gelişim 

alanlarının belirlenmesinde kullanılmıştır. Yapılan çalışma ile durum analizi ile stratejik 

amaçlar arasında uyum olması hedeflenmiştir. 

 Eğitim ve Öğretime Erişimde 2, 

 Eğitim ve Öğretimde Kalitede 13 

 Kurumsal Kapasitede 10 olmak üzere toplam 25 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir. 

25(yirmibeş) gelişim ve sorun alanı şu şekildedir: 

 

Tablo 12: Temalar 

1.Tema: Eğitime Erişimin Artırılması 

1.  Öğrenci devamsızlıkları 

2.  Okulumuza il dışından yerleşen öğrencilerin erişimi 

 

2.Tema: Eğitimde Kalitenin Artırılması 

1.  Kurumun dönüşen okul statüsünde olması sebebiyle kurumsal aidiyetin 

oluşturulmaya çalışılması 

2.  Fiziki bakımdan okul binasının yapım aşamasında olmasına rağmen hedeflenen 

faaliyetleri hayata geçirme 

3.  Bilişim araçlarının kontrolsüz olması ( Teknolojinin amacı dışında kullanılması) 

4.  Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlere katılım sayısınız artırmak 

5.  AB Erasmus projelerine katılımın sağlanması 

6.  Ulusal düzeyde TÜBİTAK BİDEP yarışmalarına katılımın sağlanması 
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G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ   

Kurumuzun stratejik plan mimarisi bakanlık stratejik planının mimarisine uyumlu olarak 

hazırlanmıştır. Bakanlık stratejik plan mimarisinin içeriğine uygun veriler temalarda tablolar 

halinde sunulmuştur. Elde edilen verilere göre faaliyetler, sorumlu birimler ve maliyetler 

çıkartılmıştır. 

 

Tablo 13: Kurum Stratejik Plan Mimarisi 

 

1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama  

7.  Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması 

8.  Ders başarısı ve motivasyon eksikliği 

9.  Geleceğe yönelik planlamaların yetersizliği, sınav kaygısı 

10.  Mesleki rehberlik olmak üzere rehberlik faaliyetlerinin yetersiz olması  

11.  Mezun öğrencileri takibin yetersizliği, kurum kültürünün yeterince gelişememesi.  

12.  Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yetersiz olması 

13.  Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumlu olmaması 

3.Tema: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

1.  Misafir okul konumunda olmamız sebebiyle laboratuvarın yetersiz, kütüphane, 

atölye, resim ve müzik odasının olmaması  

2.  Kurum binasının yapım aşamasında olması nedeniyle  kurumsal aidiyetin 

oluşamaması 

3.  Sosyal ve sportif tesislerin yetersizliği  

4.  Mesleki eğitim veren kurumuzun tanıtımının yetersiz olması  

5.  Yatırımların gerçekleşmesinde ödenek yetersizliği  

6.  Avrupa birliği hibe yardımı kapsamındaki çağrılara (Eğitimle ilgili) katılımın az 

olması  

7.  Mevcut eğitim ortamında donanımın yetersizliği 

8.  İş güvenliği ve sivil savunma ile ilgili çalışmaların yetersizliği 

9.  Hizmetlerin elektronik ortamda sunumunun yetersiz olması 

10.  Alternatif finans kaynaklarının geliştirilememesi 
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1.1.2. Yükseköğretime katılım ve tamamlama  

1.1.3. İl dışından gelen öğrencilerin eğitim ve öğretime erişimi  

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1.2.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

1.2.1. Öğrenci 

1.2.1.1. Hazır oluş 

1.2.1.2. Sağlık 

1.2.1.3. Kazanımlar 

1.2.2. Öğretmen  

1.2.3. Öğretim Programları ve Materyalleri 

1.2.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi 

1.2.5. Program ve Türler Arası Geçişler 

1.2.6. Rehberlik 

1.2.7. Ölçme ve Değerlendirme 

1.3.Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

1.3.1. Sektörle İşbirliği 

1.3.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

1.3.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama 

1.3.4. Mesleki Rehberlik 

1.4.Yabancı Dil ve Hareketlilik 

1.4.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

1.4.2. Uluslararası hareketlilik 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

1.5.Beşeri Alt Yapı  

1.5.1. İnsan kaynakları planlaması 

1.5.2. İnsan kaynakları yönetimi 

1.5.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

1.6.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

1.6.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

1.6.2. Eğitim tesisleri ve alt yapı  

1.6.3. Donatım 

1.7.Yönetim ve Organizasyon 

1.7.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

1.7.2. Bürokrasinin azaltılması 

1.7.3. İzleme ve Değerlendirme 

1.7.4. AB ye uyum ve uluslararasılaşma 

1.7.5. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim 

1.7.5.1. Çoğulculuk  

1.7.5.2. Katılımcılık  

1.7.5.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

1.7.6. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 

1.8.Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişim 

1.8.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 
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1.8.2. Elektronik veri toplama ve analiz 

1.8.3. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

GELECEĞE YÖNELİM 
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BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

Müdürlüğümüzün Misyon, Vizyon, Temel İlke ve Değerlerinin oluşturulması amacıyla 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi çalışma toplantısı düzenlemiştir. Toplantıya şube müdürleri, 

bölüm şefleri ve ekip üyeleri katılmıştır. Her çalışma sonunda olduğu gibi çalışma üst kurula 

sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİSYONUMUZ 

Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Milli Eğitiminin amaçları 

doğrultusunda; meslekî ve akademik alanda başarılı; 

yeteneklerini geliştirmeye ve yeniliğe açık, bilinçli nesiller 

yetiştirmektir. 

 

 

 

 
 

 

VİZYONUMUZ 

Çevresinde değer yaratan, nitelikli sağlık elemanı yetiştiren 

önder bir okul olmak. 
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TEMEL DEĞERLER 

a)İnsan sevgisini temel alan milli ve manevi değerlere 

bağlı mesleki  gelişime açık, kendisiyle barışık insanlar 

yetiştirmek 

b)Güven ve huzur ortamında dürüstlük ve tarafsızlık 

ilkeleri içerisinde yönetici ve öğretmen kadrosu ile 

çalışmak 

c)Öğrencilerimizin mutlu olduğu, hayallerini 

gerçekleştirebilecek ülke çapında ve uluslar arası bilimsel 

projelerde çalışmalarını desteklemek 

d)Okul değerlerimize öğrencilerimizin değerlerini 

dolayısıyla toplumun değerlerini geliştirmek 

e)Okulumuzu alanında saygın bir yere ulaştırmak 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 

Stratejik planımız hâli hazırda yürütmekte olan MEB stratejik plan hazırlama 

formatına uygun olarak üç tema başlığında gruplandırılmıştır. Aynı şekilde temalar altında yer 

alan stratejik amaç ve hedefler GZFT, TOWS ve toplantılarda yapılan beyin fırtınası 

çalışmaları sonucu belirlenmiştir. 

 

Stratejik Amaç 1. Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması: 

Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi doğrultusunda kurum bünyesindeki tüm 

öğrencilerimizin; temel, kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirmek 

amacıyla eğitime katılımlarını ve tamamlamalarını sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1. Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama: 

Bireylerin eğitim-öğretimin tüm kademelerinde katılım oranını artırarak, devamsızlık 

oranını azaltmak. 

 

Stratejik Amaç 2. EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI: 

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılarak bireyleri,  

gerek sosyal hayata ve istihdama gerekse de bir üst öğrenime hazırlayıp; özgüveni, 

sorumluluk bilinci ve dil becerileri yüksek bireylerin yetişmesine imkan sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları: 

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini, ruhsal- fiziksel gelişimlerine yönelik olarak 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetlere yöneltmek   ve katılımlarını artırmak. 

 

Stratejik Hedef 2.2.Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi: 

Bir üst öğrenim kurumuna yerleştirmeye yönelik tercih danışmanlığından yararlanan ve 

tercihlerine yerleşen öğrenci sayısını arttırmak ve mesleki alanlarda uygun çalışma ortamlarına hazır 

hale getirmek. 

 

Stratejik Hedef 2.3.Yabancı Dil ve Hareketlilik: 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak bireylerin yabancı dil 

yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 
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Stratejik Amaç 3. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ  

 

Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve 

verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim 

ve organizasyon yapısını iyileştirerek kapasiteyi geliştirmek. 

 

 

Stratejik Hedef 3.1. Beşeri Alt Yapı: 

İşlevsel bir insan kaynakları yönetimi sağlayarak mevcut insan kaynağının niteliğini 

artırmak. 

 

Stratejik Hedef 3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı: 

Plan dönemi sonuna kadar, finansal kaynakların etkin dağılımını sağlayarak fiziki ve 

mali alt yapıyı geliştirmek. 

 

Stratejik Hedef 3.3. Yönetim ve Organizasyon: 

Bürokrasinin azaltıldığı, Katılımcı, çoğulcu, şeffaf, , hesap verilebilir, bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

 

             Stratejik Hedef 3.4.Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişim 

               Müdürlüğümüz hizmetlerinde etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve enformasyon 

teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 

C- STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından 

etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime; eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu 

eğitimi tamamlayabilmesine yönelik gerçekleştirilecek tedbirler eğitim ve öğretime erişim 

teması altında değerlendirilmektedir.  
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Stratejik Amaç 1: 

Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi doğrultusunda kurum bünyesindeki tüm 

öğrencilerimizin; temel, kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirmek 

amacıyla eğitime katılımlarını ve tamamlamalarını sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1. Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama 

Plan dönemi sonuna kadar bireylerin eğitim-öğretimin tüm kademelerinde katılım 

oranını artırarak, tamamlamalarını sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın 

sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın 

artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. 

Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin gelişmiş ülkeler sıralamasında yukarıya taşıyacak 

olan eğitim kurumlarımızın yüzde yüz erişilebilir olması gerekmektedir. Bu nedenle toplumun 

bütün kesimlerine adil ve kolay erişilebilir bir eğitim imkânı sunmalıyız. Nitelikli insan 

gücünün artmasında eğitim ve öğretimin tüm kademelerindeki bireylerin eğitim ve 

öğretimlerini tamamlamaları eğitime erişim kadar önemli bir etkendir. Bu nedenle 

okulumuzda eğitim ve öğretimi örgün eğitim dışına çıkmadan tamamlama ve hayat boyu 

öğrenmede yeterlilik belgesi kazandırma hedeflenmektedir. 

Bütün eğitim öğretim kademelerimizde okullaşma oranlarımızın yükseltilmesi ve hayat 

boyu öğrenime katılımın yaygınlaşarak artması, eğitim kurumlarımızda da devamsızlık ve 

okul terklerinin en aza indirilerek eğitim sürelerinin örgün eğitim içerisinde tamamlanması 

beklenmektedir. 

2014 İnsani Gelişme Raporuna göre, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler 

grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl iken bu grupta 

yer alan Türkiye’de bu süre 7,6 yıldır. Türkiye, bu grupta yer alan ülkelere göre yaşam süresi 

beklentisi ve kişi başına milli gelir açısından ortalamanın üstünde olmasına rağmen eğitim 

süresi açısından ortalamanın 1,5 yıl gerisindedir. Ortalama eğitim süresi insan gelişme 

endeksi çok yüksek olan ülkelerde ortalama 11 yıldır. Bu rapora göre eğitimde eşitsizlik 

endeksi çok yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkelerde ortalama %6,7 iken Türkiye’de 

bu oran %14,1’dir. Bu sebeple kurumda erişimin durumu ile ilgili olarak 2013-2014 Eğitim 
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Öğretim yılında 12 öğrencinin devamsızlıktan sınıfta kaldığı tespit edilmiştir. Belirlenen 

öğrencilere "Devamsızlık Nedenleri Anketi" yapılmıştır. Arkadaş çevresi ve sosyal ortamın 

devamsızlığa etkisi başka bir okul içerisinde olmamız sebebiyle ders başlama ve bitiş 

saatlerinin çok geniş bir aralıkta olması sebebiyledir. Bu geniş zaman aralığında iki okulda 

2400 civarında öğrenci bulunmakta ve okulda sürekli bir giriş çıkış akışı olduğundan 

öğrencileri takip etmek zorlaşmaktadır ve öğrenciler de bu düzensizliğe uyum sağlamaktadır. 

Bu soruna önlem olarak ders öğretmenleriyle toplantı yapılmış ve ara derslere girmeyen 

öğrencilerin tespit edilmesi istenmiş ve hem bu öğrencilerle hem de velileriyle görüşülerek 

farkındalık kazandırılmaya çalışılmıştır.   

            Genel olarak ders saati sayısı fazla olduğundan ve okul saatlerinin aralığının geniş 

olması sebebiyle öğrencilere ders çalışma zamanı kalmamakta, öğrenciler de sınav öncesi 

çalışmak amacıyla okula gelmemektedirler. Bu amaçla şu anda alınabilecek bir önlem yoktur. 

Bir sonraki eğitim öğretim yılında kendi okul binamıza geçtiğimizde okul saatlerinin daha 

makul olması planlanmaktadır.  

            Bireysel sebepler olarak en çok öğrencilerin hedefsiz olmaları, derslere ilgisizlik, 

okula geç kalma, akademik başarısızlık görülmektedir. Bu öğrencilerle “hedef belirleme” 

konusunda 6 haftalık grup çalışması yapılmıştır. Sonucunda bu öğrencilerin 

devamsızlıklarında %75 oranında bir azalma görülmüştür.  Ayrıca tüm sınıflara “Verimli Ders 

Çalışma” yöntemleri anlatılmış, özelikle başarısız dersleri çok olan öğrencilere çalışma 

planları hazırlanmıştır.  

 

Tablo 14: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ İLGİLİ BÖLÜM 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.1.1.1: Eğitime erişim hedefleri  

doğrultusunda okulda alınan önlem sayısı 
Okul Yönetimi 

    Rehber 

Öğretmenler 

 

3 2 4 6 

PG.1.1.2: Yıl sonu devamsızlık oranlarının 

belirlenmesi (%) 

%35 %20 %10 %1 

 

Tablo 16:Tedbirler 

 

Tedbir 
Sorumlu 

Birim 

 

1 

Bir önceki yıl devamsızlık oranlarını belirlemek 

 

Okul Yönetimi 

Rehberlik Servisi 
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2 

 

Belirlenen öğrencilere "Devamsızlık Nedenleri Anketi" 

yaparak nedenlerini öğrenmek 

 

Rehberlik Servisi  

 

3 

Devamsızlık nedenlerini önleme amacı ile alınabilecek 

önlemleri belirleme 
Rehberlik Servisi 

 

4 

Yılsonu devamsızlık oranlarının belirlenmesi 
Okul Yönetimi 

Rehberlik Servisi 

 

  

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

Mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye çağın 

gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik tedbirler eğitim ve 

öğretimde kalite teması altında değerlendirilmektedir. 

Stratejik Amaç 2: 

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılarak bireyleri,  

gerek sosyal hayata ve istihdama gerekse de bir üst öğrenime hazırlayıp; özgüveni, 

sorumluluk bilinci ve dil becerileri yüksek bireylerin yetişmesine imkan sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1: Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları: 

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini, ruhsal- fiziksel gelişimlerine yönelik olarak 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetlere yöneltmek   ve katılımlarını artırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

      Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. 

Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve 

öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir. Nitelikli 

bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin 

potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda 

kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması 

hedeflenmektedir. 
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    Okulumuzda belirlenen grup liderlerine  "proje hazırlama" ile ilgili eğitimler verildi Grup 

liderleri proje ekiplerini oluşturarak TÜBİTAK-Ortaöğretim Öğrenciler Arası Proje Yarışması 

Ekibi, “Coğrafik Açıdan Endemik Bitkiler: Taflan-Safran-Sarı Kantaron” adlı projeyi 2015-

2016 eğitim öğretim yılında yarışmaya göndermek üzere oluşturmuşlardır. “Pediatri 

Hemşireliği” adlı projenin sonuçları 2015 yılı Haziran ayında sonuçlanacaktır. TÜBİTAK-

Ortaöğretim Öğrenciler Arası Proje Yarışması Ekibi her ayın ikinci haftası Cuma günleri 

öğrencilerle çalışmaların nasıl sürdürüleceğine yönelik rehberlik yapmaktadır. Projenin 2015-

2016 eğitim öğretim yılında sonlandırılarak yarışmaya gönderilmesi planlanmıştır.  

*Pediatri Hemşireliği” adlı proje için Ulusal Ajans’a başvurulmuştur.  Sonuçları 2015 yılı Haziran ayında 

açıklanacaktır. 
 

 

 

Tablo 16: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ İLGİLİ BÖLÜM 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.2.1.1: Okulumuzda sınıf tekrar oranı 
(%) 

Rehberlik Servisi 

1,5 1 1 0 

PG.2.1.2: YGS'de 140 ve üstünde puan alan 

aday oranı (%) 
40 63 49 90 

PG.2.1.3: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci 

oranı (%) 

Rehberlik Servisi 10 13 15 25 

PG.2.1.4: Takdir veya Teşekkür Belgesi alan 

öğrenci sayısı 
Rehberlik Servisi 170 182 253 300 

PG.2.1.5:Öğrenci Başına okunan kitap sayısı 

 
Rehberlik Servisi 5 10 15 30 

PG.2.1.6: Onur veya Üstün Başarı Belgesi 

alan öğrenci sayısı 
Okul Yönetimi 31 31 30 50 

.  

 

 

Tablo 17: Tedbirler  

 

Tedbir 
Sorumlu 

Birim 

 

5 
Merkezi Sınavlarda başarıyı artıracak rehberlik çalışmaları yapılması Rehberlik Servisi 

 

6 
Proje hazırlama seminerlerine katılmak Okul proje ekipleri 
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Stratejik Hedef 2.2: Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi: 

Bireyleri ilgi alanları ve kabiliyetleri doğrultusunda bir üst öğrenime, hayata ve 

istihdama hazırlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Eğitim ve istihdam ilişkisinin her geçen gün önem kazandığı günümüzde bedenen ve 

ruhen mutlu bireylerin yanı sıra, iş hayatında da kendisine gerekli olabilecek bilgi, beceri, 

tutum ve davranışlara sahip bireyler yetiştirmenin önemi daha da artmaktadır. İlçemizin, sahip 

olduğu genç nüfus ve ülke ekonomisinin kalkınmasındaki rolü göz önüne alındığında eğitim 

ile istihdam arasındaki ilişki bizim için büyük bir önem arz etmektedir. 

Bu nedenle bireyleri bir üst öğrenime hazırlarken istihdam edilebilme yeterliliklerini 

artırmak ta hedeflenmektedir. 

          2013 YGS sonuçlarına göre 17, 2014 YGS sonuçlarına göre ise 22 öğrencimiz ön lisans 

programlarına yerleşmiştir. 2013 LYS sonuçlarına göre okulumuzda Lisans programlarına 12. 

sınıftan mezun olup yerleşen öğrenci sayısı 33, 2014 yılında ise 35’dir.  

 

Tablo18: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ İLGİLİ BÖLÜM 
MEVCUT DURUM 

HED

EF 

2012 2013 2014 2019 

PG.2.2.1: Ön Lisans Programlarına yerleşen öğrenci 

oranı (%) 
Okul Yönetimi  

28 17,5 22 30 

PG.2.2.2: Lisans Programlarına yerleşen öğrenci 

oranı (12.Sınıf) (%) 
36 33 35 50 

 

 

Tablo 19:Tedbirler 

 

7 
Rehberlik hizmetlerini etkinliğini artıracak komisyon çalışmaları yapılması 

Sınıf rehber öğretmenleri 

kurulu 

8 
Öğrenci akademik başarılarının artırılması için destekleyici kursların çeşidinin ve saatinin 

artırılması sağlanacaktır. 
Okul Yönetimi 

 

Tedbir 
Sorumlu 

Birim 

 

9 
Okul kurslarına hazırlık yapılması Okul Yönetimi  



52 

 

 

Stratejik Hedef 2.3: Yabancı Dil ve Hareketlilik: 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak bireylerin yabancı dil 

yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Gerek ekonomik, gerek kültürel etkileşim açısından bakıldığında küreselleşen dünyada 

uluslararası hareketliliğin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bireylerin uluslararası 

hareketlilikte etkin şekilde yer alabilmeleri için en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş 

olması gerekmektedir. Elde edilen tüm verilerden, ilçemizde olduğu gibi okulumuzda da bu 

anlamda önemli bir eksikliğin olduğu göz ardı edilemez. 

AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 

öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.  Küreselleşen dünyada uluslararası 

hareketliliğin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Öğrencilerimizin ve 

öğretmenlerimizin uluslararası platformlarda yarışma, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere 

katılımı özendirilmiştir. 

     Bu amaçla bireylerden beklenen en az bir yabancı dili ülkesini temsil düzeyinde bilmesi 

bir zorunluluk halini almıştır. Okulumuz bu kapsamda 2014 yılı itibarıyla yabancı dil 

eğitiminde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında AB projelerine başvuru ve katılım konusunda 

öğrenci ve öğretmenleri yönlendirmeye çalışmıştır. Proje ekibine seminerler verildi. Pediatri 

Hemşireliği konusunda bir proje başvurusu yapılmış fakat henüz sonuçlanmamıştır. 

Tablo 20: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ İLGİLİ BÖLÜM 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.2.3.5: Uluslararası hareketlilik 

programlarına/projelerine katılan öğretmen 

sayısı 

Okul İdaresi 

Yabancı Dil 

Zümresi 

- - - 1 

PG.2.3.6: Uluslararası hareketlilik 

programlarına/projelerine katılan öğrenci 

sayısı 

Okul İdaresi 

Yabancı Dil 

Zümresi 

- - - 30 

PG.2.3.9: Uluslararası proje sayısı 

 

Okul İdaresi 

Yabancı Dil 

Zümresi 

- - 1 3 

 

 

 

 

10 

Öğrencilerin ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenim kurumlarını tanıtma gezileri ve 

seminerleri düzenlenecektir. 

Rehberlik 

Servisi 

Okul Yönetimi 
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Tablo 21:Tedbirler 
 

3. KURUMSAL KAPASİTE 

 

      Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve 

verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim 

ve organizasyon yapısını iyileştirerek kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Amaç 3: 

Eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve 

organizasyon yapısını iyileştirmek. 

Stratejik Hedef 3.1: Beşeri Alt Yapı 

İşlevsel bir insan kaynakları yönetimi sağlayarak mevcut insan kaynağının niteliğini 

artırmak ve verimliliğini artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Kurumların hizmet faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için 

yeterli ve nitelikli bir işgücüne sahip olması gerekmektedir. Kurum personelinin nitelikli 

hizmet üretmesinde hizmet tanımları ve görev alanlarının kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş 

olması, iş ve işlemlerin yürütülmesinde kolaylık ve verimliliği beraberinde getirecektir. 

Kurumumuzda işlevsel bir insan kaynakları yönetimi ile nitelikli hizmet üretme ve kurum 

kültürü ile çalışan motivasyonun artırılması hedeflenmektedir. 2 yıldır devam eden okul 

binasının yapımı nedeniyle kurum kültürünün oluşturulması zorlaşmaktadır.  Bu durum bazen 

kurum çalışanlarının motivasyonunu düşürmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tedbir 

Sorumlu 

Birim 

 

11 
Erasmus Plus kapsamında projelerle öğrenci haraketliliği (mobility) teşvik edilecektir.  PYE 

 

12 
Avrupa projelerine için düzenlenen seminerlere katılmak (öğretmen, öğrenci) PYE 
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Tablo 22: Performans Göstergeleri 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
İLGİLİ 

BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.3.1.1: Öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısı 

Okul 

Yönetimi 

OGYE 

23 18 18 16 

PG.3.1.2: Öğretmen norm kadro 

doluluk oranı (%) 

Okul 

Yönetimi 

    OGYE 

100 100 100 100 

PG.3.1.3: Personel (Şef, Memur, 

Hizmetli) norm kadro doluluk oranı 

(%) 

Okul 

Yönetimi 

OGYE 

100 100 100 100 

PG.3.1.5: Ücretli öğretmen sayısının 

toplam öğretmen sayısına oranı (%) 

Okul 

Yönetimi 

OGYE 

7 6 6 6 

PG.3.1.6: Lisansüstü eğitimi tamamlayan 

personel sayısı(Tezli/Tezsiz) (%) 

Okul 

Yönetimi 

    OGYE 

18 20 21 40 

PG.3.1.7: FATİH Projesi / Eğitimde 

Teknoloji Kullanma Kursu alan 

öğretmen oranı (%) 

   Okul 

Yönetimi 

OGYE 

3 4 6 47 

PG.3.1.8: Öğretmenlere kendilerini 

geliştirebilecek alanlar sunma (%) 

Okul 

Yönetimi 

   OGYE 

30 40 50 75 

PG.3.1.8: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı 

sertifikasına sahip personel sayısı 

Okul 

Yönetimi 

   OGYE 

- - 1 5 

 

 

Tablo 23:Tedbirler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Hedef 3.2: Fiziki ve Mali Alt Yapı: 

Plan dönemi sonuna kadar, finansal kaynakların etkin dağılımını sağlayarak fiziki ve 

mali alt yapıyı geliştirmek. 

 

Tedbir 
Sorumlu 

Birim/Şub 

 

13 
Kurum kültürü ve motivasyon artırıcı etkinlikler yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

ZÖK   

 

14 
Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın artırılması 

Okul 

Yönetimi 

 

15 

Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal ve 

Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

Okul 

Yönetimi 

 

16 
Eğitimler sonucunda mevcut ve yeni iş tanımların oluşturulması ve güncellenmesi 

Okul 

Yönetimi 
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Hedefin Mevcut Durumu 

Eğitim-Öğretimde kalitenin artırılmasının önemli faktörlerden biri de eğitim öğretim 

kurumlarımızın fiziki kapasiteleri ile donanım ihtiyaçlarının giderilmesidir. Fiziki kapasitenin 

gelişimi açısında okulumuzun yapım aşamasının tamamlanarak, teslim edilmesi ve öğretmen 

ve öğrencilerimizin fiziki imkanları tam olan yeni okulunda aidiyet duygusu oluşmuş bir 

şekilde eğitim- öğretimlerine devam edebilmeleri bir gerekliliktir. Okulumuz binası henüz 

yapım aşamasındadır. Bu nedenle misafir okul olarak bulunduğumuz kurumda fiziki ortam 

iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, fiziki ve mali kaynakların 

kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir. 

Eğitim kurumlarımızın fiziki kapasitenin geliştirilmesi kullanıcı memnuniyetinin 

artırılması için bölüm laboratuvarları oluşturulması hedeflenmektedir.  

Tablo 24: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

İLGİLİ 

BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.3.2.1: Derslik 

Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı  

Okul 

Yönetimi 

 

25 31 26 34 

PG.3.2.2: Çok amaçlı 

salon, Konferans 

salonunun kurulması.  

Okul 

Yönetimi 

 

Mevcut - - Yeni binada inşa edilmesi hedefleniyor 

PG.3.2.3:Kütüphanenin 

oluşturulma oranı (%) 

 

Okul 

Yönetimi 

 

100 - - 3000 kitaplık kütüphane oluşturulması 

PG.3.2.4: : İnternet 

altyapısı tamamlanma 

oranı (%) 

Okul 

Yönetimi 

 

80 - - 100 

PG.3.2.5: Bölüm 

Laboratuvarlarının 

malzemelerle 

donatılması (%) 

Okul 

Yönetimi 

 

- - 50 100 

. 

Tablo 25:Tedbirler 

 

Tedbir 
Sorumlu 

Birim/Şube/Kişi 

17 
Okulun yeni kurulacak binasında gerekli fiziki donanım için çalışmalar 

yürütülecektir. 

Okul Yönetimi 

 

18 
Okul bahçesi ve çevresi öğrenci ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde 

yeniden dizayn edilecektir. 

Okul Yönetimi 

 

19 
Misafir okul olarak bulunduğumuz binada meslek lisesi olmamız 

sebebiyle teknik laboratuvar öğrenci ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

düzeye getirilecektir. 

Okul Yönetimi 

 

20 Yeni binada yapılacak çalışmalarda paydaşların görüşleri de alınarak 

düzenlemeler yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 
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Stratejik Hedef 3.3: Yönetim ve Organizasyon: 

Bürokrasinin azaltıldığı, Katılımcı, çoğulcu, şeffaf, , hesap verilebilir, bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonlarını verimli hale getirmiş olan kurumlar 

incelendiğinde, katılımcı, çoğulcu, şeffaf, hesap verilebilir bir yöntemin etkisi öne 

çıkmaktadır. Eski anlayışların yerine, günün koşullarına uygun çağdaş bir yönetim anlayışının 

gereği kaçınılmazdır. Bu nedenle Müdürlüğümüzün de kurumsal yapı ile yönetim 

organizasyon yapısının etkin bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Kurumumuzun 

hizmet standartları resmi internet sayfasında yayınlanmıştır. 

      Kurumların nitelikli hizmet sunabilmeleri için her geçen gün artan talepleri karşılamada 

enformasyon teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Enformasyon teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak kurumumuzda da mevcut şartlarda 

azami düzeyde hizmet sunulma hedeflenmektedir. Öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde 

üretilen öğrenci bilgileri, kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri, sınav sonuç bilgileri, mezun 

öğrencilerin diploma duyuruları, her türlü merkezî sistem sınavları, sınav tarihleri, sınav giriş 

yeri bilgileri, sınav sonuç bilgileri, kazandığı okul, kayıt olduğu okul ile kaydının silindiği 

okul bilgisi gibi Bakanlığın belirlediği bilgileri mobil ortama mesajla aktarma, öğrenci ve 

velilerin istedikleri bilgilere mobil ortamdan mesaj bedeli ödemek şartıyla sorgulama yaparak 

ve/veya servise üye olarak erişim imkânı sağlamaya yönelik hizmetleri yerine getirmek için 

Bakanlığımız adına 8383 Mobil Bilgi Servisi kurulmuştur. 

Ülkemizin en büyük kurumsal internet sitesi projesi olan “Okul İnternet Sitesi 

Yönetim Paneli” 55.000 kurumu bünyesinde barındırmaktadır. Bu proje sayesinde okul 

internet siteleri çok daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yayınlanabilmektedir. 2014 tarihi 

itibarıyla tüm okul ve kurumlara internet adresi (www.meb.k12.tr, @meb.k12.tr) ve ücretsiz 

e-posta adresi verilmiştir. 

Tablo 26: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

İLGİLİ 

BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.3.3.1: Kurumun WEB 

sitesinden yapılan haber sayısı 

Okul 

Yönetimi 
25 36 40 50 

PG.3.3.2: Kurumun WEB 

sitesinin ziyaret edilme sayısı 

(%) 

Okul 

Yönetimi 
1068 1580 3450 4500 



57 

 

PG.3.3.3: Kurumun WEB 

sitesinden yapılan  duyuru 

sayısı 

Okul 

Yönetimi 
16 20 25 50 

PG.3.3.4: Okulumuz hizmetlerinin 

elektronik ortamda sunulma oranı  

(%) 

Okul 

Yönetimi 
20 35 50 100 

 

 

Tablo 27:Tedbirler  

 

 

 

 

 

Tedbir 
Sorumlu 

Birim 

21 
Okulumuz birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi 

amacıyla mail ağı oluşturulacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

 

22 
 

İyileştirme ekiplerinin kurulması 

Okul 

Yönetimi 

OGYE 

23 
Okulumuz personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu veliler kamu hizmet standartları hususunda 

bilgilendirilecektir. 

Okul 

Yönetimi 

 

24 

 

Okulumuz personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu veliler kamu hizmet standartları hususunda 

bilgilendirilecektir. 

Okul 

Yönetimi 

 

25 
Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır. Okulumuz öğretmenlerinin ve öğrencilerin sosyal 

medya üzerinden eğitime yönelik faaliyetleri paylaşmasına yönelik bu alanın etkili bir şekilde kullanılması 

için teşvik edilecektir. 

Okul 

Yönetimi 

 

26 
Kurumsal ve idari kapasitenin geliştirebilmesi için çalışanların görüşlerinin alınacağı bireysel öneri sistemi 

oluşturularak personelin yönetime katılmaları sağlanacaktır.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

 

 
 

 

 

 

MALİYETLENDİRME
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BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME 

    Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hizmetlerinin istenilen 

düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için faaliyet ve proje bazında kaynak tahsisleri ile 

bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine 

dayandırılması gerekmektedir.  

       Kurumumuz 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye 

stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma 

sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe 

arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. 

Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile 

bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2015-2019 Stratejik 

Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 

24340 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini 

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

planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 
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Tablo 28:2015-2019 Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu 

2015-2019 STRATEJİK PLANI TAHMİNİ MALİYET TABLOSU (TL) 

STRATEJİK  
AMAÇLAR 

STRATEJİK  
HEDEFLER 

2015 2016 2017 2018 2019 
GENEL 

TOPLAM 

Stratejik 
Amaç 1 

Stratejik 
Hedef 1.1 

800 900 1000 1100 1200 5020 

Stratejik 
Amaç 2 

Stratejik 
Hedef 2.1 

1000 1200 1200 1500 1700 6700 

Stratejik 
Hedef 2.2 

100 120 120 130 150 620 

Stratejik 
Hedef 2.3 

150 150 200 200 200 900 

Stratejik 
Amaç 3 

Stratejik 
Hedef 3.1 

500 1000 1000 1200 1500 5200 

Stratejik 
Hedef 3.2 

500 600 750 800 850 3500 

Stratejik 
Hedef 3.3 

300 450 500 550 600 2400 

TOPLAM BÜTÇE 3350 4420 4770 5480 6200 24340 
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Tablo 29 : Tahmini Maliyetler Dağılım Oranları Tablosu 

2015-2019 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI ORANLARI 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef 1.1 5020 % 20.62 

Stratejik Amaç 1 5020 % 20.62 

Stratejik Hedef 2.1 6700 % 27.52 

Stratejik Hedef 2.2 620 % 0.25 

Stratejik Hedef 2.3 900 % 3.69 

Stratejik Amaç 2 8220 % 31.46 

Stratejik Hedef 3.1 5200 % 21.36 

Stratejik Hedef 3.2 3500 % 14,37 

Stratejik Hedef 3.3 2400 % 9.86 

Stratejik Amaç 3 11100 % 42,88 

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 24340 %100,00 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

 

 

 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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V. BÖLÜM: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

A. YAKACIK YÜKSEL İLHAN ALANYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ  2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen stratejik 

yönetim anlayışı kapsamında yürütülen Millî Eğitim Bakanlığı stratejik planlama çalışmaları 

2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış ve 2009 yılı Aralık ayında Millî 

Eğitim Bakanlığının ilk Stratejik Planının kamuoyuna açıklanmasıyla tamamlanmıştır. 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2010-2014 

Stratejik Planında 3 tema altında 3 stratejik amaç ve 8 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı 

bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle 

hazırlanan performans programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Performans 

programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık 

performans hedefleri ile oluşturulmuştur. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurlarından 

olan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları kamu idaresinde saydamlık ve 

hesap verebilirliğin en önemli araçları durumuna gelmiştir. 

Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde müdürlük personelinin 

görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli 

planlama anlayışının müdürlüğümüzde benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir 

yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, köklü bir geçmişe sahip olan 

kurumumuzda stratejik planlamanın nispeten yasal bir zorunluluktan ibaret olarak 

algılanmasıdır. Bir diğer önemli güçlük ise dönüşüm ve yenileştirme(fiziki) çalışmaları 

nedeniyle yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin 

gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. Bununla birlikte 

plan hazırlık döneminde bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin 

farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı gözlemlenmiştir. 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2010-2014 Stratejik 

Planı’nın gerçekleşme durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin 

sağlandığını görülmüştür: 

1. Okula erişim düzeyinin arttığı, 

2. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım, 

3. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 

4. Öğretim programları ve materyalleri 
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5. Müdürlüğümüzün yeniden yapılandırılması 

2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci plan 

dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda gerekli hedef ve tedbirler belirlenerek bunların gerçekleşme durumlarını 

izlemek üzere göstergeler oluşturulmuştur. 

Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit 

edilmiştir: 

1. Kurumsallaşma çalışmalarının sürdürülebilirliği 

2. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları 

3. Yabancı dil yeterliliği 

4. Beşeri altyapı  

5. İzleme ve değerlendirme 

 

Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile 

durum analizlerinden yola çıkılarak Bakanlık birimlerinin koordinasyonunda stratejiler 

geliştirilmiştir.  

 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  Müdürlüğü 2010-

2014 Stratejik Planı Gösterge Gerçekleşme Durumu 

2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde Bakanlık üzerinde, 652 Sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 6528 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunlar ile teşkilat yapısına yönelik iki büyük ve kapsamlı düzenleme 

hayata geçirilmiştir. Bu yapısal düzenlemeler ile Bakanlık birimlerine ait iş ve işlemler 

yeniden belirlenmiş, Bakanlık birimleri arasındaki görev dağılımında önemli değişiklikler 

yapılmış, ayrıca Bakanlığın geçmişte yürütmüş olduğu bir takım göstergeler kapsamındaki 

faaliyetler diğer kurumlara devredilmiştir. Bu değişikler çerçevesinde bakanlıkta yaşanan 

yapısal düzenlemelere eş değer olarak bünyesinde yer alan birim ve bölümlere ait iş ve 

işlemler yeniden belirlenmiştir. Bu çerçevede görev dağılımlarında önemli değişiklikler 

yapılmıştır. 

Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin azaltılması, 

çalışmaları kapsamında okulumuzun statüsü değişmiş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine 

dönüşüm kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda dönüşümün getirdiği geçiş süreci I. Plan 
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döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durum stratejik planda yer alan önemli sayıda stratejinin 

uygulanmasını etkilemiş dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden daha düşük oranda 

gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge verisine ulaşılamamasına neden 

olmuştur. 

 Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2010-2014 yılı 

Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen 54 

göstergeden sonucu yapılan değerlendirmede; belirlenen stratejik amaç, stratejik hedefler ile 

performans göstergelerine %70 oranında tamamen ya da makul düzeyde ulaşıldığı 

belirtilebilir.  Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

Müdürlüğünce hazırlanan ilk stratejik plan olması da dikkate alındığında bu oranın başarı 

düzeyi daha iyi anlaşılabilir.  

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Planı’nda yer alan amaç, hedef, gösterge ve tedbirlerin belirlenmesinde  Kartal Millî 

Eğitim Müdürlüğü ve Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

2010-2014 Stratejik Planı’nın değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlar 

arasında yer almıştır.  

 

B. YAKACIK YÜKSEL İLHAN ALANYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME MODELİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri makro planlarda 

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

bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

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

programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 

misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda 2015-2019 döneminde, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Yakacık Yüksel İlhan 
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Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin 

zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 

geliştirilmiştir. Bu model kapsamında belirlenen performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı 

Performans Göstergesi İzleme Formu kullanılarak tespit edilip, varsa hedeften sapma 

analizleri yapılacak ve ilgili bölümlerin iyileştirme önerileri alınacaktır. 

İzleme, 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. 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-

2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin 

gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluşturmaktadır. 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda 

iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında,  

♦ Faaliyetler performans göstergelerine göre değerlendirilecektir. Bu bakımdan her çalışma 

öncesinde performans göstergeleri gözden geçirilecektir. 

♦ Her yılın başında o yıl gerçekleştirilecek her bir hedef veya faaliyet için, sorumlu kişiler 

belirlenecektir. Bu kişilerin, öğrenen okul anlayışını bir davranış olarak benimsemiş olmasına 

dikkat edilecektir. 

♦ Her çalışma yılı veya dönemi için veya faaliyet için bir eylem planı hazırlanacaktır. 

♦ Sorumlu kişi veya ekipler her ay rapor düzenleyerek amaca ulaşma veya hedefin gerçekleşme 

düzeyi hakkında bilgi sunacaklardır. 
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♦Tüm çalışmalar açıklık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

♦ Yapılan çalışmaların sonucuna göre Stratejik Plan gözden geçirilecektir 

 

Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri 

üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır 

 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME MODELİ:  

 

I. DÖNEM (Ocak - Temmuz) 

Yapılacak İşler 

Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide 

edilmesi. 

Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye 

sunulması. 

Raporlama Zamanı: Her yılın Temmuz ayı içerisinde. 

II. DÖNEM (Bütün Yıl) 

Yapılacak İşler 

Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 

konsolide edilmesi 

Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, 

gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması. 

Raporlama Zamanı: İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar. 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Çalışmalarda verilerin kullanılması ve her şeyin rakamlarla ifade edilmesi sağlanacaktır. 
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Şekil 3: Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik 

Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli

Millî Eğitim 

Bakanlığı 2015-

2019 Stratejik 

Planı İzleme ve 

Değerlendirme 

Modeli 
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Tablo 30:Performans Göstergesi İzleme Formu 

PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME FORMU 

Performans Göstergesi No PG.1.1.1 

Tema Adı EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI: 

Stratejik Amaç 

Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi doğrultusunda dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yaparak; eğitimin tüm kademelerindeki bireylerin; temel, 

kişisel, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirmek amacıyla eğitime katılımlarını ve tamamlamalarını, öğrenim çağı dışındaki 

bireylerin ise hayat boyu öğrenmeye katılımlarını artırmak 

Performans Göstergesinin Adı Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı 

Performans Göstergesi Sahibi Temel Eğitim Bölümü 

Ölçüm Sıklığı ALTI AY Ölçü Birimi :  % 

             

 2015 2016 2017 2018 2019 

Hedef      

Gerçekleşen      

% Sapma      

                            

2015 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 
Yıl 

Ortalama 

Hedef              

Gerçekleşen              

% Sapma              

                            

HEDEFTEN SAPMA ANALİZİ 

 

İYİLEŞTİRME ÖNERİSİ 
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YAKACIK YÜKSEL İLHAN ALANYALI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

 

Millî Eğitim Bakanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu genelgesi 

doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan Yakacık Yüksel İlhan 

Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek 

…./…../2015 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulu’nca onaylanmıştır. 

 

Asuman BÜBER 

Yakacık Yüksel İlhan Alanyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 

 

 

 

Nurgül TURAN Füsun Nezihe ÇAVUŞOĞLU Banu ÇAKAR ARSLAN 

Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen Öğretmen 

   

   

Gülsüm KUMRU   

Öğretmen   

   

 

 

 


