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ne olursa olsun en evvel ve her şeyden evvel Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, 

milli değerlerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek fikri öğretilmelidir. 

                                                                             Mustafa Kemal ATATÜRK 1922                                                              
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Çağımız dünyasında her alanda yaşanan hızlı gelişmelere paralel olarak eğitimin amaçlarında, 

yöntemlerinde ve işlevlerinde de değişimin olması vazgeçilmez, ertelenmez ve kaçınılmaz bir 

zorunluluk haline gelmiştir. Eğitimin her safhasında sürekli gelişime açık, nitelikli insan yetiştirme 

hedefine ulaşılabilmesi; belli bir planlamayı gerektirmektedir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin hazırlamış olduğu stratejik planlama ile izlenebilir, 

ölçülebilir ve geliştirilebilir çalışmaların uygulamaya konulması daha da mümkün hale gelecektir. 

Eğitim sisteminde planlı şekilde gerçekleştirilecek atılımlar; ülke bazında planlı bir gelişmenin ve 

başarının da yolunu açacaktır. 

Eğitim ve öğretim alanında mevcut değerlerimizin, bilgi ile kaynaştırılması; ülkemizin 

ekonomik, sosyal, kültürel yönlerden gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayacağı inancını 

taşımaktayız. Stratejik planlama, kamu kurumlarının varlığını daha etkili bir biçimde sürdürebilmesi 

ve kamu yönetiminin daha etkin, verimli, değişim ve yeniliklere açık bir yapıya kavuşturulabilmesi 

için temel bir araç niteliği taşımaktadır.  

Bu anlamda, okulumuzun 2015-2019 dönemi stratejik planının; belirlenmiş aksaklıkların 

çözüme kavuşturulması ve çağdaş eğitim ve öğretim uygulamalarının bilimsel yönleriyle başarıyla 

yürütülmesini sağlayacağı inancını taşımaktayız. Bu çalışmayı planlı kalkınmanın bir gereği olarak 

görüyor; planın hazırlanmasında emeği geçen okul çalışanlarına teşekkür ediyor, Okulumuz, İlçemiz, 

İlimiz ve Ülkemiz eğitim sistemine hayırlı olmasını diliyorum. 

       Cevdet ERTÜRKMEN  

       Beşikdüzü Kaymakamı 
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Beşikdüzü ilçesi 1834 yılında padişah 2.Sultan Mahmut fermanı ile kurulmuştur. 1902 yılında 

şehir merkezinde 3 sınıflı bir ilkokulun açılması ile başlayan eğitim tarihinde şüphesiz en önemli yeri 

1940 yılında açılan Beşikdüzü Köy Enstitüsü almıştır. Beşikdüzü Köy Enstitüsü, Öğretmen Lisesine 

dönüştürülmüştür. Öğretmen Lisesi iken, 2013-2014 öğretim yılında İMKB Anadolu Lisesi olarak 

eğitim öğretimine devam eden ülkemizin her köşesine çiçekler saçan bu okulumuz Beşikdüzü 

ilçemizin eğitim ve kültür şehri olmasında en önemli yere sahiptir. 1 Meslek Yüksek Okulu, 7 lise, 4 

ilkokul, 5 ortaokul, 1 anaokulu, 1 rehabilitasyon merkezi, 2 dershane,  1 halk eğitim merkezi, 1 

öğretmenevi ve 1 sosyal tesise sahip ilçemiz 4593 öğrencisi 388 eğitim çalışanı ile ülkemizin en önde 

gelen eğitim ilçelerinden biridir.  

 

Dağlarında ve denizinde yeşil ile maviyi, her evde ve her yerde insanı eğitim ile buluşturan 

ilçemizin geçmişinde olduğu gibi bugünü ve yarınını da eğitim ile düşünüp stratejik olarak planlamak 

gerekir. Eğitimde hedefsiz ve yöntemsiz hiçbir başarı mümkün değildir.  Strateji belirlenen hedeflere 

ulaşmak için izlenecek yol, takip edilecek politikalar ve uygulanacak planların bütünüdür. Yapılan bu 

stratejik planla ile Beşikdüzü Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; “Mevcut durumumuz nedir? Biz 

neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Buraya nasıl ulaşırız? sorularına cevap verme süreci olarak 

hazırlanmıştır. Bu detayları plan içinde görmeniz mümkündür. Tespit edilen amaçlar için belirlenen 

performans göstergeleri doğrultusunda hedeflere ulaşılacaktır. Bunun kâğıt üzerindeki varlığı stratejik 

planımızdır. Stratejik planın okul ve eğitim kurumlarımızda uygulanma başarısı yöneticilerimizin 

Stratejik Yönetim becerilerine ve Performanslarına bağlı olacaktır. Sonuçta taahhüt ettiğimiz hedeflere 

ulaşmadaki hesap verebilirliğimiz sorumluluğumuz olacaktır. İyi yönetimin iyileştirilmesi, eğitimde 

kalite ve niteliğin yükseltilmesi, mükemmeli yakalama çabalarımız tüm eğitim çalışanlarımızın emeği 

ile elde edilebilecektir.  

 

 

 

 

    Mücahittin Kerim İKİBAŞ 

                  Beşikdüzü Milli Eğitim Müdürü 
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ÖNSÖZ 

Okulumuz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve 

kalite kültürünü kendisine ilke edinmiştir. 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 2015–2019 stratejik planı hazırlanmıştır.  

 

    Beşikdüzü Farabi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi insan kaynakları olarak bizler; 

kendine güvenen, kendini her ortamda rahatça ifade edebilen, yaratıcı, sevgi, saygı, iş birliği, 

sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi davranışları kazanmış, hayal 

güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilen çağa 

ayak uydurmuş, yeniliklere açık, Türkiye Cumhuriyetini daha da yükseltecek bireyler yetiştirmeyi 

ilke edinmiş bulunmaktayız.  

    

Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve 

kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız. 

Uzun süredir üzerinde çalıştığımız stratejik planımızın (2105-2019)okulumuzun geleceğine 

ışık tutmasını diler, bu planın hazırlanmasında paylaşımcı bir anlayışla çalışan stratejik plan ekibini 

kutlarım. 

 

                                                                                                                    Yusuf UZUNER 

                                                                                                                      Okul Müdürü 
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KISALTMALAR 

AB: Avrupa Birliği 

AR-GE: Araştırma Geliştirme 

EBA: Eğitim Bilişim Ağı 

FATİH: Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

GZFT: Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar ve Tehditler Analizi 

İŞ-KUR: Türkiye İş Kurumu 

LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı 

MEBBİS: Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemleri 

BTRÖ: Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni 

MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü 
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TANIMLAR 

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

Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori 

dışı ve sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. 

 

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. 

 

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. 

 

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi 

bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte 

çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 

etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

 

Z-kitap: İçeriklerin pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar 

ve metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı 2015-2019 

~ 11 ~ 

 
 

I.BÖLÜM 

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planının 

hazırlanmasında MEB Stratejik Planı temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir. 

Şekil 1: Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Modeli 

Durum Analizi 

Hazırlık Programının Oluşturulması 

Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Stratejik Planlama İş Takvimi 

Tarihi 

Gelişim 

Mevzuat 

Analizi 

Faaliyet 

Alanları ile 

Sunulan 

Hizmetler 

Paydaş 

Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı 

Analiz 

 PEST Analizi 

 GZFT Analizi 

 Üst Politika Belgeleri 

Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi 

 

 

Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 

Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 
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A. Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik 

Planlama Süreci: 

Çalışanların seferber edildiği ve paydaşların beklentilerinin dengelenerek, 

kurumumuzun misyonuna ve vizyonuna yönelik etkinliklere temel oluşturacak stratejik 

planımızın hazırlık sürecinde çalışmalar; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu 2013/26 sayılı Genelge ve Kalkınma Bakanlığı’nın 

Stratejik Planlama Kılavuzu ana çerçevesinde yürütülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 

İlgili genelge ve Bakanlığın Stratejik Plan Takvimi doğrultusunda; Beşikdüzü Farabi 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde öncelikle “Stratejik Plan Üst Kurulu” 

oluşturulmuştur. Daha sonra, plan hazırlıklarının tamamlanması, üst kurula belirli dönemlerde 

rapor sunmak ve üst kurulun önerileri doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek üzere 

“Okulumuz Stratejik Plan Ekibi” oluşturulmuştur. 

Stratejik Plan Ekibinin hazırlık döneminde yaptığı toplantılara, çalışmalara yeterli 

zamanı ayırabilen, farklı uzmanlık becerilerine ve alanlarında bilgi birikimine sahip 

özellikteki çalışanların katılımının sağlanmasına çalışılmıştır.  

Stratejilerin/tedbirlerin belirlenmesi aşamasında yöneticilerin, denetçilerin, 

uygulayıcıların ve kilit konumda yer alan yetkililerin kurum adına ortak bir gelecek 

öngörmeleri,  istenen hedefe nasıl ulaşılacağını belirlemeleri, alternatif eylemlerin ya da 

tedbirlerin maliyetleri, yararları ve olası sonuçlarını tahmin etmeleri beklenmiş, çalışmaların 

sonunda en etkili ve verimli stratejiler/tedbirler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1: Stratejik Plan Ekibi 

SıraNo Adı-Soyadı Görevi 

1 Yusuf UZUNER Okul Müdürü 

2 Ahmet BİRİNCİ Müdür Yardımcısı 

4 Şevki KÜÇÜKYILDIZ Müdür Yardımcısı 

3 Songül BAŞTAN Müdür Yardımcısı 

4 Ayşegül ÇALIŞGAN Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

 

STRATEJİK PLAN 

ÜST KURUL 

TOPLANTILARI 

ÜST POLİTİKA 

BELGELERİ 

Y A S A L   

M E V Z U A T 

OKUL DURUM 

ANALİZİ 

DIŞ PAYDAŞ 

ANALİZLERİ 

İÇ PAYDAŞ 

ANALİZLERİ 

LİTERATÜR 

TARAMASI 

2015-2019 

BEŞİKDÜZÜ 

FARABİ 

MTAL 

STRATEJİK 

PLANI 
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B. Stratejik Plan Modeli 

Geleceği karşılamak yerine, onu öngörülen şekilde biçimlendirmek ve kendi 

geleceğine sahip olmak hedefiyle başlatılan süreçte, Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin 

Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan modeli esas almıştır. Ayrıca Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı da dikkate alınmıştır. 

Etkili stratejiler/tedbirler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek 

kontrol etmeye yönelik planımız, Okulumuz bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Ekibi 

tarafından geniş paydaş katılımı ile beş aşamada hazırlanmıştır:  

-Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi 

-Organizasyonun oluşturulması 

-İhtiyaçların tespiti 

-İş planının oluşturulması 

-Hazırlık programının yapılması 

 

 

II. BÖLÜM 

DURUM ANALİZİ 

Kurumumuzda vizyon ve misyonumuz çerçevesinde belirlenen amaç ve hedeflere 

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

tehditlerimizi kapsayan mevcut durum analizi yapılmıştır. 

 

KURUMUN TARİHİ GELİŞİMİ 

Okulumuz 1992–1993 Eğitim-Öğretim yılında günümüzde, ilçe Müftülüğü ile Sürücü 

Kursu olarak kullanılan binada Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümleri şeklinde, 228 

öğrenci ile 11 Ocak 1993 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. 

 1993–1994 Eğitim-Öğretim yılında ise Özel İdare Hizmet binasının bir bölümüne 

taşınarak, çalışmalara devam edilmiştir. 

Okulun kendi binasının yapılabilmesi için 4964 m2 arsa temin edilmiş, temin edilen 

bu arsa üzerinde Sağlık Meslek Lisesi projesine uygun olarak bina yapılmıştır.  

     Okulumuz kendi binasına 15.06.2004 tarihinde taşınmıştır.  

2004–2005 Eğitim Öğretim yılında tüm Sağlık Meslek Liseleri Milli Eğitim 

Bakanlığına devredildi. 

2010 – 2011 Eğitim Öğretim yılından itibaren Anadolu Sağlık Meslek Lisesi statüsü 

kazanmıştır.  

2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren meslek liseleri; Mesleki ve Teknik Lise 

adı altında birleştirilmesiyle okulumuz Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismini 

alarak,  Sağlık sektörüne çeşitli alanlarda yetiştirdiği öğrencilerle katkı sağlamaktadır. 
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A. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Kurumun görev ve sorumlulukları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda 

gösterilmiştir:  

Madde 28: Orta öğrenimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve 

temel ilkelerine uygun olarak,  

a) Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek 

suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi 

sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilinci ve gücünü kazandırmak,  

b) Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş 

alanlarına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istek ve kabiliyetleri ile toplumun 

ihtiyaçları arasında denge sağlanır. 
 

Tablo 2 : Mevzuat Analizi 

MEVZUAT ANALİZİ  

Sıra No  Mevzuatın Adı  

1  Atama  

 
 MEB Norm Kadro Yönetmeliği  

 MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği  

 MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama  

 

2  Ödül, Sicil ve Disiplin  

 
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  

 1702 ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hak. Kanun  

 Milli Eğitim Bakanağı Disiplin Amirleri Yönetmeliği  

 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği  

 MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği  

 MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge  

 MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine ilişkin Yönerge  

 

3  Okul Yönetimi  

 
 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  

 Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği  

 Okul-Aile Birliği Yönetmeliği  

 MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi  

 MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Yönetmelik  

 Taşınır Mal Yönetmeliği  

 

4  Eğitim ve Öğretim  

 MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği  

 MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge  

 MEB Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi  

 Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği  

 Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 
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B. FALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER  

Tablo 3: Beşikdüzü Farabi MTAL Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler 

 

Faaliyet Alanı-1: Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.1.   Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.1.1. Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi 

uygulamaları teşvik etmek. 

Sunulan Hizmet 1.1.2. 

Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine 

ilişkin işlemleri yürütmek, ders kitaplarının, öğretim 

materyallerinin ve eğitim araç-gereçlerinin etkin kullanımlarını 

sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.3. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.4. Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.5. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.1.6. Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve 

saha çalışmaları yapmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.7. Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme 

süreçlerini geliştirmek, 

Sunulan Hizmet 1.1.8. Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından 

yararlanmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.9. Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, 

sonuçlarından yararlanmak, 

Sunulan Hizmet 1.1.10. 
Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli 

iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.1.11. Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla İlçe MEM ‘e 

tekliflerde bulunmak, 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.2. Eğitim kurumlarına yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.2.1. Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

Sunulan Hizmet 1.2.2. Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını 

hazırlamak,  

Sunulan Hizmet 1.2.3. Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı 

faaliyetler yapmak 

Sunulan Hizmet 1.2.4. Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı 

faaliyetler yapmak 

Sunulan Hizmet 1.2.5. Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin 

geliştirilmesini sağlamak, 
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Sunulan Hizmet 1.2.6. Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, 

yaygınlaşmasını sağlamak, 

 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.3. Öğrencilere yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.3.1. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, 

yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan /Hizmet 1.3.2. 
Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını 

raporlaştırmak, 

Sunulan Hizmet 1.3.3. 
Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve 

başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 1.3.4. Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.5. 
Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve 

izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.6. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, 

yaptırmak, 

Sunulan Hizmet 1.3.7. 
Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak 

tedbirleri almak, 

Sunulan Hizmet 1.3.8. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet 1.3.9. 
Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, 

yaptırmak, 

Sunulan Hizmet 1.3.10. Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini 

sağlamak 

 

 

Faaliyet Alanı-1:      Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

Faaliyet Alanı-1.4. İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

Sunulan Hizmet 1.4.1. Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet 1.4.2. Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 

 

Faaliyet Alanı-2 Ortaöğretim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-2.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte 

Sunulan Hizmet 2.1.1. Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine 

getirmek, 

Sunulan Hizmet 2.1.2. Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
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Faaliyet Alanı-3 Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-.31. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet 3.1.1. Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve 

geliştirmek, 

Sunulan Hizmet 3.1.2. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

Sunulan Hizmet 3.1.3.  Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu 

sağlamak. 

 

 

Faaliyet Alanı-4 Din Öğretimi Hizmetleri 

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

Sunulan Hizmet 4.1.1. 
Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını 

gözetmek, 

Sunulan Hizmet4.1.2. 
Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini 

koordine etmek. 

 

Faaliyet Alanı-5 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

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

Sunulan Hizmet 5.1.1. 
Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik 

politikalarını uygulamak, 

Sunulan Hizmet 5.1.2. 
Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli 

destek sağlamak, 

Sunulan Hizmet 5.1.3. Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 5.1.4. Rehberlik uygulamalarının yürütülmesini sağlamak 

Sunulan Hizmet 5.1.5. 
Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik 

tedbirler almak, 

Sunulan Hizmet 5.1.6. 
Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime 

erişimlerini sağlamak 

 

Faaliyet Alanı-6 Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

Faaliyet Alanı-6.1. Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Sunulan Hizmet 6.1.1. Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 6.1.2. 
Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 6.1.3 
Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel 

etkinlikler yapmak, 

 

Faaliyet Alanı-7 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 7.1. 
Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği 

içerisinde yürütmek, 
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Sunulan Hizmet 7.2. 
Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav 

güvenliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 7.3. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.4. 
Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını 

değerlendirmek, 

Sunulan Hizmet7.5. 

Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere 

ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.6. Kamu Bilişim Standartlarına uygun çözümler üretmek, 

Sunulan Hizmet 7.7. Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

Sunulan Hizmet 7.8. 
Eğitim Bilişim Ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını 

sağlamak, 

Sunulan Hizmet 7.9. 
Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.10. 
Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.11. 
Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek 

sağlamak ve işletimini yapmak, 

Sunulan Hizmet 7.12. 
İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet 7.13. 
Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek. 

 

Faaliyet Alanı-8  Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 8.1. Kurum düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

Sunulan Hizmet 8.2. 
Kurum stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve 

uygulanmasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet 8.3. 
Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.4. 
Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri 

yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.5. 
Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına 

uygunluğunu sağlamak, 

Sunulan Hizmet 8.6. 
Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine 

ilişkin çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 8.7. Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
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Sunulan Hizmet 8.8. Ayrıntılı harcama programını hazırlamak 

Sunulan Hizmet 8.9. Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

Sunulan Hizmet 8.10. Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 

Sunulan Hizmet 8.11. 
Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi 

izlemek, raporlamak. 

Sunulan Hizmet 8.12. 
Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri 

hazırlamak, 

Sunulan Hizmet 8.13. Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet 8.14. Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.15. 
Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit 

etmek, 

Sunulan Hizmet 8.16. 
Kurumun proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici 

çalışmalar yapmak, 

Sunulan Hizmet 8.17. 

Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen 

performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara 

göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 

Sunulan Hizmet 8.18. 

İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı 

yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim 

kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve 

karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin 

azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.19. 
Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite 

geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 8.20. Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

 

Faaliyet Alanı-9     Hukuk Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 9.1. Mevzuatı takip etmek, mevzuatın uygulanmasını gözetmek, 

 

Faaliyet Alanı-10 İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Sunulan Hizmet.10.1. 
İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar 

yapmak, 

Sunulan Hizmet.10.2. Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet.10.3. Kurum özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

Sunulan Hizmet.10.4. Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet.10.5. Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

Sunulan Hizmet.10.6. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet.10.7. Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 10.8. Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

Sunulan Hizmet.10.9. 
Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını 

uygulamak, 

Sunulan Hizmet 10.10. 
Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi 

eğitimler yapmak, 

Sunulan Hizmet 10.11. Öğretmen yeterliliklerine ilişkin İlçe MEM’e geri bildirim ve 
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önerilerde bulunmak, 

Sunulan Hizmet 10.12. 
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik mevzuatı takip 

etmek, 

Sunulan Hizmet 10.13. Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili yenilikleri uygulamak 

Sunulan Hizmet 10.14. 
Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde 

etkinlikler düzenlemek, 

Sunulan Hizmet 10.15. 

Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer 

değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini 

yapmak, 

 

Faaliyet Alanı-11     Destek Hizmetleri 

Sunulan Hizmet 11.1. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 11.2. 
Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer 

işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 11.3. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

Sunulan Hizmet 11.4. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sunulan Hizmet 11.5. Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sunulan Hizmet 11.6. 
Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi 

işlemleri yürütmek 

Sunulan Hizmet 11.7. Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek 

 

Faaliyet Alanı-12     İnşaat ve Emlak Hizmetleri 

Faaliyet Alanı 12.1. Bakanlık ya da Valilik tarafından verilen yetki ve sorumluluklar 

Sunulan Hizmet 12.1.1. Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 

 

C.  PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan 

katılımcılığın sağlanabilmesi için okulumuz ile iletişim ve etkileşim içinde bulunan kurum ve 

kuruluşların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın karar vericiler ve uygulayıcılar 

tarafından sahiplenilmesine çalışılmıştır. 2014-2015 Stratejik Planlama sürecinde 

katılımcılığa önem veren okulumuz; tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin 

stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiştir.  

Okulumuz, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması 

konularında başta iç paydaşlar olmak üzere; kamu kurum ve kuruluşları, işverenler, sivil 

toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük 

bölümünün, stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır.  

Kurumun dışarıdan algılanması ve kuruma ilişkin beklentiler ve durum tespiti, 

kurumsal işbirliği ve eşgüdüm, GZFT, önerilerin tespiti vb. gerçekleştirmeye yönelik olarak; 

ilimizde bulunan okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş, paydaşların tümünü 
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temsil etme niteliğindeki örneklem grubu belirlenerek paydaş listesi oluşturulmuştur. 

Etki/önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirilmesi yapılmış ve nihai paydaş listesi 

oluşturulmuştur. Önceliği belirlenen paydaşların özelliklerine göre görüş alma yöntemi 

belirlenmiş ve “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” geliştirilmiştir.  

Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek 

politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir. 

Anketlerde okulumuza yönelik algı, önem ve öncelik verilmesi gereken alanlar ile iç 

paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise talep ettikleri bilgiye ulaşım durumunu 

belirleyen maddelere yer verilmiştir. İç paydaş anketi çalışmasına kurumda 250 kişi 

katılmıştır. Anket, internet üzerinden online ve Müdürlük ziyaretçisi olarak gelenlerle yüz 

yüze görüşme olarak uygulanmış ve uygulama 0 (sıfır) maliyet ile sonuçlanmıştır. 

Online yapılan iç ve dış paydaş anketlerinin veri tabanında toplanması işlemi 

tamamlandıktan sonra, elde edilen veriler SPSS 19.0 paket programı ile analiz edilmiştir. İç 

ve dış paydaş analiz sonuçlarına göre paydaşlarımızın Müdürlüğümüze yönelik bakış açısı 

değerlendirilmiş, güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesine katkı sağlamıştır. 

Paydaş Görüş ve Önerilerinin Alınması ve Değerlendirilmesi: Okul Stratejik 

Planlama Ekibi iç ve dış paydaşlardan alınacak görüş ve öneriler için, anket ve mülakat 

yöntemlerinin uygun olacağına karar vermiştir. Ekipte görev dağılımı yapılmış, hangi 

paydaşla kim, nasıl ve hangi sıklıkta görüş alacak; paydaş görüş ve önerilerinin alınması ve 

değerlendirme işleminde uygulanacak sistematik yöntem ne olacak belirlenmiştir.  

Gerek iç gerekse dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda ortaya çıkan 

hususlar, stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların 

tespitinde büyük ölçüde belirleyici olmuştur. 

Tablo 4: Beşikdüzü Farabi MTAL Paydaş Görüş Alma 

Paydaş Adı Etki-Önem 

Derecesi 

Paydaş Görüşü 

Alma Yöntemi 

Görüş Alacak 

Birim-Kişi 

Görüş Alınma 

Süresi 

Okul Yönetici ve 

Çalışanları 
5 Mülakat-Anket Stratejik Plan Ekibi 15 gün 

İç Paydaşlar 5 Mülakat-Anket Stratejik Plan Ekibi 15 gün 

Dış Paydaşlar 5 Mülakat-Anket Stratejik Plan Ekibi 1 ay 

 

Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çalışmalarının nasıl 

değerlendirdiğine ilişkin görüşleri içeren iç paydaş anketi çalışmasına kurumda 250 kişi 

katılmıştır. Anket, internet üzerinden online ve Müdürlük ziyaretçisi olarak gelenlerle yüz 

yüze görüşme olarak uygulanmış ve uygulama 0 (sıfır) maliyet ile sonuçlanmıştır. 
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1-Zaman: Anketin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi zaman alıcı bir 

süreçtir. Online uygulama ile bu süreç kısaltılmış ve uygulama beş haftalık bir sürede 

bitirilmiş ve değerlendirilmiştir. 

2-Maliyet: Paydaş anketlerinin hazırlanıp, çoğaltılması, resmi yazılar ile ilgili 

birimlere gönderilmesi ve uygulanması belirli bir maliyet gerektirmektedir. Günümüz 

teknolojisi bu maliyeti en aza indirmede fırsatlar yaratmaktadır. Stratejik Planlama Ekibi 

tarafından bu fırsatlardan yararlanılmış, anket online olarak sıfır maliyetle uygulanmıştır. 

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

önemlileri geçerlilik ve güvenirliktir. Ölçme araçlarına katılımcıların verdiği tepkilerin 

doğruyu yansıtma derecesine göre geçerlilik ve güvenirlilik düzeyleri etkilenmektedir.  

Yapılan online uygulama ile anket katılımcılarının verecekleri tepkilerin anlaşılması 

endişesi ortadan kaldırılmış ve katılımcıların fikirlerini özgürce beyan etmeleri sağlanmıştır. 

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

D. KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ 

 

A. Kurum İçi Analiz 

 

Şekil 3: Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teşkilat Şeması 

Okulumuzun teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri, 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı 

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir. 
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İNSAN KAYNAKLARI 

Tablo 5: Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnsan Kaynakları 

Dağılımı 

BEŞİKDÜZÜ FARABİ MTAL PERSONEL DURUMU 

 

Görev Unvanı Asil Vekil Toplam 

Okul Müdürü 1  1 

Okul Müdür Baş Yardımcısı  - 0 

Okul Müdür Yardımcısı 2 1 3 

Toplam 3 1 4 

Eğitim Öğretim Sınıfı Norm Mevcut İhtiyaç Toplam 

Öğretmen 25 22 3 25 

Toplam 25 22 3 25 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ HARİCİ PERSONEL DURUMU 

Personel Görev ve Unvanı Norm Mevcut Durum İhtiyaç Toplam 

Genel İdari Hizmetleri -  -  

Veri Hazırlama ve Kontrol 

İşletmeni 

1 1 - 1 

Teknisyen   -  

Memur   -  

Toplam 1 1 - 1 

DİĞER STATÜLER 

TÜRÜ Toplam 

Geçici Personel - 

Sürekli İşçi 1 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen 1 

Toplam 2 

 

Tablo 6: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

 

 

 

Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran 

Doktora - - 

Yüksek Lisans (Tezli) - - 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 1 3,3 

Lisans 24 90 

Ön Lisans -  

Enstitü - - 

Lise 1 3,3 

İlköğretim 1 3,3 

İlkokul - - 

Genel Toplam 27 %100 
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Teknolojik Kaynaklar 

Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin, tüm paydaşlarına daha hızlı ve etkili şekilde 

sunulması için, güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda 

modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) 

ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda 

sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır.  

MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Burs, TEFBİS, 

Kitap Seçim, Sınav, e-Mezun, RAM, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Hizmet ve 

Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Akademi 

gibi modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir.  

Müdürlüğümüz, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik 

altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla Bakanlığımızın yürüttüğü FATİH Projesi çalışmalarının 

kurumumuzda etkin bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli takipler yapılmaktadır. 

 

Mali Kaynaklar 

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan 

pay,  ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan hibe, gerçek ve tüzel kişilerin 

bağışları, okul-aile birliği gelirleri ve kantin geliri oluşturmaktadır.  

 

Tablo 7: Beşikdüzü FMTAL Bütçesinin İlçe MEB Bütçesine Göre Artış Oranı 

Yıllar 

Beşikdüzü İlçe 

MEM Bütçesi 

(TL) 

Farabi  MTAL 

Bütçesi (TL) 

Farabi MTAL 

Bütçesi/ İlçe MEB 

Bütçesi (%) 

2010 14.309.793,82 103.814,84                0,73 

2011 16.475.798,38 81.450,34 0,49 

2012 18.673.849,10 104.433,52 0.56 

2013 20.503.044,60 159.266,40 0,78 

2014 22.757.425,36 109.894.38 0,48 

2015 20.808.275,64 100.530,00 0,48 

  

 

 

 

 

 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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B. Kurum Dışı Analiz   

Üst Politika Belgeleri 

Stratejik plan çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda 

verilmiştir. 

- İLÇE MEM 2010-2014 Stratejik Planı 

- Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 2010-2014 Stratejik Planı 

- İLÇE MEM 2015-2019 Stratejik Planı 

GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

Müdürlüğümüz çalışanları ile yapılan toplantılar ve iç ve dış paydaş analizleri, 

Müdürlüğümüz birimleriyle yapılan görüşmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları ve 

Müdürlüğümüzün mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve 

tehditler belirlenmiştir.  

Tablo 8: Temalara göre GZFT 

E
Ğ

İT
İM

-Ö
Ğ

R
E

T
İM

E
 E

R
İŞ

İM
 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Okulumuza il, ilçe ve değişik il ve ilçelerden gelen öğrenciler sayesinde 

geniş toplumsal alanlara ulaşabiliyor olması. 

 

ZAYIF YÖNLER 

- 

FIRSATLAR 

 İlçemizde halkın eğitim-öğretim faaliyetlerine destek vermesi, 

geçmişinden gelen bir eğitim kültür merkezi olması. 

 Gelir düzeyi düşük olan ailelerin, öğrencilerin erken yaşta mezun olup 

ekonomik bağımsızlık kazanacaklarını bilmeleri. 

TEHDİTLER  

 Okulumuza uzak yerleşim yerlerinden gelmek isteyen öğrenciler için 

devlete ait pansiyonun olmaması. 

E
Ğ

İT
İM

-Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 

K
A

L
İT

E
 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Okulumuzun deneyimli ve özverili personelle hizmet veriliyor olması. 

 Okulumuzda fiziki imkanların yeterli düzeyde olması. 

 Öğrencilere yenilenen ve değişen alanlarıyla ilgili konularda seminer 

verilerek bilgilerinin güncel tutulması. 

 Okulumuzun zengin bir kütüphaneye sahip olması. 
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 Öğrencilere meslek alanında yeterli deneyimin kazandırılması. 

 Öğrencilerin hastalık, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalı 

olması. 

 Okulumuzun diğer okul, hastaneler ve STK’lar ile sürdürülebilir ve 

verimli işbirliklerinin olması. 

  Okulumuzun sosyal, kültürel projeler ve sportif faaliyetlerde başarılı 

olunması,  

 Okulumuzun uluslararası AB Projelerine katılıyor olması, 

ZAYIF YÖNLER 

 Bir üst öğrenime geçişte uygulanan merkezi sistem sınavlarında başarının 

istenen düzeyde olmaması. 

 Okulumuzun Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesine dönüştürülmesi 

sebebiyle mezunlarının yardımcı sağlık personeli olması. 

FIRSATLAR 

 Okulumuzun mesleki alanda gelişimlerinin sağlanmasında 

üniversiteler ve meslek kuruluşları ile işbirliği imkânının bulunması. 

 Öğrencilerin okul bitince Özel ve Kamu Hastanelerinde istihdam 

edilebilir olması. 

 Eğitimde bölgesel ve uluslararası işbirliği hareketlerinin artması. 

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kişilerin bireysel özelliklerini önemseyen, 

fırsat eşitliğini ve kalite odaklı dönüşümü esas alan projeler aracılığı ile 

Mesleki ve Teknik Eğitimin günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek hale 

getirmeye yönelik çalışmalarının olması. 

 İŞKUR destekli meslek kurslarının okulumuz tarafından yetişkinlere 

verilmesi. 

 

TEHDİTLER 

 Okulumuzda okuma kültürünün TV, bilgisayar, cep telefonu gibi 

nedenlerden dolayı azalma yönünde olması. 

 Özel yurtlarda kalan öğrencilerimizin okul saatleri dışında denetimsiz 

kalması. 

 

 

E
Ğ

İT
İM

-Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 K
A

L
İT

E
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K
U

R
U

M
S

A
L

 K
A

P
A

S
İT

E
 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Okulumuzda teknolojik alt yapısının yeterli düzeyde olması. 

ZAYIF YÖNLER 

 Kurum personelinin bir kısmının gelişime (teknolojik, mesleki yeterlilik) 

kolay uyum sağlayamaması. 

FIRSATLAR 

 Eğitimde uygulanan Fatih Projesi’nin teknolojik olarak eğitim-

öğretime önemli destekler vermesi. 

 Okulumuzun teknolojik alt yapısının ve teknolojik imkanlarının yeterli 

olması. 

 Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS ve e-okul sisteminin okul/kurumların 

iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor olması. 

 Milli Eğitim Bakanlığının eğitimle ilgili mevzuatı günün koşullarına 

göre yeniliyor olması 

 Sağlık alanında sağlık personeline ihtiyacın olması. 

 Okulumuzda yürütülen AB projelerinin var olması. 

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aile eğitimine dönük 

faaliyetlerinin uygulanmaya başlanması.  

TEHDİTLER 

 Kişisel gelişimi özendirici bir performans değerlendirme sisteminin 

olmaması. 

 YGS-LYS-KPSS sınav kaygısının ve üst düzey akademik başarı 

beklentisinin, çocuklar ve aileler üzerinde olumsuz etkiye neden olması 

 Çocuk ve gençlerin sanal ortamda daha fazla zaman geçirmeleri ve bunu 

hayat tarzı haline getirmelerinden dolayı sosyal medyada yaşanan 

olumsuzluklar, aile denetiminin eksikliği ve toplumsal değerlerde yaşanan 

yozlaşma. 

 

Okulumuz 2014-2019 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç ve dış paydaşlarımızla 

yaptığımız çalışmalar sonrasında elde ettiğimiz GZFT verilerine göre okulumuzun güçlü, 

zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerimizi belirledik. Böylece okulumuzun, stratejik planı için 

hayati önem taşıyan stratejiler için ön hazırlığımız tamamlanmış oldu. Analiz sonrası ortaya 

çıkan genel kanı: Atıfta bulunulan üst politika belgelerinde yer alan hedeflere ulaşmak için 
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güçlü, uygulanabilir, hitap ettiğimiz kitlenin tamamının verimliliğini artırabilmek için 

çalışmalara devam edilecektir. 

2011-2014 okulumuz Stratejik Planı GZFT analiziyle karşılaştırıldığında okulumuzun 

iç dinamiklerinden kaynaklanan Güçlü ve Zayıf Yönlerinde çok önemli bir değişiklik 

olmadığı buna karşılık Fırsat ve Tehdit bölümlerinde PEST analizimizin de etkisiyle önemli 

değişikliklerin gözlendiğidir.  

Bu değişiklikler genel olarak: öğrencilerimizin hemşire ve ebe yardımcısı ile hasta 

bakım teknisyeni unvanıyla mezun olacak olmaları, öğrenci ve velilerde motivasyon kaybına 

neden olmaktadır. Yaygın Eğitim kapsamında açılan kurslar sayesinde yetişkinlerin sağlık 

alanında bilgi ve beceri kazanarak, iş bulmaları sağlanmaktadır. 

 

Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gelişim ve Sorun Alanları 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin 

gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında 

gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

 

Tablo 9: Gelişim ve Sorun Alanları 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

Eğitim ve Öğretimde 

Kalite 
Kurumsal Kapasite 

-Ortaöğretimde devamsızlık  

 -Yurt ve pansiyonların 

doluluk oranları 

-Okulun tanıtımı 

-Hayat boyu öğrenmeye 

katılım 

-Yükseköğretime katılım 

 

-Eğitim öğretim sürecinde 

sanatsal, sportif ve kültürel 

faaliyetler 

-Okuma kültürü 

-Okul sağlığı ve hijyen 

-Zararlı alışkanlıklar ve 

bağımlılıklar 

-Öğretmen yeterlilikleri  

-Eğitimde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

-Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme 

kursları 

-Sınav kaygısı 

-İnsan kaynaklarının mesleki 

yetkinliklerinin geliştirilmesi 

-Çalışma ortamlarının iş 

motivasyonunu sağlayacak 

biçimde düzenlenmesi 

-Çalışanların ödüllendirilmesi 

-Okul ve kurumların sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyet alanlarının yetersizliği 

-Ödeneklerin etkin ve verimli 

kullanımı 

-Alternatif finansman 

kaynaklarının geliştirilmesi 

-Uluslararası fonların etkin 

kullanımı 
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STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

   2.1.1. Öğrenci 

2.1.1.1. Hazır oluş 

2.1.1.2. Sağlık 

2.1.1.3. Kazanımlar 

   2.1.2. Öğretmen  

   2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

   2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

   2.1.5. Program ve türler arası geçişler 

   2.1.6. Rehberlik 

   2.1.7. Ölçme ve değerlendirme 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

   2.2.1. Sektörle iş birliği 

   2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

   2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama 

   2.2.4. Mesleki rehberlik 

-Eğitsel, mesleki ve kişisel 

rehberlik hizmetleri 

-Mesleki ve teknik eğitimin 

sektör ve işgücü piyasasının 

taleplerine uyumu 

-Mesleki ve teknik eğitimde 

ARGE çalışmaları  

-Atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin sektörle 

ilgili özel alan bilgisi 

Mesleki eğitimde alan dal 

seçim rehberliği  

-İşyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları  

-Yabancı dil yeterliliği 

-Uluslararası hareketlilik 

programlarına katılım 

 

-Okul-Aile Birlikleri 

-Kurumsal aidiyet duygusu 

-Stratejik planların 

uygulanabilirliği 

-İstatistik ve bilgi temini 

-Bilgiye erişim imkânlarının ve 

hızının artırılması 

-Teknolojik altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi 

-Mobil uygulamaların 

yaygınlaştırılması 

-Uluslararası işbirliği ve 

etkinliğin artırılması 

-İş güvenliği ve sivil savunma 

-Diğer kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği  

-Kamu Hizmet Standartlarının 

yeniden düzenlenmesi  
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2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

    2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

   2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

3. Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Alt Yapı  

   3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

   3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

   3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

   3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

   3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

   3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

   3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

   3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları 

 

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

   3.3.5. Kurumsal iletişim 

3.4. Bilgi Yönetimi 

   3.4.1. Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

   3.4.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

   3.4.3. Veri toplama ve analiz 

   3.4.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

 

 

III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER ve İLKELERİMİZ 

MİSYONUMUZ 

Öğrencilerimizi; Türk Milli Eğitimini Genel Amaç ve İlkeleri doğrultusunda 

yetiştirmek, öğrencilerimize eğitimde belirtilen hedefler doğrultusunda mesleki alanda sağlık 

eğitimi ve öğretimi vermek, sağlık örgütünün gelişmesine yardımcı olabilecek yeterlilikte, 

mesleki, teknik sosyal bilimlerde bilgili, becerili dayanışma içinde iş yapabilecek elemanlar 

yetiştirebilmek ve hayata hazırlamak için varız.  

 

VİZYONUMUZ 

Uluslararası niteliklere sahip sağlıklı insan gücünün yetiştirilmesini sağlayan, çağdaş 

eğitim tekniklerini süratle ve verimli bir şekilde sisteme yansıtan, bunlardan yararlanan ve 

sorumlu bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunan, sağlık eğitimi alanında önder bir okul 

olmak.  
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 Çalıştığı ortamda sevgiyle görev yapma anlayışını yerleştirme 

 Toplum kurallarına, okul düzenine, yaşadığı çevreye uyumlu ve yararlı insan 

yetiştirme 

 İletişimde saygılı davranma 

 Çalışma felsefemiz sürekli gelişme 

 Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlama 

 Öğrencilerimizi sürekli değerlendirerek geleceğe hazırlama 

  Sorumluluk ve görev bilinci yüksek olan bireyler yetiştirme 

 Her öğrencinin ülkesi ve ailesi için değerli bir varlık olduğunu unutmadan mesleğinin 

gerektirdiği bilgi ve nitelikte yetiştirme 

 

STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ-1 

Sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı dezavantajlardan 

etkilenmeksizin, her bireyin eğitime eşit ve adil olarak ulaşabilmesini ve bu eğitimi 

tamamlayabilmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1:  

 Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere, okulumuzda 

bulunan her bireyin eğitim ve öğretimin her yılında katılım oranlarını artırmak, devamsızlık, 

sınıf tekrarı ve okul terkleri oranlarını azaltmak. 

STRATEJİK AMAÇ-2 

Eğitim ve öğretimde; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate alınarak, ulusal ve 

uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler eşliğinde; akademik 

bilgi, mesleki beceri ile iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve 

davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, 

girişimci, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1:  

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenme 

kazanımları dikkate alınarak, okulumuzda mesleki eğitim kalitesini yükseltmek; bireylerin 

yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası alanda öğrenci ve öğretmen hareketliliğini artırarak 

sosyal kişilik gelişimine katkıda bulunmak. 

Stratejik Hedef 2.2:  

Ülkemizdeki sağlık sektörüyle işbirliği yaparak hayat boyu öğrenme perspektifinden 

hareketle, bireylerin mesleki gelişim süreçlerini destekleyerek, sağlık sektörünün talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak. 
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STRATEJİK AMAÇ-3:  

Görev tanımları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda etkin insan kaynağı 

planlamasının yapıldığı; bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali yapının 

verimli bir şekilde kullanıldığı sistemi oluşturarak okulun kurumsal kapasiteni geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.1:  

İşlevsel bir insan kaynakları planlamasıyla, okulumuzda görev yapan yönetici, 

öğretmen ve personelin görev tanımları dahilinde mesleki yeterliliğini artırmak. 

Stratejik Hedef 3.2:  

Plan dönemi sonuna kadar okulumuzun finansal kaynaklarının etkin kullanımıyla alt 

yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak. 

Stratejik Hedef 3.3:  

Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilen, çoğulcu yönetim sisteminin uygulandığı, 

kurumsal yapının geliştirildiği, rehberlik ve denetimin tam olarak yapıldığı bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak 

TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

TEMA 1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI 

EĞİTİME VE ÖĞRETİME ERİŞİM:  

Öğrencilerimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve 

dezavantajlarından etkilenmeksizin eğitim ve öğretimi eşit ve adil şartlar altında yararlanması 

ve tamamlayabilmesidir. 

STRATEJİK AMAÇ-1:  

Demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkların ortaya çıkardığı 

dezavantajlardan etkilenmeksizin, okulumuzda bulunan her öğrencinin eğitimden eşit ve adil 

olarak faydalanmasını ve bu eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1:  

Plan dönemi sonuna kadar okulumuzda bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretimin her 

kademesine katılımını artırmak. 

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılması sosyal ve ekonomik kalkınmanın 

sürdürülebilmesinde en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle adil ve sürdürülebilir bir 

ilerlemenin kaydedilebilmesi için tüm öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgi ve 

yetenekleri, doğrultusunda eğitim öğretime katılımını artırmak hedeflenmektedir. 

Son dört yılda okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin tamamı mezun olmuş ve 

eğitim öğretim sürecinde devam sorunu yaşanmamıştır. Stratejik Plan süreci boyunca bu 

durumun devam ettirilmesi hedeflenmektedir. 
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Tablo 10:Performans Göstergesi1.1 

 

Tablo 11: Strateji 1.1. 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

Stratejik Amaç-1 

Stratejik Hedef 1.1. 

 

Strateji Koordinat

ör Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal 

Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Okulumuzu özendirici ve 

tanıtıcı çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

- Okul Web Ekibi 

- Rehber Öğretmen 

- Meslek Dersleri 

Öğretmenleri 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Sosyal Etkinlik 

Yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Okulumuz mezunlarına 

yönelik istihdamı artırıcı 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

-Meslek Dersleri 

Öğretmenleri  
Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Örgün eğitimin dışında 

kalan bireyler için 

okulumuzda kurslar açılarak 

eğitim imkânlarından 

faydalanması için öğrenme 

fırsat ve imkânlarını 

destekleyici çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

-Tüm idareci ve 

öğretmenler Yaygın eğitim 

kurumları 

yönetmeliği 

Öğrenci 

yetiştirme 

kursları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

4-Bireylerin istihdamını 

artırmaya yönelik olarak, 

sektör ve ilgili taraflarla iş 

birliği yaparak,  tam yıl tam 

gün uygulaması 

çerçevesinde mesleki 

kursların çeşitliliği ve 

katılımcı sayısı artırılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

-Tüm idareci ve 

öğretmenler 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

5-Yatılılık ve bursluluk 

imkânlarının tanıtılmasına 

yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 
Eğitim ve Öğretime Erişim 

Hedef 1.1. 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

1 Okulumuza Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı (%): Toplam 95 96 100 

2 Mezun olan öğrencilerin yükseköğretime devam eden 

öğrenci oranı (%) 

68 72 80 



  Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı 2015-2019 

~ 34 ~ 

 
6-Barınmaya ihtiyaç 

duyacak öğrencilerin sayıları 

ve uygun yurtların 

kapasiteleri belirlenerek 

öğrencilerin barınma 

ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

-Okul Aile Birliği 

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

7-Son sınıf öğrencilerimize 

mezuniyet sonrası 

üniversitelere yerleşim 

konularında çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul 

İdaresi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

- Kültür Dersleri 

Öğretmenleri 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Sosyal Etkinlik 

Yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

Stratejik Hedef 1.2:  

Plan dönemi sonuna kadar okulumuzda bulunan öğrencilerin eğitim ve öğretim 

sürecinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri oranlarını azaltmak. 

Öğrencilerin özgür biçimde hareket etmekten alıkoyan engellerin ortadan kaldırılması 

ve kendi kaderlerini tayin etme noktasında bilinçli ve etkin rol oynamalarını sağlamak 

amacıyla eğitim sisteminin içinde kalmaları hedeflenmektedir. 

 

Tablo 12: Devamsızlıktan Kalan ve İlişiği Kesilen Öğrenci Sayıları 

 

Dönemi 

Devamsızlıktan Kalan ve Okuldan İlişiği Kesilen Öğrenci Sayısı 

9.Sınıf 10.Sınıf 11.Sınıf 12.Sınıf 

2011-2012 - - - - 

2012-2013 - - - - 

2013-2014 - - - - 

 

2012-2013 Eğitim Öğretim yılında derslerdeki başarısızlığından dolayı 1 öğrencimiz 

sınıf tekrarına kalmıştır. Öğrencimiz derslerine daha çok çalışarak 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında okulumuzdan mezun olmuştur. 

İnsan odaklı kalkınma anlayışı çerçevesinde; kız çocukları ve dezavantajlı gruplar 

öncelikli olmak üzere, öğrencilerimizin yeteneklerinin keşfedilip harekete geçirilmesi, kendi 

yaşantıları ve toplumsal refaha katkı sağlamaları amacıyla, örgün öğretim tamamlama 

oranlarının artırılması, devamsızlığın, okul terklerinin ve sınıf tekrarlarının azaltılması 

hedeflenmektedir. 
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Tablo 13: Performans Göstergesi 1.2. 

 

Performans Göstergeleri 

Eğitime ve Öğretime Erişim 

Hedef 1.2. 

 

Önceki Yıllar 

 

Plan Dönemi Sonu 

2019 
2012-2013 2013-2014 

1 
Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranı 
25 22 18 

2 
Örgün eğitimde okul terki oranı 

- - - 

3 Taşımalı Eğitimden Yararlanan Öğrenci Sayısı 
7 8 10 

 

Tablo 14: Strateji 1.2. 

Eğitim ve Öğretime Erişim 

Stratejik Amaç-1 

Stratejik Hedef 1.2. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-Devamsızlığı 

alışkanlık haline 

getiren öğrencilerin 

velilerinin ekonomik 

durumları incelenerek 

gerekli görülenler 

Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma 

Vakfı’na 

yönlendirilecektir. 

Okul Yönetimi  

 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber 

Öğretmenleri 

-Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

2-Okula devamın 

sağlanması için 

taşımalı eğitime ihtiyaç 

duyan tüm öğrenciler 

tespit edilecek ve 

taşımalı eğitim 

kapsamına alınması 

için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi  

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber 

Öğretmenleri 

-Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Maliyetler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

3-Müftülük, mahalle 

muhtarları, okul aile 

birliği başkanları ile 

işbirliğine gidilerek 

okula devamın 

artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber 

Öğretmenleri 

-Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

5- Tüm sınıflarda 

devamsızlık, sınıf 

tekrarı ve okul terki 

bulunan öğrenciler 

tespit edilerek 

nedenleri araştırılacak 

ve gerekli çalışmalar 

Okul Yönetimi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber 

Öğretmenleri 

-Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 
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yapılacaktır. 

 

6-Veliler, e-okul veli 

bilgilendirme 

sistemleri hakkında 

bilgilendirilerek, bu 

sistemlerin kullanım 

oranları artırılacaktır. 

Okul Yönetimi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

-BTR Öğretmeni 

- Okul Aile Birliği 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

7-Okullarda uygulanan 

ulusal ve uluslararası 

projelere katılan 

öğrenci sayısını 

artırarak, projeye 

katılacak öğrenci 

seçimlerinde okul terki 

riski bulunan 

öğrencilere de yer 

verilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Okul Yönetimi 

-Proje Ekibi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

 

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8-Arkadaş gruplarının 

olumsuz etkilerini 

azaltmak ve 

öğrencilerin kişisel 

gelişimine destek 

vermek için sosyal, 

sportif ve kültürel 

faaliyetler 

arttırılacaktır. 

 

Okul Yönetimi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber 

Öğretmenleri 

-Sosyal 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Kulübü 

-Spor Kulübü 

-Gezi ve İnceleme 

Kulübü 

-Kültür ve edebiyat 

Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

TEMA 2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: 

Okulumuzun mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak, öğrencilerimize ulusal 

ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır. 

STRATEJİK AMAÇ-2:  

Eğitim ve öğretimin bütün aşamalarında; ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri dikkate 

alınarak, ulusal ve uluslararası ölçütlerde düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel aktiviteler 

eşliğinde; akademik ve mesleki bilgi ile iletişim teknolojileri alanında ilgi ve yeteneğine göre 

beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, 

özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı öğrencilerin yetişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1:  

Öğrencilerin akademik başarıları ve öğrenme kazanımları dikkate alınarak, 

okulumuzda bulunan şubeler arasındaki başarı düzeyi farklılıklarını azaltmak ve eğitim 

kalitesini yükseltmek. 
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Toplumun sosyal ve ekonomik refahının artması, eğitim ve öğretimde kalitenin 

artmasıyla doğru orantılıdır.  Özgüvene sahip ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân 

sağlayacak kaliteli bir eğitim sisteminin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için, bireylerin 

bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimleri desteklenerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

potansiyelleri açığa çıkarılmalı ve etkin bir şekilde kullanılarak akademik ve mesleki alanda 

başarılı olmaları sağlanmalıdır.  

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

uygulanabilirliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerinin ulusal 

ve uluslararası alanda belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla okulumuzun, Türkiye genelinde YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı) ve 

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavları) sınavlarındaki başarı durumu değerlendirilmelidir. 

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

alanlarda düzenlenen faaliyetlerin sayısı 2012-2013 eğitim öğretim yılında toplam 12, 2013-

2014 eğitim öğretim yılında 14 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamdaki faaliyetlerin arttırılması 

için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bütün öğrencilerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılımının desteklenmesi eğitimde kaliteyi arttıracak önemli unsurlardan biridir. 

Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçedeki 

okullar arasında sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir.  Ancak mevcut 

durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.   

Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması 

eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Onur ve iftihar 

belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. 

Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır.  

Okulumuzda disiplin cezası alan öğrenci oranı 2012-2013’te %1.2 iken, 2013-2014’te 

0’a düşmüştür. Bu oranın korunması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
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Grafik 2: YGS Ders Bazında Net Ortalamaları 

 

Sağlıklı ruhsal ve fiziksel gelişim süreçleri içinde, akademik başarı ve öğrenme 

kazanımları dahilinde, ilgi ve yeteneğine göre beceri, tutum ve davranış geliştirebilen, sportif, 

sanatsal ve kültürel aktiviteleri yaşam biçimi haline getirebilen, dil becerileri yüksek, iletişime 

ve öğrenmeye açık, özgüven sahibi, girişimci, yenilikçi ve yaratıcı öğrencilerin yetişmesi 

hedeflenmektedir.  

Tablo 15: Performans Göstergesi 2.1. 

Performans Göstergesi 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

Hedef 2.1. 

 

Önceki Yıllar 

 

Plan Dönemi 

Sonu 

1 Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve 

sportif faaliyet sayısı 

2012-2013 2013-2014 SP HEDEFİ 

12 14 16 

2  

Yükseköğretime 

Geçiş 

Sınavındaki net 

ortalaması 

Dersler Soru Sayısı 2013 YGS 2014 YGS SP HEDEFİ 

Türkçe 40 20 22 23 

Temel 

Matematik 

40 3,9 3,31 5 

Sosyal Bilimler 40 16 10,7 18 

Fen Bilimleri 40 2,05 4,79 6 

3 Lisans 

Yerleştirme 

Sınavındaki net 

ortalamaları 

Dersler Soru 

Sayısı 

Puan 

Türü 

2013 

LYS 

2014 LYS SP HEDEFİ 

Matematik 50 LYS 1 2 2,57 4 

Geometri 30 1,3 0,71 2 

Fizik 30 LYS 2 0 -0,5 2 

Kimya 30 0 2,11 2 

Biyoloji 30 0 6,5 2 

Türk Dili ve 

Edebiyatı 

56 LYS 3 16,3 13,8 20 

Coğrafya-1 24 9,6 10,3 12 

Tarih 44 LYS 4 6,3 11 14 

Coğrafya-2 14 3,3 7 9 

Felsefe Grubu 32 2,6 13,5 15 

Yabancı Dil 80 LYS 4 0 2 4 
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Tablo 16: Strateji 2.1. 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.1. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

 İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal 

Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-Örgün ve yaygın eğitim 

kapsamında, öğrencilere 

yönelik yarışmalardaki 

çeşitliliği nitelik ve nicelik 

yönünden artırıcı çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

 

-Temel Eğitim Bölümü 

-Ortaöğretim Bölümü 

-Mesleki ve Teknik 

Eğitim Bölümü 

-Din Öğretimi Bölümü 

-Özel Eğitim ve 

Rehberlik Bölümü 

-Hayat Boyu Öğrenme 

Bölümü 

-Özel Öğretim Kurumları 

Bölümü 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

2-Örgün eğitimde, 

öğretmenlerin öğrencilere 

birebir rehberlik yapacağı 

bir koçluk sistemi 

oluşturulacaktır. 

 

Okul 

Yönetimi 

 

-Tüm Öğretmenler Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Öğrencilerin akademik 

başarılarını ve öğrenme 

kazanımlarını artırmaya 

yönelik kurslar açılacak ve 

katılımın sağlanması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

 

-İstekli Öğretmenler 

-Yetiştirme ve 

Destekleme Kurs 

Öğretmenleri 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4-Yerel ve ulusal düzeyde 

yapılan yarışmalar, sınavlar, 

sosyal, sportif ve kültürel 

etkinliklerdeki başarılar 

ödüllendirilerek öğrencilerin 

güdülenmesi sağlanacaktır.  

Okul 

Yönetimi 

 

-Okul Aile Birliği 

-Ders Dışı Çalışma 

Yapan Öğretmenler 

-Sosyal Dayanışma 

Kulübü 

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

5-Mesleki ve Teknik 

Eğitimde yer alan 

öğrencilerin alanları ile ilgili 

motivasyonlarını arttırıcı 

faaliyetler düzenlenecektir. 

Okul 

Yönetimi 

 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

-Meslek Dersleri 

Öğretmenleri 

-Gezi İnceleme Kulübü 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

6-Öğrencilerdeki madde 

bağımlılığına karşı 

mücadele çalışmaları 

artırılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

 

-Rehberlik Servisi Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

7-Örgün eğitim kapsamında; 

Okul yöneticisi, öğretmen, 

öğrenci ve velilere öfke 

kontrolü, akran baskısına 

karşı koyabilme, çatışma 

çözebilme, sınav kaygısı vb. 

eğitimler verilecektir. 

Okul 

Yönetimi 

 

- Rehberlik Servisi  

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8-Okul sağlığı ve hijyen 

konularında öğrencilerin, 

velilerin ve okul 

personelinin 

bilinçlendirilmesine yönelik 

faaliyetler yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

 

 

-Kızılay ve Temizlik 

Kulübü 

-Meslek Dersleri 

Öğretmenleri 

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 
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Stratejik Hedef 2.2:  

Okulumuz; işgücü piyasasıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin mesleki gelişim 

süreçlerini destekleyerek, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler 

yetiştirmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Bilgi teknolojilerinin hızla değiştiği günümüzde, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki 

gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun 

bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim 

sisteminin varlığına duyulan ihtiyaç da giderek artmaktadır.  

Ülkemizin sosyal ve ekonomik alanda kalkınması için, öğrencilerin yeni beceriler 

edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin 

sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenmeyi 

yaşam tarzı haline getirmiş bireyler yetiştirerek, istihdam edilebilirliği artırmak 

hedeflenmiştir.  

Öğrencilerimizin staj ve mezuniyet sonrası istihdam edilmeleri hususunda; çeşitli özel 

sağlık kurumlarının yöneticileri tanıtım ve bilgilendirme amaçlı okulumuza ziyaretler 

9-Eğitimde Fırsatları 

Artırma 

ve Teknolojiyi İyileştirme 

Hareketi (FATİH) Projesi ile 

örgün eğitim kurumlarında 

yönetici, öğretmen ve 

öğrencilerin bilişim 

teknolojileri becerileri 

geliştirilecektir. 

Okul 

Yönetimi 

 

-Bilişim Teknolojileri 

Rehber Öğretmeni 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Maliyetler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

10-Merkezi sınav 

sonuçlarının okul düzeyinde 

analizleri yapılacaktır.  Okul 

Yönetimi 

 

-Rehber Öğretmen 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

-Kültür Dersleri 

Öğretmenleri 

- Yetiştirme ve 

Destekleme Kurs 

Öğretmenleri 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

11-Eğitsel, kişisel ve 

meslekî rehberlik 

faaliyetlerinin 

yürütülmesinde diğer 

kurumların beşeri ve fiziki 

kaynaklarının 

kullanılabilmesi amacıyla 

işbirliğine gidilecektir. 

-Okul 

Yönetimi 

-Özel 

Hastane 

Yönetimi 

-Kamu 

Hastaneler 

Birliği 

Sekreterliği 

 

-Koordinatör 

Öğretmenler 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

12-Kitle iletişim araçları ve 

internetin bilinçli kullanımı 

konusunda öğrencilere ve 

ebeveynlere yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

 

-Bilişim Teknolojileri 

Rehber Öğretmeni 

-Rehber Öğretmen 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 
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yapmaktadırlar. Bu amaçla tanıtım çalışmalarının daha artırılarak devam etmesi 

hedeflenmektedir. 

Okulumuzda yaygın eğitime yönelik Hasta Kabul İşlemleri, Hasta ve Yaşlı Refakatçisi 

Kursu açıldı. Talep olduğunda benzer kursların açılması hedeflenmektedir. 

Tablo 17: Performans Göstergesi 2.2. 

Performans Göstergesi 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

Hedef 2.2. 

 

Önceki Yıllar 

Plan Dönemi 

Sonu 

2019 2012/2013 2013/2014 

1 Okulumuzdan mezun olup alanında istihdam edilen 

öğrenci sayısının toplam mezun sayısına oranı (%) 
%50 %60 %70 

2 Okulumuzda açılan toplam kurs sayısı  2 2 4 

3 Okulumuzdaki kurslara kayıt yaptıran kişi sayısı 35 40 80 

4 Okulumuzdaki kursları başarıyla tamamlayıp sertifika 

almaya hak kazanan kişi sayısı 
33 38 80 

 

Tablo 18: Strateji 2.2. 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.2. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

 İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal 

Dayanak 

Tahmini 

Maliyet 

1-STK’lar ve yerel medyanın 

desteğiyle sektörlerdeki gelişmeler 

göz önünde bulundurularak eğitim ile 

ilgili çalışmalar takip edilecek ve iyi 

uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. 
Okul İdaresi 

-Okul Aile 

Birliği 

-Sosyal 

Kulüpler 

-Bilişim 

Teknolojileri 

Rehber 

Öğretmeni 

-Web Yayın 

Ekibi 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Okulumuzda kalifiye eleman 

yetiştirmeye yönelik açılan kursların 

İŞ-KUR’un görüş ve desteği alınarak 

istihdam olanakları ile ilişkisi 

artırılacaktır. 

-Okul İdaresi 

-İŞ-KUR 

Tüm 

Öğretmenler 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Ortaöğretim kurumlarına yönelik 

okulumuz alan ve dallarını tanıtıcı 

çalışmalar yapılacaktır.  -Okul İdaresi 

 

-Rehber 

Öğretmen 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

-Bilişim 

Teknolojileri 

Öğretmeni 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4-Öğrencilerin bilinçli kariyer 

planlaması yapmaları noktasında 

öğrenci ve velilerine yönelik 

rehberlik çalışmaları yapılacaktır. 

 

- Rehber 

Öğretmen 

-Sınıf Rehber 

Öğretmenleri 

-Web Ekibi 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 
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Stratejik Hedef 2.3:  

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ile önceki öğrenmelerin tanınmasını sağlayarak, 

öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası alanda öğrenci ve öğretmen 

hareketliliğini artırmak. 

Günümüzde küreselleşme ile birlikte iş hayatında, kültürel faaliyetlerde, en önemlisi 

de eğitimde ulusal ve uluslararası işbirliğinde hareketlilik ön plana çıkmaktadır. Okulumuzun 

içinde bulunduğu geniş kültürel havzanın, eğitimle ilgili fırsatlara dönüştürülebilmesi ve 

potansiyelin daha verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi için bölgesel ve uluslararası 

işbirliği hareketliliğin artması beklenmektedir.  

Çok sayıda öğrencinin yurtdışında eğitim görme eğiliminde olduğu günümüzde, 

okulumuzun bu alandaki ihtiyaca cevap verebilecek donanıma sahip olması önem arz 

etmektedir. Bu nedenle okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerin ulusal ve uluslararası 

hareketliliğini artırmak için uygulanan programlardan daha fazla yararlanması 

hedeflenmektedir. 

Okulumuzun 2014 yılı Lisans yerleştirme sınavındaki yabancı dil testi net ortalaması 

2’dir. Okulumuzda çeşitli projeler ve programlar ile öğrenci ve öğretmen hareketliliği 

desteklenmektedir. Okulumuzdan 2014 yılında uluslararası hareketlilik programlarına 7 

öğretmen, 48 öğrenci katılmıştır. AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yapılan 

kurumsal/bireysel proje başvuru sayısı ise 3’tür. 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okulumuzda çoklu 

ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil 

Eğitimi Sisteminin yaygın kullanımı teşvik edilmektedir. Sistem, öğrencilere çevrimiçi veya 

çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel olarak yararlanma ve sınıfta öğretmen 

destekli öğrenme imkânı sağlamaktadır. Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

becerilerinin takip edilebildiği DynEd yabancı dil programı okulumuzda uygulamaya devam 

etmektedir.   

Uluslararası hareketliliği destekleyen unsurların başında, bireylerin yabancı dil 

becerisine sahip olması gelmektedir. Okulumuzda öğretmen ve öğrencilerin yabancı dil 

yeterliliklerini artırarak, ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Tablo 19: Performans Göstergesi 2.3. 

 

 

No 

Performans Göstergesi 

Kaliteli Eğitim ve Öğretim 

Hedef 2.3. 

Önceki Yıllar Plan Dönemi 

Sonu 

2019 2014 

1 
Lisans yerleştirme sınavında yabancı dil testi net ortalaması 

(İngilizce) 
2 4 

2 
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan 

öğretmen sayısı 
7 10 
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3 

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan 

öğrenci sayısı 
48 50 

4 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 75,5 80 

5 
AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yapılan 

kurumsal/bireysel proje başvuru sayısı 
3 5 

 

Tablo 20: Strateji 2.3. 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

Stratejik Amaç-2 

Stratejik Hedef 2.3. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

 İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-Eğitimde İyi Örnekler 

çalışmaları ile 

okulumuzda uygulanan 

projelerden iyi örnek 

teşkil edebilecek 

olanların paylaşımı ve 

yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır.  

Okul 

Yönetimi 

-Tüm Birimler  Orta öğretim kurumları 

yönetmeliği 
 

 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-AB Projeleri, Merkezi 

Finans Birimi Projeleri, 

TÜBİTAK destekli 

uluslararası projeler 

aracılığıyla uluslararası 

hareketlilik ve etkileşim 

artırılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

-Proje Ekibi 

-Web Ekibi 

Orta öğretim kurumları 

yönetmeliği 
 

 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

Kurumsal Kapasite Geliştirme: 

  Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına oklumuzun beşeri, fiziki ve mali altyapı 

süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirme, enformasyon 

teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır. 

STRATEJİK AMAÇ-3: 

İş analizleri, görev tanımları ve personel yeterlilikleri doğrultusunda etkin insan 

kaynağı planlamasının yapıldığı; bilgi ve iletişim teknolojileri desteğiyle beşeri, fiziki ve mali 

yapının verimli bir şekilde kullanıldığı sistemi oluşturarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.1:  

Okulumuzda görev yapan yönetici, öğretmen ve personelin bir kısmının iş tanımlarına 

uygun mesleki ve temel becerilere sahip olmaması; iş, verim ve zaman kaybına neden 

olmaktadır. Okul faaliyetlerinin istenilen şekilde yerine getirilememesi de bu durumun 

kaçınılmaz bir sonucudur. 

İşlevsel bir insan kaynakları planlamasında, okulumuzda görev yapan yönetici, 

öğretmen ve her kademede görev yapan personelin iş tanımları dahilinde mesleki yeterliliğini 

artırmak. 
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Bu sebeplerle, hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla okulumuzda 

görev yapan yönetici, öğretmen ve personelin beceri düzeyinin arttırılması ve işlevsel bir 

performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

2013 yılında okul idaresinin tamamı ve 4 öğretmen hizmet içi eğitim faaliyetine 

katılmıştır. Okulumuz idareci ve öğretmenleri 2014 Eğitim Öğretim yılında en az 1 hizmet içi 

eğitim faaliyetine katılmıştır.  

Okulumuzda 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

12, 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise14 öğrencidir.    

Okulumuzun görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde 

yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip 

olması gerekmektedir. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması yoluyla, 

okulumuzda görev yapan yönetici, öğretmen ve personelin mesleki beceri düzeyinin 

arttırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Tablo 21: Performans Göstergesi3.1. 

                              Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.1. 

Önceki Yıllar Plan Dönemi 

Sonu 

2019 

2012-2013 2013-2014 

1. Yüksek lisans yapan personel sayısı - 1 2 

2. Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel 

sayısına oranı 

- % 3,3 6 

3. Doktora yapan personel sayısı - - - 

4. Doktora yapan personel sayısının tüm personel sayısına 

oranı % 

- - - 

5. Hizmet içi eğitimde katılım yapılan faaliyet alan sayısı 6 7 8 

6. Uzaktan eğitim gerçekleştirilen alan sayısı 2 2 3 

7. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel 

sayısı 

5 6 8 

8. Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısı 3 4 5 

9. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel 

sayısının tüm personel sayısına oranı 

20 24 32 

10. Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel 

sayısının tüm personel sayısına oranı % 

12 16 20 

11. İhtiyaç duyulan öğretmen sayısı 4 5 0 

12. İhtiyaç duyulan yardımcı personel sayısı 4 4 2 

13. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 12 14  

14. Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına 

oranı 

7 4 2 
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Tablo 22: Strateji 3.1. 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.1. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal Dayanak Tahmini 

Maliyet 

1-Okul personelinin mesleki 

ve kültür düzeyini artırıcı 

hizmet içi eğitimlere 

katılımının teşvik edilmesi. 

Okul İdaresi 

 

-Tüm 

Öğretmenler 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir 

2-Eğitim Bilişim Ağının 

(EBA) öğrenciler ve 

öğretmenler tarafından etkin 

kullanımını artırmak amacıyla 

tanıtım faaliyetleri 

gerçekleştirilecek ve EBA’nın 

etkin kullanımının sağlanması 

için öğretmenlere hizmet içi 

eğitimler düzenlenecektir. 

Okul İdaresi 

Bilişim 

Teknolojileri 

Rehber 

Öğretmeni 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

Stratejik Hedef 3.2:  

Plan dönemi sonuna kadar okulumuzun finansal kaynaklarının etkin dağıtımıyla tüm 

birimlerimizin alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak. 

Okulumuza gelen ödeneklerin,  etkin, ekonomik ve verimli kullanılarak,  

okulumuzdaki  eğitim ortamlarının fiziki kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve 

kültürel alanlar oluşturulması yoluyla paydaşların kullanıcı memnuniyetinin sağlanması ve 

hayırseverlerin eğitime katkılarının artırılması hedeflenmektedir. 

 

Tablo 23: Performans Göstergesi 3.2. 

 

No 

 

Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.2. 

Önceki Yıllar Plan Dönemi 

Sonu 

2019 
 

2012-2013 

 

2013-2014 

1 Alınan hibe tutarı (Bin Lira) 12.165 4.210 6.000 

2 Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri 

giderilen birim sayısı 

1 3 4 

3 Onarımı yapılan birim sayısı - - 4 

4 Donatım standartları hazırlanan veya güncellenen 

alan/dal/atölye sayısı. 

3 4 1 

5 Kütüphanedeki kitap sayısı 4.500 4.900 5.300 

6 Spor Salonunu kullanan öğrenci sayısı 250 300 410 

7 Çok amaçlı salon veya konferans salonu yapılan 

faaliyet sayısı 

10 15 20 

8 Yurt ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için 

hayırsever yardım miktarı (TL) 

- - 5.000 

9 Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 30 30 34 
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Tablo 24: Strateji 3.2. 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.2. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-Okulumuzun  fiziki 

eksiklikler  engelli 

velilerimizin ihtiyaçları 

öncelikli olmak üzere 

göz önünde 

bulundurularak tespit 

edilecek, yerel 

yönetimler ve STK’ların 

desteği ile bu ihtiyaçlar 

karşılanacaktır. 

Okul İdaresi 

Okul aile birliği Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Maliyetler, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır 

2-E-yatırım modülünün 

etkin kullanımı 

sağlanarak onarım 

taleplerinde gerçekçi veri 

girişlerinin yapılması 

sağlanacaktır.  

 Okul İdaresi 

 Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir 

3-Okulumuzun her türlü 

donatım eksiği öğretim 

programlarının 

gerektirdiği teknolojik 

gelişmeler göz önünde 

bulundurularak 

karşılanacaktır.  

Okul İdaresi 

-Tüm Birimler Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Maliyetler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

4-Yeni yapılacak ve 

halihazırda bulunan 

okulumuzun bina ve 

eklentileri (pansiyon, 

laboratuvar, kantin vb.) 

tasarruf, hijyen ve 

kullanışlılık şartları 

dikkate alınarak 

yapılandırılacaktır. 

Okul İdaresi 

-Tüm öğretmenler 

ve yardımcı 

personel 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Maliyetler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

5-Okulumuzun çevre 

düzenlemeleri, 

öğrencilerin fiziksel ve 

sosyal gelişimlerini 

destekleyecek şekilde 

yapılacaktır 

Okul İdaresi 

-Okul –Aile 

Birliği, Belediye 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Maliyetler, İl 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

 

Stratejik Hedef 3.3:  

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, 

çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi 

sonuna kadar oluşturmak 

Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik 

anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 

aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin 



  Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı 2015-2019 

~ 47 ~ 

 
hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması 

temel ilkelerdir. 

Okulumuzda yerel, ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri 

yakından takip edilmekte ve söz konusu kuruluşların eğitim faaliyetlerine aktif katılımı 

sağlanmaktadır.  

Mevcut personelin tecrübe ve yeterlilikleri dikkate alınarak, iş analizleri ve iş tanımları 

dâhilinde yapılacak etkin insan kaynağı planlaması ve enformasyon teknolojileri desteğiyle 

beşeri, fiziki ve mali yapıyı en verimli şekilde kullanarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

amacıyla toplumun eğitimden beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışı oluşturmak, 

rehberlik ve denetim sağlamak hedeflenmektedir. 

Tablo 25: Performans Göstergesi 3.3. 

No 

 

Performans Göstergeleri 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.3. 

2012-2013 2013-2014 Plan Dönemi 

Sonu 

2019 

1 Gerçekleştirilen AR-GE ve yapılan etki değerlendirmesi 

çalışmalarının sayısı 

1 1 2 

2 Belirlenen alanlarda yapılan saha çalışmalarının sayısı 2 3 4 

3 Stratejik planda yer alan hedeflere ulaşma konusunda 

birimlerin performanslarını ortaya koyan izleme 

raporlarının sayısı 

2 2 8 

4 Kurumsal ve idari kapasitenin arttırılmasını yönelik 

yapılan ihtiyaç analizleri ve raporların sayısı 

2 2 8 

5 Öz değerlendirmesini yılda en az bir kere yapan birim 

sayısı  

1 1 2 

6 Bilgi Edinme Başvurusu Geri Bildirim Oranı (%) 100 100 100 

 

Tablo 26: Strateji 3.3 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.3. 

Tedbir/Strateji Koordinatö

r Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal Dayanak Tahmini Maliyet 

1-Alanında uzman ve 

yeterliğe sahip kurum 

personeli ile kurumsal 

iletişim yapısının etkili hale 

getirilmesi sağlanacaktır. 

Okul İdaresi -Tüm personel Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Tüm paydaşların karar 

verme sürecine katılması ile 

kurum kültürünün 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Okul İdaresi -Tüm personel Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3-Okulumuzun performansın 

izlenmesine dönük kalite 

standartlarının 

ölçülebilirliğini sağlayacak 

çalışmalar yürütülecektir. 

Okul İdaresi - Tüm personel Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 
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4-Yönetim ve organizasyon 

konusunda yeterlilik 

kazandıracak hizmet içi 

eğitimlere katılım 

sağlanacaktır. 

Okul İdaresi - Tüm personel Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

5-Okulumuzun hizmet ve 

kalite standartları 

geliştirilerek, kalite yönetim 

sistemine işlerlik 

kazandırılacaktır. 

Okul İdaresi - Tüm personel Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

6-Okulumuza ait birimlerin 

stratejik plana göre 

performansları izlenecektir. 

Okul İdaresi -Tüm personel Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

7-Özel sağlık kuruluşlarının, 

mezun öğrenci istihdamını 

sağlaması amacıyla 

katılımcılık ve işbirliği 

faaliyetleri artırılacaktır. 

Okul İdaresi -Meslek 

Dersleri 

Öğretmenleri  

-Rehberlik 

Servisi 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8-İhtiyaç alanlarına göre en 

uygun projelerin 

belirlenmesi ve uygulamaya 

konulması sağlanarak, 

projelerin, teklifi, yazımı, 

yürütülmesi ve 

sürdürülebilirliği başta 

olmak üzere tüm süreçlerin 

etkin yönetimi sağlanacaktır. 

Okul İdaresi -Proje Ekipleri Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

9-Tamamlanmış projelerin 

etkinliğini ölçen çalışmalar 

yapılarak,  iyi uygulamaların 

yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır. 

Okul İdaresi -Proje Ekipleri Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

10-Okulumuzun kamu 

hizmet standartları hakkında 

vatandaşlar 

bilgilendirilecektir. 

Okul İdaresi -Web Ekibi 

-Rehberlik 

Servisi 

- Alan Şefi 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

Stratejik Hedef 3.4:  

Verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, güvenli bir şekilde iletimi ve 

arşivlenmesini sağlamak amacıyla enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak. 

Yeni teknolojilerin yaygınlaşması, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların aynı anda 

yeni bilgilere hızlı ve kolay erişimlerini sağlamaktadır. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin 

yerleşik norm ve yaklaşımlarını da değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve 

yoğunlaşan kültürler arası etkileşimin, önümüzdeki dönemde eğitim faaliyetlerindeki çok 

boyutlu zenginleşmeyi artırması beklenmektedir. 

Okulumuzun sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretiminin, paylaşımının ve 

arşivlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. 

   “Okul İnternet Sitesi Yönetim Paneli” projesi sayesinde okulumuz internet sitesi çok 

daha hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yayınlanabilmektedir. Çalışmanın amacı Bakanlığın 
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tüm kurumlarının standart bir internet sitesine sahip olmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede 

okulumuz internet adresi http://besikduzuasml.meb.k12.tr/tema/ kullanmaya başlamıştır. 

2014/2015 yılında okulumuza Fatih Projesi kapsamında 17 sınıfımıza Etkileşimli 

Tahta takılacaktır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında kabul işlemleri yapılarak kullanılmaya 

başlanacaktır. Fatih projesi kapsamında okulumuzun network/elektrik sistemi plan dönemi 

sonuna kadar tamamlanacaktır. 

2015/2016 yılında okulumuz öğretmen/yöneticimize, 30 saatlik “Eğitimde Teknoloji 

Kullanımı” eğitimi verilecektir.  

Kurumumuzda sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretiminin, paylaşımının 

ve arşivlenmesinin sağlanması yoluyla, okulun teknolojik altyapısının tamamlanması, 

bürokrasinin azaltılması, hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması hedeflenmektedir. 

 

     Tablo 27: Performans Göstergesi 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Hedef 3.4. 

Önceki Yıllar Plan Dönemi 

Sonu 

2019 
2012-2013 2013-2014 

1 Mevcut aktif çalışan bir sistem odası ve yedeklemek amaçlı 

kullanılan sistem odası sayısı 

- - 1 

2 Fatih projesi kapsamında şartnameye uygun olarak hazırlanan 

network/elektrik sisteminin geçici kabulü 

- - 1 

3 Fatih projesi kapsamında etkileşimli tahta takılan sınıf sayısı 

(yıllık) 

- - 17 

4 Fatih projesi kapsamında 30 saatlik, Eğitimde Teknoloji 

Kullanımı eğitimi alan öğretmen/yönetici sayısı 

- - 25 

5 Fatih Projesi Kapsamında 10 saatlik, Bilişim Teknolojilerinin 

ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı Semineri 

 

- 25 30 

6 Fatih Projesi kapsamında dağıtımı yapılan öğretmen tablet 

sayısı 

- - 25 

7 Fatih Projesi Kapsamında dağıtımı yapılan öğrenci tablet sayısı - - 408 

8 Fatih Projesi Kapsamında dağıtımı yapılan çok fonksiyonlu 

yazıcı sayısı 

- - 1 

http://besikduzuasml.meb.k12.tr/tema/
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Tablo 28: Strateji 3.4. 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Stratejik Amaç-3 

Stratejik Hedef 3.4. 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Yasal Dayanak Tahmini 

Maliyet 

 

1- Okulumuz personelinin yazılım 

ve donanım teknolojilerini etkin 

bir şekilde kullanarak, personelin 

medya okuryazarlığının artırılması 

sağlanacaktır. 

 

Okul 

Yönetimi 

-Bilişim 

Teknolojileri 

Rehber 

Öğretmeni 

 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2-Ağ iletişim alt yapısının 

iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Okul 

Yönetimi  

-Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bölümü 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

 İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

3-Okulumuza ait bütün taşınmaz 

bilgileri ile bilgi sistemlerindeki 

temel veriler elektronik ortama 

taşınacak ve karar verme 

süreçlerinde destek araç olarak 

kullanılacaktır. 

Okul 

Yönetimi 

-Taşınır Sayım 

Kurulu 

- Taşınır Değer 

Komisyonu 

Orta öğretim 

kurumları 

yönetmeliği 

Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

 

IV.BÖLÜM 

 

MALİYETLENDİRME 

Okulumuz hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve 

proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir.  

Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye 

stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika 

tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, 

stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantıyı güçlendirecek harcamalara öncelik verilmesi 

süreci iyileştirecektir. 

Bu kapsamda, belirlenen stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve 

projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 13.250.614,98 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 29: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef 1.1 2.000 0,69 

Stratejik Amaç 1 2.000 0,69 

Stratejik Hedef 2.1 8.000 2,77 

Stratejik Hedef 2.2 4.000 1,38 

Stratejik Hedef 2.3 1.000 0,34 

Stratejik Amaç 2 13.000 4,51 

Stratejik Hedef 3.1 1.000 0,34 

Stratejik Hedef 3.2 20.000 6,94 

Stratejik Hedef 3.3 3.000 1,04 

Stratejik Hedef 3.4 - 0 

Stratejik Amaç 3 23.000 7,98 

Stratejik Amaç Maliyetleri 

Toplamı 

38.000 13,19 

Genel Yönetim Gideri 250.000 86,80 

Toplam 288.000 100 

 

V.  BÖLÜM 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

A. OKULUMUZ 2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ 

  

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

stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen okulumuz stratejik planlama çalışmaları; 

2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış ve 2010 yılı Aralık ayında 

Beşikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayı ile ilk stratejik plan tamamlanmıştır. 

Okulumuz 2010-2014 Stratejik Planında 2 tema altında 8 stratejik amaç ve 24 stratejik 

hedef yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan 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. Bu hedeflerin ve stratejik plan kapsamındaki 

diğer Müdürlük çalışmalarının gerçekleşme durumları, hazırlanan faaliyet raporları aracılığı 

ile izlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, okulumuz 

personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun 

dönemli planlama anlayışının okulumuzda benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir 

yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

IV. BÖLÜM MALİYETLENDİRME 

Tablo 34: Maliyetlendirme 1 
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Plan döneminde yaşanan güçlüklerden biri, yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler 

neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin gerçekleşmesine yönelik yürütülen 

çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. İkinci plan hazırlık döneminde bu konularda 

iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim 

katkısının arttığı gözlemlenmiştir. 

Okulumuz 2010-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme durumu değerlendirildiğinde 

aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür: 

 Öğrencilerimizin ders başarıları ve sosyal kültürel, sportif alandaki başarılar, 

 Kütüphanedeki kitap sayısı ve kullanımı, 

 Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 

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: 

 Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları 

 Beşeri altyapı 

Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve 

önerileri ile durum analizlerinden yola çıkılarak, TOWS matrisi yöntemiyle, stratejiler 

geliştirilmiştir.  

Okulumuz 2010-2014 Stratejik Planı Gösterge Gerçekleşme Durumu 

 FATİH Projesi kısa bir süre sonra hayata geçirilecektir. 

Belirlenen 22 hedeften; 

 5’inde % 100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.  

 4’ünde % 90 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

 3’ünde % 80 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 

 1’inde %70 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu durum stratejik hedefe 

makul düzeyde ulaşıldığı anlamını taşır.  

 9’unda %50 ve %50’nin altında gerçekleşme sağlanırken, bu durum hedefe 

düşük düzeyde ulaşıldığı ya da hiç ulaşılamadığı anlamına gelmektedir.  

Sonuç olarak okulumuz 2010-2014 Stratejik Planı değerlendirildiğinde; belirlenen 

stratejik amaç, stratejik hedefler ile performans göstergelerine %59.09 oranında tamamen ya 

da makul düzeyde ulaşıldığını söylemek mümkündür. 

İlk stratejik plan olması da dikkate alındığında, bu oranlarla, okulumuzun plan dönemi 

öncesinde başarı grafiği yüksek olduğundan hedeflere ulaşma oranının makul olduğu 

düşünülmektedir. 
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Okulumuzun 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan amaç, hedef, gösterge ve 

tedbirlerin belirlenmesinde, okulumuzun 2010-2014 Stratejik Planı’nın değerlendirilmesi 

sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlardan biri olmuştur.  

 

B. BEŞİKDÜZÜ FARABİ MTAL 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME MODELİ 

Stratejik yönetimin uygulama aracı olarak hazırlanan stratejik planlar, kamu 

kuruluşlarının mevcut durumlarını inceleme, muhtemel geleceğini öngörme, kurumsal 

hedefleri belirleme, bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemleri içeren stratejileri 

geliştirme ve nihayet yapılan işlerin sonuçlarını yani performansı ölçme aşamalarından oluşur.  

Performansı belli aralıklarla ölçme, süreci değerlendirme ve gerektiğinde sürece 

katkıda bulunma açısından önem arz eden izleme ve değerlendirme çalışmaları aracılığıyla 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali 

saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilmiş olur. 

Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planının uygulanmaya başlanması ile birlikte varlık 

sebebimiz olan misyonumuz, ideal geleceğimizi ifade eden vizyonumuz ve kurumsal ilkeler, 

davranış kuralları ve yönetim biçimimizi anlatan temel değerlerimiz doğrultusunda 

yürütülecek çalışmaları izleme süreci başlayacaktır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranacaktır; 

 Ne Yaptık? 

 Başardığımızı Nasıl Anlarız?  

 Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?  

 Neler Değiştirilmelidir? 

 Gözden Kaçanlar Nelerdir?  

Okulumuz stratejik planının izlenmesi sürecinde; 

 Okul birimlerinin,  

 Okulumuzun stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri periyodik olarak 

incelenecektir. 

Okulumuz stratejik planının gerçekleşme düzeyinin tam olarak belirlenmesi, sorun 

alanlarının tespit edilip zamanında müdahale edilebilmesi; gelişmelerin sağlıklı bir şekilde 

takibi amacıyla okulumuz plan kapsamında yaptığı çalışmaları içeren 6’şar aylık  “faaliyet 

raporları” hazırlayacaklardır.  

Böylece kurumsal performansın ölçülmesine olanak tanınacaktır. Performans 

hedeflerine ulaşmak için kullanılan yöntem ile yürütülen çalışmaların ve bunlardan elde 
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edilen sonuçların değerlendirilmesi, okulumuz Stratejik Planlama ekibi tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

Okulumuz yılda iki kez izleme ve değerlendirme çalışması yapacak yalnız bir adet 

faaliyet raporu oluşturacaklardır. Okulumuz haziran ayı verilerine göre oluşturdukları rapor, 

süreci iyileştirme, sorun alanlarını belirleyip çözüm geliştirmede bir sonraki yılın 

çalışmalarına rehberlik edecektir. 

Okul Stratejik Planlama ekibince hazırlanan “Gelişim Rapor Sonuçları” okul 

personeliyle paylaşılarak, belirlenen sorun alanları toplantıda belirlenecek bir sorun çözme 

yöntemiyle çözümlenecek, gerekli çalışmalar için ilgili kurul ve komisyonlar gerekli 

düzenlemeleri yapacaklardır. 

RAPORLAMA 

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

ve değerlendirilmesi için gereklidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak 

gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan 

hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergelerle ilişkilendirilmesini gerektirmektedir.  

2015–2019 Stratejik Plan çalışmaları kapsamında geliştirilen performans gösterge ve 

hedefleri, planın izlenmesi ve değerlendirilmesi açısından ilk adımı oluşturmaktadır. Bir 

sonraki aşamada stratejik planın amacına uygun ve planlandığı biçimde gerçekleşip 

gerçekleşmediğini izleme, performans değerlendirme ve üst yönetime gerekli geribildirimi 

yapmak, çalışmalar sırasında karşılaşılan problemleri belirlemek, hedeflerdeki sapmalara 

erken müdahale etmek amacıyla bir raporlama sistemi oluşturulacaktır. 

 

Tablo 30: İzleme ve Değerlendirme 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması Zaman 

Kapsamı 

Okul 

Birinci İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın Nisan 

ayı içerisinde 

-Okul Stratejik Planlama Ekibi tarafından, kurul, 

komisyon, ekipler ve Okul Aile Birliği tarafından 

performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 

incelenmesi, gerçekleşme durumları hakkında 

hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

 

Ocak-

Mart 

dönemi 

Okul 

İkinci İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Temmuz ayı 

içerisinde 

-  Okul Stratejik Planlama Ekibi tarafından,  kurul, 

komisyon, ekipler ve Okul Aile Birliği tarafından 

performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 

incelenmesi, gerçekleşme durumları hakkında 

hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

 

Nisan-

Haziran 

dönemi 

Okul 

Üçüncü İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Ekim ayı 

içerisinde 

- Okul Stratejik Planlama Ekibi tarafından,  kurul, 

komisyon, ekipler ve Okul Aile Birliği tarafından 

birimlerden, sorumlu oldukları Performans göstergeleri 

ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin 

toplanması ve incelenmesi 

-Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması 

 

Temmuz-

Eylül 

dönemi 
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C. FARABİ MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM 

SORUMLULUKLARI 

Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak 

belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda 

koordinasyonu yürütecek ve birlikte çalışılacak ekipler ayrı ayrı tespit edilerek 2015-2019 SP 

Birim Sorumluluk Tablosunda bu sorumluluklara yer verilmiştir.  

Buna göre söz konusu çalışmalarda ana sorumlu olan birimler, koordinatör birim 

olarak görevlerini yürüteceklerdir. Birimler çalışmaların sonuçlandırılmasından ve izleme 

faaliyetine yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu olacaklardır. 

Okul 

Dördüncü 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın 

Ocak ayı 

sonuna kadar 

- Okul Stratejik Planlama Ekibi tarafından,  kurul, 

komisyon, ekipler ve Okul Aile Birliği tarafından, okul 

ve kurumlardan, performans göstergeleri ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 

incelenmesi, gerçekleşme durumları hakkında 

hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması  

-Okul müdürü başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerinin 

değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

 

Tüm yıl 

Okul 

Müdürlüklerinin 

Birinci İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Temmuz 

ayı içerisinde 

- Okul Stratejik Planlama Ekibi tarafından,  kurul, 

komisyon, ekipler ve Okul Aile Birliği tarafından 

performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 

incelenmesi, gerçekleşme durumları hakkında 

hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması  

 

 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 
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TEMA STRATEJİK 

HEDEF 

N

o 

STRATEJİLER ANA SORUMLU 
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1 Okulumuzu özendirici ve tanıtıcı çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi - Okul Web Ekibi 

- Rehber Öğretmen 

- Meslek Dersleri Öğretmenleri 

2 Okulumuz mezunlarına yönelik istihdamı artırıcı 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Meslek Dersleri Öğretmenleri  

3 Örgün eğitimin dışında kalan bireylerin eğitime 

erişim imkânlarından faydalanması için öğrenme 

fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Tüm idareci ve öğretmenler 

4 Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır 

Okul Yönetimi -Tüm idareci ve öğretmenler 

5 Ortaöğretimde mezuniyet sonrası istihdam ile 

üniversitelere yerleşim konularında çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

6 Barınmaya ihtiyaç duyacak öğrencilerin sayıları 

ve uygun yurtların kapasiteleri belirlenerek 

öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

-Okul Aile Birliği 

 

7 Son sınıf öğrencilerimize mezuniyet sonrası 

üniversitelere yerleşim konularında çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

- Kültür Dersleri Öğretmenleri 
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TEMA STRATEJİK 

HEDEF 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU 
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8 Devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencilerin 

velilerinin ekonomik durumları incelenerek gerekli 

görülenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 

yönlendirilecektir. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber Öğretmenleri 

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği 

9  

Okula devamın sağlanması için taşımalı eğitime ihtiyaç 

duyan tüm öğrenciler tespit edilecek ve taşımalı eğitim 

kapsamına alınması için çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber Öğretmenleri 

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

10 Müftülük, mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları 

ile işbirliğine gidilerek okula devamın artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber Öğretmenleri 

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

11  

Tüm sınıflarda devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki 

bulunan öğrenciler tespit edilerek nedenleri araştırılacak ve 

gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber Öğretmenleri 

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 

- Okul Aile Birliği  

 

12  

Veliler, e-okul veli bilgilendirme sistemleri hakkında 

bilgilendirilerek, bu sistemlerin kullanım oranları 

artırılacaktır. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

-BTR Öğretmeni 

- Okul Aile Birliği 

13 Okullarda uygulanan ulusal ve uluslararası projelere 

katılan öğrenci sayısını artırarak, projeye katılacak öğrenci 

seçimlerinde okul terki riski bulunan öğrencilere de yer 

verilmesi sağlanacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Proje Ekibi 

-Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

 

 

14 Arkadaş gruplarının olumsuz etkilerini azaltmak ve 

öğrencilerin kişisel gelişimine destek vermek için sosyal, 

sportif ve kültürel faaliyetler arttırılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf  Rehber Öğretmenleri 

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü 

-Spor Kulübü 

-Gezi ve İnceleme Kulübü 

-Kültür ve edebiyat Kulübü 

- Okul Aile Birliği  
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15 Örgün ve yaygın eğitim kapsamında, öğrencilere 

yönelik yarışmalardaki çeşitliliği nitelik ve 

nicelik yönünden artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi  

16 Örgün eğitimde, öğretmenlerin öğrencilere 

birebir rehberlik yapacağı bir koçluk sistemi 

oluşturulacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Tüm Öğretmenler 

17 Öğrencilerin akademik başarılarını ve öğrenme 

kazanımlarını artırmaya yönelik kurslar açılacak 

ve katılımın sağlanması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -İstekli Öğretmenler 

-Yetiştirme ve Destekleme Kurs 

Öğretmenleri 

18 Yerel ve ulusal düzeyde yapılan yarışmalar, 

sınavlar, sosyal, sportif ve kültürel 

etkinliklerdeki başarılar ödüllendirilerek 

öğrencilerin güdülenmesi sağlanacaktır.  

Okul Yönetimi -Okul Aile Birliği 

-Ders Dışı Çalışma Yapan 

Öğretmenler 

-Sosyal Dayanışma Kulübü 

 

19 Mesleki ve Teknik Eğitimde yer alan 

öğrencilerin alanları ile ilgili motivasyonlarını 

arttırıcı faaliyetler düzenlenecektir. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

-Meslek Dersleri Öğretmenleri 

-Gezi İnceleme Kulübü 

20 Öğrencilerdeki madde bağımlılığına karşı 

mücadele çalışmaları artırılacaktır. 

Okul Yönetimi -Rehberlik Servisi 

21 Örgün eğitim kapsamında; Okul yöneticisi, 

öğretmen, öğrenci ve velilere öfke kontrolü, 

akran baskısına karşı koyabilme, çatışma 

çözebilme, sınav kaygısı vb. eğitimler 

verilecektir. 

Okul Yönetimi - Rehberlik Servisi  

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 



  Beşikdüzü Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planı 2015-2019 

~ 59 ~ 

 

TEMA STRATEJİK 

HEDEF 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU BİRİM DİĞER SORUMLU BİRİMLER 

E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 K
A

L
İT

E
 

S
tr

a
te

ji
k

 H
ed

ef
 2

.1
 

Ö
ğ
re

n
ci

le
ri

n
 a

k
ad

em
ik

 b
aş

ar
ıl

ar
ı 

v
e 

ö
ğ

re
n
m

e 
k

az
an

ım
la

rı
n
ı 

d
ik

k
at

e 
al

ın
ar

ak
, 

il
çe

m
iz

d
e 

b
u
lu

n
an

 o
k
u
l 

tü
rl

er
i 

ar
as

ın
d
ak

i 
b
aş

ar
ı 

d
ü
ze

y
i 

fa
rk

lı
lı

k
la

rı
n
ı 

az
al

tm
ak

 v
e 

eğ
it

im
 k

al
it

es
in

i 
y
ü
k
se

lt
m

ek
. 

22 Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, 

velilerin ve okul personelinin 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -Kızılay ve Temizlik Kulübü 

-Meslek Dersleri Öğretmenleri 

 

23 Eğitimde Fırsatları Artırma 

ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) 

Projesi ile örgün eğitim kurumlarında yönetici, 

öğretmen ve öğrencilerin bilişim teknolojileri 

becerileri geliştirilecektir. 

Okul Yönetimi -Bilişim Teknolojileri Rehber 

Öğretmeni 

24 Merkezi sınav sonuçlarının okul düzeyinde 

analizleri yapılacaktır.  

Okul Yönetimi -Rehber Öğretmen 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

-Kültür Dersleri Öğretmenleri 

- Yetiştirme ve Destekleme Kurs 

Öğretmenleri 

25 Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik 

faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurumların 

beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi 

amacıyla işbirliğine gidilecektir. 

Okul Yönetimi -Koordinatör Öğretmenler 

26 Kitle iletişim araçları ve internetin bilinçli 

kullanımı konusunda öğrencilere ve ebeveynlere 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Okul Yönetimi -Bilişim Teknolojileri Rehber 

Öğretmeni 

-Rehber Öğretmen 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 
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29 STK’lar ve yerel medyanın desteğiyle 

sektörlerdeki gelişmeler göz önünde 

bulundurularak eğitim ile ilgili çalışmalar takip 

edilecek ve iyi uygulamalar 

yaygınlaştırılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Okul Aile Birliği 

-Sosyal Kulüpler 

-Bilişim Teknolojileri Rehber 

Öğretmeni 

-Web Yayın Ekibi 

 

 

 

30 Okulumuzda kalifiye eleman yetiştirmeye 

yönelik açılan kursların İŞ-KUR’un görüş ve 

desteği alınarak istihdam olanakları ile ilişkisi 

artırılacaktır. 

 

Okul Yönetimi -Tüm Öğretmenler 

31 Ortaöğretim kurumlarına yönelik okulumuz 

alan ve dallarını tanıtıcı çalışmalar yapılacaktır.  

Okul Yönetimi -Rehber Öğretmen 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

-Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 

 

 

32 Öğrencilerin bilinçli kariyer planlaması 

yapmaları noktasında öğrenci ve velilerine 

yönelik rehberlik çalışmaları yapılacaktır. 

Okul Yönetimi - Rehber Öğretmen 

-Sınıf Rehber Öğretmenleri 

-Web Ekibi 
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34 1-Eğitimde İyi Örnekler çalışmaları ile okulumuzda 

uygulanan projelerden iyi örnek teşkil edebilecek 

olanların paylaşımı ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

 

 

 

 

 

Okul Yönetimi -Tüm Birimler  

35 2-AB Projeleri, Merkezi Finans Birimi Projeleri, 

TÜBİTAK destekli uluslararası projeler aracılığıyla 

uluslararası hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. 

 

 

 

Okul Yönetimi -Proje Ekibi 

-Web Ekibi 
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37 Okul personelinin mesleki ve kültür düzeyini artırıcı 

hizmet içi eğitimlere katılımının teşvik edilmesi. 

 

 

 

 

Okul İdaresi 

 

-Tüm Öğretmenler 

38 Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenciler ve öğretmenler 

tarafından etkin kullanımını artırmak amacıyla tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’ nın etkin 

kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmet içi 

eğitimler düzenlenecektir. 

 

 

 

 

 

Okul İdaresi -Bilişim Teknolojileri Rehber 

Öğretmeni 
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43 Okulumuzun fiziki eksiklikler engelli velilerimizin 

ihtiyaçları öncelikli olmak üzere göz önünde 

bulundurularak tespit edilecek, yerel yönetimler ve 

STK’ların desteği ile bu ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

 

Okul İdaresi Okul aile birliği 

44 E-yatırım modülünün etkin kullanımı sağlanarak onarım 

taleplerinde gerçekçi veri girişlerinin yapılması 

sağlanacaktır.  

Okul İdaresi  

45 Okulumuzun her türlü donatım eksiği öğretim 

programlarının gerektirdiği teknolojik gelişmeler göz 

önünde bulundurularak karşılanacaktır.  

 

Okul İdaresi -Tüm Birimler 

46 Yeni yapılacak ve halihazırda bulunan okulumuzun bina 

ve eklentileri (pansiyon, laboratuvar, kantin vb.) tasarruf, 

hijyen ve kullanışlılık şartları dikkate alınarak 

yapılandırılacaktır. 

 

 

Okul İdaresi -Tüm öğretmenler ve 

yardımcı personel 

47 Okulumuzun çevre düzenlemeleri, öğrencilerin fiziksel ve 

sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde yapılacaktır 

 

Okul İdaresi -Okul –Aile Birliği, Belediye 
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53 Alanında uzman ve yeterliğe sahip kurum personeli ile 

kurumsal iletişim yapısının etkili hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

Okul İdaresi -Tüm personel 

54 Tüm paydaşların karar verme sürecine katılması ile 

kurum kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Okul İdaresi -Tüm personel 

55 Okulumuzun performansın izlenmesine dönük kalite 

standartlarının ölçülebilirliğini sağlayacak çalışmalar 

yürütülecektir. 

Okul İdaresi - Tüm personel 

56 Yönetim ve organizasyon konusunda yeterlilik 

kazandıracak hizmet içi eğitimlere katılım sağlanacaktır. 

Okul İdaresi - Tüm personel 

57 Okulumuzun hizmet ve kalite standartları geliştirilerek, 

kalite yönetim sistemine işlerlik kazandırılacaktır. 

Okul İdaresi - Tüm personel 

58 Okulumuza ait birimlerin stratejik plana göre 

performansları izlenecektir. 

Okul İdaresi -Tüm personel 

59 Özel sağlık kuruluşlarının, mezun öğrenci istihdamını 

sağlaması amacıyla katılımcılık ve işbirliği faaliyetleri 

artırılacaktır. 

Okul İdaresi -Meslek Dersleri 

Öğretmenleri  

-Rehberlik Servisi 

60 İhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi 

ve uygulamaya konulması sağlanarak, projelerin, teklifi, 

yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta olmak 

üzere tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. 

 

Okul İdaresi -Proje Ekipleri 

61 Tamamlanmış projelerin etkinliğini ölçen çalışmalar 

yapılarak,  iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve 

sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

 

Okul İdaresi -Proje Ekipleri 

62 Okulumuzun kamu hizmet standartları hakkında 

vatandaşlar bilgilendirilecektir. 

Okul İdaresi -Web Ekibi 

-Rehberlik Servisi 

- Alan Şefi 
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66 Okulumuz personelinin yazılım ve donanım 

teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, personelin 

medya okuryazarlığının artırılması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

Okul Yönetimi -Bilişim Teknolojileri Rehber 

Öğretmeni 

 

67 Ağ iletişim alt yapısının iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

 

 

Okul Yönetimi  -Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

68 Okulumuza ait bütün taşınmaz bilgileri ile bilgi 

sistemlerindeki temel veriler elektronik ortama taşınacak 

ve karar verme süreçlerinde destek araç olarak 

kullanılacaktır. 

 

 

 

Okul Yönetimi -Taşınır Sayım Kurulu 

- Taşınır Değer Komisyonu 
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