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OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU 

     
 

Ülkemizin geleceğinden sorumlu kurumlardan biri olan eğitim 

kurumlarında çağdaş medeniyetin ortağı bireyler yetiştirmek ,yaşanabilir 

bir çevre oluşturmaya katkıda bulunmak,eğitimde insani değerleri ön 

planda tutmak,eğitimde demokrasi kültürü olan kararlara katılımı 

sağlamak,paydaşları bilgi ve kültüründen faydalandırmak,yapılacak olan 

faaliyetlerin planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,verimliliği 

arttırmak,sürekli gelişim sağlamak için insanı kendisini 

gerçekleştirmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. 

    Okullarda bu anlamda yapılacak olan TKY çalışmaları önem 

kazanmıştır. Gelişmenin sürekli olması bireyin kalitesinin yükseltilmesiyle 

olmaktadır. Okullarımızda yapılan öz değerlendirme çalışmaları bu 

anlamda iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi ve sürekli gelişmenin 

önünü açmaktadır. 

 Okullarımızda yürütülen toplam kalite yönetimi çalışmaları 

yöneticilerimizin desteği olursa daha hızlı bir ivme kazanarak uygulama 

alanı bulacaktır. Çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması, 

hedeflerin gerçekleştirilmesiyle olacaktır. Emet Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi olarak Stratejik Planı 2015-2019’da belirtilen amaç ve hedeflere 

ulaşmamızın, okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli 

katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Planın hazırlanmasında emeği geçen 

Strateji Yönetim Ekibi’ne ve uygulanmasında yardımcı olacak il milli 

eğitim müdürlüğü AR-GE sorumluları olmak üzere tüm kurum ve 

kuruluşlara öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim. 

 

 

Bilal ŞEN 

Okul Müdürü 
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KISALTMALAR  

   

   

Ar-Ge : Araştırma Geliştirme 

BİMER : Başbakanlık İletişim Merkezi 

DYS : Doküman Yönetim Sistemi 

EÖHS : Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 

FATİH : Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

GİHS : Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 

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

İKS : İlköğretim Kurum Standartları 

MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 

MEİS : Millî Eğitim İstatistik Modülü 

MEM : Millî Eğitim Müdürlüğü 

METEK : Mesleki Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 

MTE : Mesleki Teknik Eğitim 

MTSK : Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu 

MYO : Meslek Yüksek Okulu 

PESTLE : Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Kurum Analizi 

PISA : Programme for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı) 

PYS : Performans Yönetim Sistemi 

RAM : Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

SDP : Standart Dosya Planı 

STK : Sivil Toplum Kuruluşu 

TEOG : Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 

THS : Teknik Hizmetler Sınıfı 

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu  

UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş 

Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı) 

UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund (Birleşmiş 

Milletler Çocuk Fonu) 

VBS : Veli Bilgilendirme Sistemi 

YDS : Yabancı Dil Sınavı 

YHS : Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

YGS : Yükseköğretime Geçiş Sınavı 
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TANIMLAR 

Bütünleştirici eğitim (kaynaştırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya 

özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim 

uygulamalarıdır. 

Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik 

eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde 

gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. 

Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte 

aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün 

yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel 

eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder. 

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. 

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin 

(Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki 

kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde 

kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir. 

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. 

Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani 

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

sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. 

Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili 

ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, 

beceri ve tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve 

tutumlardır.  

Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin 

herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi 

durumunu ifade etmektedir.  
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Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını 

kapsar. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli 

nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından 

beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. 

Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer 

gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, 

gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade 

eder. 

Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve 

özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren 

bireyi ifade eder. 

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. 

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve 

farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip 

ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün 

veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan 

eğitim sürecini ifade eder. 

 

 

GİRİŞ 

Bilginin hızla yayıldığı dünyamızda bilginin dağıtıcısı ve yorumlayıcısı olan 

okullar, hayati bir önem arz etmektedir. Okullar, toplumların kültürel zenginliklerini 

yaşatması ve çağın gelişmelerine yön vermesi bakımından stratejik öneme sahip 

örgütlerin başında gelmektedir. Bu nedenle okulların işlevlerini verimli bir şekilde 

yerine getirmesinde önemli olabilecek faktörlerden biri de okullarda hazırlanan 

stratejik planlardır.  

Son yıllarda stratejik planlar, hızlı değişim ve bunun getirdiği sorunlara 

çözüm üretme sürecinde sıklıkla kullanılmaktadır. Stratejik planlamanın eğitime 
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uygulanması çabalarının geleneksel planlamaya alternatif olarak çıktığı 

görülmektedir. 

okulumuzun vizyon ve misyonu doğrultusunda, mevcut koşullar ve 

durumlar göz önünde bulundurularak geleceğe ilişkin çizmesi gerektiği yolu 

belirlemek ve bu uğurda gerçekleştirilen işlemleri ölçülebilir nitelikli hale getirmek 

amacıyla bu stratejik planı hazırlama gereksinimi ortaya çıkmıştır. 

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu”nun 9. Maddesinde belirtilen “Kamu idareleri; Kalkınma Planları, 

Programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 

ilişkin vizyon ve misyonları oluşturmak, stratejik amaç ve hedeflerini saptamak, 

performanslarını göstergeler doğrultusunda ölçmek; bu süreci izlemek ve öz 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlanır.” 

hükmüne ilişkin mevzuata dayanarak Kütahya Valiliğine ve Emet Kaymakamlığına 

bağlı Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlaması doğrultusunda, Emet 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına 

başlanmıştır.  

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı “Stratejik Planlama”, 

kurumda her kademede görev yapanların katılımlarını ve kurum yöneticilerinin tam 

desteğini içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. Bu anlamda 

paydaşların, kurumun vizyonu, misyonu, hedefleri ve performans ölçümlerinin 

belirlenmesinde aktif rol oynamasını ifade eder. Emet Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinin planı aşağıdaki beş temel soruya yanıt olacak şekilde planlanmıştır.  

Neredeyiz? Nerede olmayı istiyoruz? Gelişmemizi nasıl ölçebiliriz? 

Hedefimize nasıl ulaşabiliriz? Nasıl denetleyebiliriz?  

Bu sorulara verilecek yanıtlar ve stratejik planın diğer unsurları 

hazırlayacağımız stratejik planın içeriğini oluşturur. Planlama; amaçların 

belirlenmesi, bu amaçlara ulaşılacak yöntemlerin hazırlanması, yöntemlerin 

uygulanması, sonuçların izlenmesi, değişen koşullar çerçevesinde başlangıçta 

belirlenen aşamaların yeniden düzenlenmesini içeren dinamik bir süreçtir. Bütün 

Stratejik Planlarda olduğu gibi, Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Stratejik 

Planın uygulanmasında da kurum çalışanlarının tamamının desteği gerekmektedir.  

Bu düşünceler ışığında hazırlanmış olan stratejik planımızın kurumumuzun 

hedeflerine ulaşması doğrultusunda katkı sağlamasını diler emeği geçen tüm 

paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
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BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 

2013/26 sayılı Genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları 

başlatılmıştır. Genelge ekinde yer alan hazırlık programında merkez ve taşra 

birimlerinde stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler, kurulacak ekip ve 

kurullar ile sürece ilişkin iş takvimi belirlenmiştir. 

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planının hazırlanmasında Kalkınma 

Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Şekil 1: Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Stratejik Planlama Modeli 
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Şekil 2:  Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

Adı Soyadı Unvanı 

Bilal ŞEN Okul Müdürü 

H. Fehmi TEKİN Müdür Baş Yardımcısı 

Kemal SOYGÜR Müdür Yardımcısı 

Cemile CESUR Müdür Yardımcısı 

Muammer ÇAPKIN Müdür Yardımcısı 

Ümit EVREN Hemşirelik Dersleri Öğretmeni 

Songül AKTAŞ Tıbbi Sekreterlik Dersleri Öğretmeni 

Hasan AKPINAR Fizik Öğretmeni 

Hasan KISA Okul Aile Birliği Başkanı 

Süleyman AVCI Veli 

Ahmet DUVARCI Memur 

Hakkı AKARSU Hizmetli 

Mehmet KAYGISIZ Hizmetli 

  

  

  

  

   

   Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı Genelgesi ve 

Hazırlık Programı, Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi yazıları gereği  

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında okul personelimiz içerisinden  “Stratejik 

Plan Koordinasyon Ekibi” kurulmuştur. Stratejik Plan Koordinasyon  Ekipleri listesi 

ilgili tabloda belirtilen alanlara girilerek belirtilmiştir. 

   Okulumuzun Stratejik Planına (2015-2019) Stratejik Plan Koordinasyon    Ekibi 

tarafından,  çalışma ve yol haritası belirlendikten sonra taslak oluşturularak 

başlanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından gönderilen Stratejik 
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Planlama ile ilgili evraklar Stratejik Planlama ekibimiz tarafından incelenmiştir. 

Stratejik Planlama süreci hakkında ekip bilgilendirilmiştir.  

 Stratejik plan hazırlık döneminde bakanlığın hazırlamış olduğu stratejik plan 

örneği incelenmiştir. Okulda görevli personel ile toplantılar yapılarak konu hakkında 

bilgilendirmeler yapılmış ve görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu 

toplantılarda ayrıca vizyon ve misyon hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

Önceden hazırlanan anket formlarında yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve 

elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme 

ve değerlendirme sonucu yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla 

mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. 

Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 

1. Okulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta  (vizyon) belirlenip 

okulumuzun tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan sonra da vizyona 

ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; 

a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem 

alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 

b. Okul içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve 

atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik 

amaçlar olarak da ele alındı. 

2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik 

amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, 

zamana bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi. 

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük 

oluşturan,  yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet 

yazılırken; bu faaliyet “amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 

4. Hedeflerin/faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman 

belirtildi. 

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak 

zorunda olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki 

dönemde beklenen değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde 

bulunduruldu. 

7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf 

edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark 
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yaratılmaya çalışıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de 

önlemler alınmasına özen gösterildi. 

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet 

maliyetlendirilmesi yapıldı. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak 

kaynaklar belirtildi.  Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin 

toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 

 

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların 

tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz 

gelişmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 

A. TARİHÎ GELİŞİM 

Okulumuz, 1989 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak Emet Devlet 
Hastanesinin üst katında eğitim ve öğretime başlamıştır. 2006 yılında çıkan 5450 
Sayılı Kanun ile tüm Sağlık Meslek Liseleri gibi Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlanmıştır. 2009 yılı Haziran ayından itibaren ise eğitim ve öğretimimizi inşaatı 
tamamlanan yeni binamızda sürdürmekteyiz. 

Okulumuzdan şu ana kadar 500´ün üzerinde öğrenci mezun olmuş ve bu 
öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu da Türkiye’nin değişik yerlerinde halkımıza 
sağlık hizmeti sunmaktadır. 

2007-2008 eğitim öğretim yılına kadar Tıbbi Sekreterlik alanında mezun 
veren okulumuzda, 2009´da Hemşirelik bölümü; 2012’de ise Acil Tıp 

Teknisyenliği bölümü açılarak halen eğitim öğretime 3 bölüm halinde devam 
etmektedir. 

 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılında okulumuzun ismi Emet Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi olarak değişmiştir. 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ  

Kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali 

yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, 

tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlaştırılmasını ve mali kontrolü 

düzenleme amacıyla oluşturulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 9. Maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 



Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı (Taslak) 

18 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 

stratejik plan hazırlar.” denilmektedir. 

Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan vizyon, misyon, stratejik 

amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu 

idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine 

uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı 

bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemede Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak “Neredeyiz?” sorusunun cevabını 

bulmak için iç ve dış paydaşların katılımıyla yapılan mevcut durum analizi, aynı 

zamanda TKY araç ve teknikleri kullanılarak desteklenmiştir. Bu aşamada kurumun 

tarihçesi incelenerek güncellenmiş, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi 

düzenlenmiş, faaliyet alanları ile sunulan ürün ve hizmetler belirlenmiştir. Paydaş , 

kurum içi ve çevre analizi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumu  Emet 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak aşağıda belirtilen yasal mevzuat ve bu 

mevzuatın verdiği yasal yükümlülüklerin bilinciyle öğrenci yetiştirmek üzere ülkeye 

hizmet etmektir. 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

(GÖREVLER) 
DAYANAK(KANUN, YÖNETMELİK, GENELGE, YÖNERGE) 

Atama 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve 

Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik 

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği 

Ödül, Disiplin 
Devlet Memurları Kanunu 

6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun 
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Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı ve Ödül 

Verilmesine Dair Yönerge 

Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

Okul Yönetimi 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği 

MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Karar  

Taşınır Mal Yönetmeliği 

Eğitim-Öğretim 

Anayasa 

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı 

Yürütülmesine İlişkin Yönerge  

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği  

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim 

Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik  
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Personel İşleri 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel İzin Yönergesi 

Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet 

Yönetmeliği  

Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık 

Kurulları Hakkındaki Yönetmelik  

Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükseltme ve Unvan 

Değişikliği Yönetmeliği  

Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği  

Mühür, Yazışma, Arşiv 

Resmi Mühür Yönetmeliği 

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 

Yönetmelik  

Milli Eğitim Bakanlığı Evrak Yönergesi  

Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği 

Rehberlik ve Sosyal 

Etkinlikler 

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 

Yönet. 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği  

Öğrenci İşleri 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri 

Yönergesi 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği 

İsim ve Tanıtım Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği 
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Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve 

Ad Verme Yönetmeliği  

Sivil Savunma 

Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği  

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik  

Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu  

 

C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

1- Okul Yönetim Hizmetleri 

a. Yönetim hizmetlerini yürütme 

b. Kurumu temsil etme 

c. Kurum kültürü oluşturma ve geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapılmasını sağlama  

d. Basın yayın ve halkla ilişkiler 

e. Elektronik ortamda işlemlerin zamanında yapılmasını sağlama  

f. İdari ve büro işlemlerinin yürütülmesini sağlama  

2- Strateji geliştirme hizmetleri 

a. Stratejik planlama çalışmalarını yürütme 

b. İstatistiki bilgiler hizmetleri 

3- Eğitim öğretim hizmetlerinin yönetimi 
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a. Eğitim faaliyetlerini yürütme 

b. Öğretim işlerini yürütme 

c. Kültürel faaliyetleri yürütme 

d. Beden eğitimi – spor – izcilik faaliyetlerini yürütme 

e. Bilgisayar hizmetlerini yürütme 

f. Öğrenci işlerini yürütme 

g. Servis iş ve işlemlerini yürütme 

h. Yemek hizmetlerini yürütme 

4- Maddi kaynakların yönetimi 

a. Muhasebe işlemlerini yürütme 

b. Bakım ve onarım işlemlerini yürütme 

c. Ayniyat donatım işlemlerini yürütme 

5- İnsan kaynakları yönetimi 

a. Özlük işlemlerini yürütme 

b. Hizmet alımı işlemlerini yürütme 

6- İnceleme denetleme ve soruşturma işlemleri  

a. Denetim işlemlerini yürütme  

b. Hukuk mevzuat işlemlerini yürütme 
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7- Özel eğitim hizmetleri 

a. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık işlemleri  

8- Sivil savunma hizmetleri 

a. Sivil savunma faaliyetlerini gerçekleştirme. 

  

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

Stratejik planın uygulama sürecinde eş güdümlülük sağlanabilmesi, planın 

sahiplenilmesi ve sonuçta amacına ulaşabilmesi için paydaş analizinin yapılması, 

durum belirlemenin önemli unsurlarından biridir. Bu bağlamda paydaş analizi 

yapılırken aşağıda belirtilen unsurlar göz önünde bulundurulmuştur: 

- Okulumuza girdi sağlayanlar 

- Okulumuzun ürün ve hizmet sunduğu kişiler, kurum ve kuruluşlar 

- Okulumuzun işbirliği yaptığı kişi, kurum ve kuruluşlar 

- Okulumuzun faaliyetlerinden etkilenenler 

- Okulumuzu etkileyen kesimler 

Bu unsurlar göz önünde bulundurularak yapılan beyin fırtınası sonucunda 

belirlenen paydaşlar özelliklerine göre aşağıdaki tabloda sınıflandırılmıştır. 

Stratejik planlama ekibi kendi içinde yaptığı işbölümüyle paydaşlarla okulun 

gerçekleştirdiği faaliyetlerden nasıl etkilendikleri, okuldan neler bekledikleri, 

okulun güçlü ve zayıf yönleri, paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun 

olan teknik ve araçlar kullanılarak belirlenmiştir. ( görüşme, anket vb. ) 

 Paydaşlardan alınan verilerle stratejik plan amaç ve hedefleri belirlenmiş ve 

paydaşlara bununla ilgili dönüt verilmiştir. 

PAYDAŞ SINIFLANDIRMA TABLOSU 
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EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PAYDAŞ LİSTESİ 

  Kurum İçi-Dışı Paydaş Türü 

Paydaşlar 
İç 

Paydaş 

Dış 

Paydaş 
Lider Çalışanlar 

Hedef 

Kitle 

Temel 

Ortak 

Stratejik 

Ortak 
Tedarikçi 

Yöneticilerimiz √  √ √     

Öğretmen √  √ √     

Öğrenci √    √    

EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PAYDAŞ ANALİZİ 

PAYDAŞIN 
ADI 

PAYDAŞ 
TÜRÜ 
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Önem derecesi 

1
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 2
. 
Ö

n
em
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Milli Eğitim 

Bakanlığı 
Dış Paydaş  

MEB politika üretir, genel bütçe 

merkezden gelir, Hesap verilen 
mercidir.  

 √   √ 1 

Valilik ve 

Kaymakamlık 
Dış Paydaş  

 Kurumumuzun üstü 

konumunda olup, hesap 
verilecek mercidir. 

 √    1 

İl ve İlçe Milli 

Eğitim 

Müdürlüğü 

Dış Paydaş 

Müdürlüğüne bağlı okul ve 
kurumları belli bir plan 

dâhilinde yönetmek ve 

denetlemek, inceleme ve 
soruşturma işlerini yürütmek. 

√ √    1 

Okullar Dış Paydaş  

İlk ve Ortaokullar tedarikçi 

konumundadır. Ortaöğretimler 

stratejik ortağımızdır. 

√ √ √  √ 1 

Yönetici ve 
Öğretmenler 

İç Paydaş Hizmet veren personeldir. √ √ √ √  1 

Özel Öğretim 

Kurumları 
Dış Paydaş 

Eğitim öğretim hizmetlerinde 

tamamlayıcı unsurdur. 
√  √   2 

Öğrenciler İç Paydaş 

Hizmetin sunulduğu 

paydaşlardır. İç ve dış paydaş 
kabul edilebileceği gibi iç 

paydaş görülmesi daha 
uygundur. 

√ √ √   1 

Okul Aile 
Birlikleri 

İç Paydaş  

Okulun eğitim öğretim ortamları 

ve imkânlarının 

zenginleştirilmesi için çalışır. 

 √ √ √ √ 1 

Belediye Dış Paydaş 
Çevre düzenlemesi altyapıyı 
hazırlar. 

 

√  √  √ 2 

İlçe Toplum 

Sağlığı 
Merkezi 

Dış Paydaş 
Sağlık taramaları yapar ve 

koruyucu sağlık önlemleri alır. 
 √    2 

Sendikalar Dış Paydaş Personel örgütlenmesi yapar.   √ √  2 

Muhtarlıklar Dış Paydaş 
Halk ile iletişimi gerçekleştirir. 
 

 

√  √  √ 2 

Sivil Savunma 
İl Müdürlüğü 

Dış Paydaş 
Sivil savunma hizmetleri 
yürütür. 

  √   2 

Türk Telekom 

İlçe 

Müdürlüğü 

Dış Paydaş 
Haberleşme ve iletişim 

eksikliklerini giderir. 
  √  √ 2 
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Veli √    √  0 0 

Okul Aile Birliği √    √ √ √  

Resmi Okullarımız / Kurumlarımız  √    √   

Özel - Okullarımız / Kurumlarımız  √    √   

Bakanlık Merkez Teşkilatı  √    √   

Kütahya Valiliği  √    √   

Emet Emniyet Müdürlüğü  √     0  

Emet  Kaymakamlığı  √    √ √  

Emet  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  √    √   

Akpınar  Mahallesi Muhtarlığı  √     √ √ 

Üniversiteler  √   0  √ 0 

Eğitim Sendikaları  √     0  

Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü  √     0  

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi  √     √  

Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf - Dernek)  √     0 0 

Emet Devlet Hastanesi  √     √  

İl sağlık Müdürlüğü  √     √  

O: Bazı Paydaşlar, bir kısmı ile ilişki vardır.         

V: Paydaşların tamamı         
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Milli Eğitim Bakanlığı √ √ √ √ √ √        √ √  

Kütahya Valiliği √             √ √ √ 

Kütahya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
√ √  √ √ √   √ √  √  √ √  

Emet Kaymakamlığı √    √     √    √ √  

Emet İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Okullar /Kurumlar  √       √ √    √ √ √ 

Veliler  √ √      √ √ √ √  √ √ √ 

Yöneticilerimiz √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Öğretmenler  √ √ √  √ √ √  √ √ √ √ √ √  √ 

Öğrenciler  √   √ √   √ √  √ √   √ 

Okul aile birlikleri               √ √ 

Belediye         √ √     √ √ 

Sağlık kuruluşları            √     

Eğitim Sendikaları √             √  √ 

Vakıflar               √ √ 

Muhtarlıklar               √ √ 
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PAYDAŞ ÖNEM ETKİ MATRİSİ 

PAYDAŞIN ADI 

Önem Etki 

Önemli Önemsiz Güçlü Zayıf 

Milli Eğitim Bakanlığı √  Birlikte çalış   

Kaymakamlık √  Birlikte çalış   

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri √  Birlikte çalış   

Okullar  √  Birlikte çalış  

Yöneticiler √  Çalışmalara dâhil et   

Öğretmenler  √  Çalışmalara dâhil et   

Öğrenciler √  Çalışmalara dâhil et   

Veliler √    İzle 

Okul Aile Birlikleri √  Çalışmalara dâhil et   

Belediye  √ Bilgilendir   

İlçe Sağlık Müdürlüğü √   Birlikte çalış İzle 

Sendikalar  √   İzle 

Vakıflar  √   İzle 

Muhtarlıklar  √  Çalışmalara dahil et  

 

 

E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

Kurum İçi Analiz 

Kurum içi analiz çalışmasında Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin  

teşkilat yapısı insan kaynakları, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji 

kullanımı , teknolojik alt yapı ve donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen 

proje ve faaliyetleri ve eğitimin fiziksel kapasitesi analiz edilmiştir. 
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EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TEŞKİLAT ŞEMASI 

Organizasyon Yapısı 

 

 
Şekil 3: Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teşkilat Şeması  

Kurulan Ekip, Kurul ve Komisyonlar 

EKİP/KURUL/KOMİSYONLAR 

✓ Rehberlik hizmetleri  yürütme kurulu 

✓ Öğretmenler kurulu 

✓ Şube öğretmenler kurulu 

✓ Sosyal etkinlikler kurulu 

✓ Okul aile birliği denetleme kurulu 

✓ Yazı,şiir  inceleme kurulu 

✓ Zümre Öğretmenler Kurulu 

✓ Okul meclisi 

✓ Satın alma komisyonu 

✓ Muayene ve teslim alma komisyonu 

✓ Okul kantinleri denetleme komisyonu 

✓ Tören ve kutlama komisyonu 

✓ Sivil Savunma ekipleri 
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İnsan Kaynakları 

Tablo 2: İnsan Kaynakları Dağılımı (2015) 

Görev Yeri 

Hizmet Sınıflarına Göre Personel Dağılımı 

TOPLAM 

EOHS YHS 
Sürekli 

İşçi GİHS 
   Emet Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 
18 2 3 0 

   
23 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Tablo 3: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2015) 

Öğrenim Durumu 
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran(%) 

Doktora 0 0 

Yüksek Lisans (Tezli) 0 0 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 1 4,34 

Lisans 17 73,91 

Ön Lisans 0 0 

Enstitü 0 0 

Lise 5 21,73 

İlköğretim 0 0 

İlkokul 0 
0 

Genel Toplam 23 100 
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Teknolojik Kaynaklar 

Okulumuzdaki iş ve işlemlerin daha rahat yürümesini sağlamak, okulumuzdaki 

hizmetlerden yararlanıcıların daha hızlı ve etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak 

için teknolojik imkanlar etkili bir şekilde imkanlar ölçüsünde kullanılmaya 

çalışılmaktadır. Bu kapsamda okulumuzun internet sitesi www.emetsml.meb.k12.tr 

adresi sürekli güncel tutulmakta, facebook twitter gibi sosyal medya hesapları aktif 

bir şekilde işlemektedir. Ayrıca okulumuz öğrencilerinin ve Velilerinin telefon 

numaralarının kayıt olduğu sms sitemi de 2014 – 2015 eğitim – öğretim yılından 

itibaren devreye sokulmuş ve aktif bir şekilde kullanılmaktadır.  Bunun yanı sıra 

yine iş ve işlemlerin aksamaması adına bakanlık sistemleri (MEBBİS, E-OKUL, KBS, 

HYS, vb.) aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Okulumuz Fatih projesi kapsamına 

alınmış ve akıllı tahtaların montajı 2014 – 2015 eğitim öğretim yılının ortasında 

monte edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.   

Mali Kaynaklar 

Okulumuz kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Okulumuzun başlıca finans kaynağı 

Bakanlık Bütçesinden okulumuza ayrılan paydır. Diğer gelir kaynağımız ise okul – 

aile birliği gelirlerinden oluşmaktadır.  Okulumuzda araç-gereçler ekonomik olarak 

tasarruf tedbirlerine uygun biçimde değerlendirilmektedir. Tüm gelir ve giderler 

Tefbis sistemine işlenmektedir. 

 

Kurum Dışı Analiz 

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı politikaları ve Milli Eğitim Bakanlığı 2015–2019 

stratejik planlama faaliyetleri ışığında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam 

etmektedir. Öğrencilerini eğitimin merkezine koyan bir yaklaşım sergileyen 

okulumuz, öğrencilerin yeniliklere açık ve yeniliklerden haberdar, gelişim odaklı 

olmasını sağlayıcı, önleyici çalışmalarla, risklerden koruyucu politikalar uygulayarak 

yasal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır. 

Değişik kültürlerin buluşma noktası olan şehirlerin, buralarda yaşayan birçok  

gencin örf, adet ve kültüründen habersiz yetişmesine sebep olduğu bir gerçektir. Bu 

durumu asgariye indirmek için aileye ve eğitim camiasına büyük bir vazife 

düşmektedir. Bu nedenle milli ve manevi kültürünü evrensel değerler içinde 

koruyup geliştiren bireyler yetiştirmek bizim asli görevimizidir. Öğrencilerimizin 

kendi öz kültürünü tanıyıp bunu karakterine yansıtarak yaşaması ve gelecek 

nesillere aktarması hepimizin ortak gayesidir. Okulumuzda değerler eğitimi 

http://www.emetsml.meb.k12.tr/
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konusunda planlı çalışmalar yapılmakta belirlenen değerler üzerine etkinlikler, 

drama, tyatro, şiir yarışması yapılmakta etkinliklerde başarı gösteren öğrencilere 

ödüller verilmektedir. Bu yolla öğrencilerimizin milli manevi değerlerimizi kavra 

özümseme ve davranışa dönüştürmesine katkı sağlanmaktadır. 

 

Üst Politika Belgeleri 

Üst politika belgelerinde Bakanlığın görev alanına giren konular ayrıntılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Stratejik plan çalışmaları 

kapsamında taranmış olan politika belgeleri temel üst politika belgeleri ve diğer üst 

politika belgeleri olarak ikiye ayrılmış ve aşağıdaki gibi verilmiştir: 

Temel Üst Politika Belgeleri: 

 

Sıra No Referans Kaynağının Adı 

1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik   

3 Kamu İdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu İşlemlere İlişkin Diğer 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

4 Milli Eğitim Bakanlığı 2013/26 Sayılı Genelgesi. 

5 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

6 Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

7 Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 

8 Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

8 Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 



Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı (Taslak) 

31 

Diğer Politika Belgeleri: 

1. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları 

2. TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

3. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

4. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

5. Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 

6. Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi 

7. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 

8. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi 

9. Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları  
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Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler 

yapılan görüşmeler ve iç ve dış paydaş analizleri, Milli Eğitim Müdürlüğü birimleriyle yapılan görüşmeler, Stratejik Plan Üst 

Kurulu toplantıları ve mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir.  

Güçlü Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

• Okulumuzun şehir merkezinde 
bulunması 

• Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına 
alınmış olmamız 

• İlköğretim okullarına dönük olarak 

yapılan mesleki eğitimi tanıtma 

çalışmaları, 

• İlçemizde ulaşım imkânlarının yeterli 

olması nedeniyle kasaba ve köylerde 

oturan öğrencilerimizin okula geliş-

gidişlerinde ciddi sıkıntılar 

yaşanmaması, 

• Pansiyonun bulunması 

 

 

• Ders araç gereçlerimizin yeterli 

miktarda ve teknolojik seviyede olması, 

• Öğretmenlerimizin tecrübeli ve istekli 

olmaları 

• Genel bilgi dersleri için öğretmen 

ihtiyacının giderilmiş olması 

• İlimizde YGS-LYS başarısını artırmak 

için yapılan Ar-Ge çalışmaları, 

 

 

• Yöneticilerimizin tecrübeli ve istekli 
olmaları 

• Mali yönden sıkıntımızın olmaması 

• Sağlık kurumlarıyla iyi bir 
diyalogumuzun olması 

• Bütün 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizin 
işletmede mesleki eğitim yapıyor 
olmaları 

• Millî Eğitim Bakanlığının mesleki ve 

teknik Anadolu liseleri ile ilgili 

yapılandırma çalışmaları yürütmesi, 

• İl ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüklerimizin  okulumuza gerekli 
desteği vermesi 

• İlköğretim okullarına dönük olarak 
yapılan mesleki eğitimi tanıtma 
çalışmaları, 

• Sağlık kurumlarının öğrencilerimizi 
benimsemeleri ve sahiplenmeleri, 

• Eğitim ile ilgili Sivil Toplum 
Kuruluşları’nın eğitim faaliyetlerinde 
etkin olmamaları 

• Özel hastanelerin maddi kaygılarını ön 
planda tutarak işletmede beceri eğitimi 
yapan öğrenci sayısı konusunda 
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kendilerini sınırlandırmaları 

•  

Zayıf Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

• Teknik dershanemizin ve eğitim 
salonumuzun ihtiyaca cevap verecek 
durumda olmaması 

• Kapalı spor salonumuzun olmaması 

• Öğrencilerimizin sosyal  faaliyetlere 
katılımları yetersizdir. 

• Öğrenci olmayan veya diğer okulların 

öğrencisi olan gençlerin okul giriş-çıkış 

saatlerinde okulumuzun civarında 

beklemeleri 

 

• Sınıf mevcutlarının standartlara uygun 
olmaması, 34 kişilik sınıflar eğitim 
öğretimin devam ettirilmeye 
çalışılması 

• Meslek Dersleri Öğretmenlerinin 
yeterli sayıda olmaması 

• Uygulama alanlarının yetersiz olması 

• Okulumuzda sayısal ders saatinin az 
olması ve bunların tamamına yakınının 
yalnızca 9. sınıfta okutulması, bu 
yüzden YGS ve LYS’deki başarı 
oranının düşük olması 

• Velilerin öncelikli olarak, sağlık 

sektöründe iş imkânı fazla olduğu için 

çocuklarını okulumuza yönlendirmeleri, 

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini çok 

fazla dikkate almamaları, 

 

• Okulumuza olan talebin fazla olması 

• Öğrencilerimizin mezuniyetten sonra 
istihdam problemi yaşamaları 

• Velilerimizin okulla ilişkilerinin yeterli 
seviyede olmaması, 

• Okulumuzun merkezde yer alması 
nedeniyle çevrede yaşanan 
olumsuzlukların, öğrencilerimizi de 
etkilemesi 

 

Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

• Mülki ve yerel yetkililerle olan olumlu diyalog 
ve iş birliği 

• Okulumuzun diğer okullar ve kurumlarla 
iletişiminin güçlü olması 

• Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları İl Özel 
İdaresinin eğitime desteği 

 

• Hizmet alanların beklenti ve görüşlerinin 
dikkate alınması 

• Okulda görev yapan personelin kısa 
aralıklarla değişmemesi ve kalıcı olması 

• İnsan kaynaklarının yeterliliği 

• Okul öğretmenlerinin genç olması 

• Bilgi erişimine uygun ortamın bulunması. 
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Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

• Velilerin öğrencilerin eğitimine ilgisiz ve 
isteksiz oluşu 

• Velilerin eğitim düzeyinin ve okuma oranının 
düşük olması 

 

• Velilerin ekonomik durumunun düşük olması 

• Öğrenci profilinin hazır bulunuşluk 
düzeyinde olmaması. 

• Velilerin değişime direnç göstermeleri 

• Öğrencilerin beslenme problemlerinin olması 

• Okula yeni gelen öğrencilerin uyum güçlüğü 
yaşamaları 

• Velilerin kitap okuma, spor yapma, sanatsal 
ve kültürel faaliyetlerde bulunma  
alışkanlıklarının yetersiz olması 

• Öğrenci ve ailelerini meslekler ve iş hayatıyla 
ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması 

• Öğrencilerde oluşan bilgisayar, tablet, 
televizyon ve teknoloji bağımlılığı bu araçların 
öğrenciler üzerinde kötü davranışlar 
geliştirmesine sebep olması 
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda okulun faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen 

gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

• Öğrencilere yönelik  oryantasyon 

faaliyetleri 

• Öğrenci velilerine yönelik rehberlik 

hizmetleri 

• Öğrenci velilerinin ilgi ve isteksizliği 

• Mahalle halkı ve velilerin okuldan 

yararlanmaları 

 

• Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetler 

• Okuma kültürü  

• Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kullanımı 

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere 

sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri 

• Okul güvenliği, sağlığı ve hijyen  

• Zararlı alışkanlıklar ve şiddet eğilimi 

• Açık öğretim sisteminin niteliği 

• Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik 

hizmetleri 

• Eğitsel değerlendirme ve tanılama 

• Medya ,teknolojik araçlar ve televizyon ve 

internet bağımlılığı 

• Oryantasyon çalışmaları 

• Beslenme alışkanlıkları 

• Değerler eğitimi 

• Gezi, gözlem inceleme çalışmaları 

 

• İnsan kaynakları yönetimi 

• Çalışanların  motivasyonu 

• Okul aile birliği ve ailelerin katılımı 

• Fiziki ve teknolojik kapasite ve donatım  

• Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet 

alanlarının yetersizliği 

• Eğitim, çalışma ve sosyal hizmet 

ortamlarının kalitesi 

• Rehberlik psikolojik danışma hizmetleri 

• Okul güvenliği 

• Spor faaliyetleri için yeterli araç gereç ve 

saha olmayışı 

• Öğrenci ve velilere yönelik rehberlik 

çalışmaları 
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G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi ve 

eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

2015-2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari 

çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Taşımalı eğitim 

1.1.2. Oryantasyon faaliyetleri 

1.1.3. Öğrenci ve velilere yönelik rehberlik hizmetleri 

1.1.4. Kurs ve hizmetler 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen 

2.1.3. Öğretim meteryalleri 

2.1.4. Eğitim öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetler 

2.1.7. Gezi, gözlem, inceleme 

2.1.8. Beslenme alışkanlıkları 

2.1.9. Zararlı alışkanlıklar 

2.1.10. İnternet, televizyon vb alışkanlıklar 

2.1.11. Okuma kültürü 

2.1.12. Rehberlik 

2.1.13. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler 

2.1.14. Okul güvenliği 

2.1.15.  Fiziki altyapı, donatım ihtiyacı 

2.1.16. Okul aile birliği 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

2.2.1. Mesleki rehberlik 
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2.2.2. Üst öğrenim kurumlarının tanıtılması 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

2.3.2. Ab Erasmus + projesi 

3. Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.1. İnsan kaynaklarının yönetimi 

3.1.2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.1.3. Personel motivasyonu 

 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 

3.2.1. Kaynakların yönetilmesi ve geliştirilmesi 

3.2.2. Fiziki kapasitenin yetersizliğinin giderilmesi 

3.2.3. Donatım  

3.2.4.  Sarf malzeme  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Mevzuatın incelenmesi ve  uygulaması 

3.3.1.2. Yapılan her türlü etkinlik, faaliyet ve işin analizi 

 

3.3.2. İzleme değerlendirme 

3.3.3. Tarafların katılımı ve yönetim 

 

3.3.3.1. Çoğulculuk  

3.3.3.2. Katılım  

3.3.3.3. Şeffaflık hesap verebilirlik  

3.3.4. Kurumsal iletişim 

3.3.5.  Bilgi yönetimi 

3.3.5.1. Veri toplama ve analiz  

3.3.5.2. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM  

Geleceğe yönelim bölümünde misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik amaçlar, stratejik 

hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır.  

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

MİSYON 

MİSYON Ulusal değerlere, Atatürk ilkelerine bağlı, geçmişini bilen ve geleceğe güvenle bakan, başarılı 

öğrenciler yetiştirmek 

VİZYON 

Okulumuzdaki kaliteyi yükseltmek, hayallerin gerçekleştiği bir okul yaratmak 

TEMEL DEĞERLER 

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Saygınlık 

3. Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

4. Katılımcılık 

5. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

 

B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU  

A. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU  

Stratejik Amaç 1 

Eğitim ve Öğretim ile ilgili eksiklikleri gidermek, Öğrencilerimize daha etkin eğitim – öğretim 

imkanları sunmak, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için yetiştirme kursları açmak. 

Stratejik Hedef 1.1 

Akıllı tahtası ve interneti bulunmayan sınıf bırakmamak. 

Akıllı tahtası ve interneti bulunmayan sınıfları belirlemek. Akıllı tahta için gerekli yazışmaları 

yapmak ve akıllı tahta talebinde bulunmak. Kablosuz interneti çekmeyen sınıfları tespit ederek, 

kablosuz dağıtıcılar almak. 

Stratejik Hedef 1.2 

Kütüphaneye güncel kitaplar temin etmek. 
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Her yıl kütüphaneye 25 yeni kitap kazandırmak. Kütüphanede bulunan kitap istatistiğini çıkartıp, 

kütüphanede bir bilgisayar sistemi kurulmalı ve kitaplar kaydedilmeli. Ayrıca öğrencilerin ödev 

araştırması yapabileceği bir bilgisayar sistemi kurulmalı. Güncel kitapları ve öğrenci isteklerini 

dikkate alarak yeni kitapları kütüphanemize kazandırmak. 

 

Stratejik hedef 1.3 

Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencileri için ve 11. Sınıf öğrencileri için yetiştirme kursları 

açılacak, 9 ve 10 . sınıflar için ise derslere takviye kursları açılacak. 

Stratejik Amaç 2 

Okulumuzun fiziki görünümünü güzelleştirmek. 

Stratejik Hedef 2.1 

Kurumumuza ait yurt binası tamamlandıktan sonra çok amaçlı salonu sınıf olmaktan çıkartıp 

konferans salonu olarak düzenlemek. 

Stratejik Hedef 2.2 

Okul bahçesine öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanabileceği kamelya ve tahta masalar yaptırmak. 

Stratejik Amaç 3 

Velilerle işbirliğini geliştirmek ve disiplin olaylarını her yıl bir önceki yıla oranla azaltmak. 

Stratejik Hedef 3.1 

Velilere her an ulaşılabilecek bir sistem geliştirmek. 

B. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

STRATEJİK AMAÇ 1 

Eğitim ve Öğretim ile ilgili eksiklikleri gidermek, Öğrencilerimize daha etkin eğitim – öğretim 

imkanları sunmak. 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar akıllı tahtası bulunmayan sınıfları tespit etmek. Özellikle yurt 

olarak kullanılan katın yurt inşaatından sonra sınıfa dönüşmesiyle bu sınıflar için akıllı tahta 

edinimini sağlamak. Gerekli yazışmalar yapılmalı be bu sınıflara akıllı tahta montajları 

yaptırılmalı. Ayrıca kablosuz internet çekmeyen sınıflar tespit edilecek ve bu sınıflar için 

kablosuz internet dağıtıcılar satın alınacak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 
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Okulumuzda çok amaçlı salonumuz sınıf yetersizliği yüzünden konferans salonu olarak değil 

sınıf olarak kullanılmaktadır. Bu sınıfımızı da hesaba kattığımızda toplam 9 akıllı tahtamız 

mevcuttur. Okulumuzun en üst katı yurt binamızın inşaat halinde olmasından dolayı yurt 

olarak kullanılmaktadır. 

Performans Göstergeleri 

 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Akıllı tahtası bulunan sınıf sayısı 0 0 9 14 

1.1.2 İnterneti bulunan sınıf sayısı 0 0 9 14 

1.1.3 Akıllı tahta alt yapısı bulunan sınıf sayısı 0 0 9 14 

1.1.4 Fiber interneti bulunan sınıf sayısı 0 0 0 14 

 

 

 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  Akıllı tahta ihtiyacı bulunan sınıfların tespiti için  tarama ve tanılama  işlemlerini yapmak. 
Okul 
yönetimi 

Sınıf 
öğretmenleri,  

2.  
Kablosuz dağıtıcılardan internet görmeyen sınıflar için tarama ve tespit çalışmalarını 
yapmak. 

Okul 
yönetimi 

Sınıf 
öğretmenleri 

3.  
Akıllı tahtalar için Milli Eğitim Müdürlüğü ve yetkili firmalarla gerekli yazışmaları 

sağlamak. 

Okul 

yönetimi 
 

4.  
 Akıllı tahta alt yapısı bulunmayan sınıflar için gerekli alt yapı çalışmalarının 

tamamlanmasını sağlamak. 

Okul 

yönetimi 
 

5.  
Fiber internet imkanlarının okulumuza ulaşmasını sağlamak için gerekli yazışmaları 

yapmak. 

Okul 

yönetimi 
 

 

 

Stratejik Hedef 1.2 

Okul kütüphanesine her yıl öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda 20 yeni kitap kazandırılacak. 

Kütüphaneye iki tane bilgisayar sistemi kurulacak.bu sistemlerden bir tanesi öğrencilerin ödev ve kaynak 

araştırması için kullanılacak diğeri ise kütüphanedeki kitapların takibi için kullanılacak. 
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Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzda güncel kitapların bulunduğu bir kütüphanemiz mevcuttur. Öğrenciler teneffüs saatlerinde buradan 

kitap ödünç alıp iade edebilmektedirler. Kütüphanemizdeki kitap sayımız yeterli değildir. Kütüphanemizde 

herhangi bir bilgisayar sistemi mevcut değildir. 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Kütüphanedeki kitap sayımız 900 1024 1033 1133 

1.1.2 Kütüphanede öğrencilerin kullanımına sunulan bilgisayar sayısı 0 0 0 1 

1.1.3 Kütüphanede kitap takibi için kullanılan bilgisayar sayısı 0 0 0 1 

 

Stratejik Hedef 1.3 

Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencileri için ve 11. Sınıf öğrencileri için yetiştirme kursları 

açılacak, 9 ve 10 . sınıflar için ise derslere takviye kursları açılacak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzda 2014 – 2015 eğitim öğretim yılında 11. Sınıflar için yetiştirme kursları açılmış ancak 12. Sınıflara 

yetiştirme kursu açılamamıştır. 12. Sınıflar için yetiştirme kursları halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından 

ilçe genelinde açılmıştır. 9 ve 10. Sınıflar için de takviye kurslarımız açılmıştır. 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Okulumuzda açılan kurs sayısı - - 5 12 

1.1.2 Okulumuzda açılan kurslardan yararlanan öğrenci sayısı - - 78 230 

 

2- EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

STRATEJİK AMAÇ 2 
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Bütün öğretmen ve öğrencilerimizin daha güzel ve modern imkanlarda eğitim ve öğretim 

faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak için okulumuzun fiziki görünümünü güzelleştirmek var 

olan eksiklikleri gidermek. 

Stratejik Hedef 2.1 

Kurumumuza ait yurt binasının inşaatı tamamlandıktan sonra sınıf eksikliğimiz giderilmiş olacak ve 

şu anda sınıf olarak kullanılan çok amaçlı salonumuzu modern , öğrencilerin ve öğretmenlerin 

ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir konferans salonuna dönüştürmek. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzda toplamda 11 adet şubemiz mevcuttur ancak şu anda sınıf olarak kullandığımız çok 

amaçlı salonda dahil olmak üzere toplam sınıf sayımız 9’dur. Uygulamalı beceri eğitimlerini farklı 

günlere yayarak bir sınıfı iki şubeye kullandırmaktayız. İnşaatı devam eden bir yurt binamız 

bulunmaktadır. 2016 mayıs ayında yurt binasının tamamlanması planlanmaktadır. 

Stratejik Hedef 2.2 

 

Okul bahçesinde öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği kamelya ve tahta piknik masaları 

yaptırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okulumuzun ön bahçesi gayet geniş bir alana sahiptir. Arka bahçemiz ise inşaat alanı olduğu için şu 

anda kullanılamamaktadır. Ön bahçede öğrencilerin kullanması için voleybol sahası bulunmaktadır. 

Ayrıca bahçe duvarı kenarlarında yeşil alanlar bulunmaktadır. Arka bahçede bulunan basketbol 

sahası inşaat alanı içerisinde kaldığından kullanılamamaktadır. 

Stratejiler 

No Strateji 
Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  Yurt inşaatı tamamlandıktan sonra arka bahçede peyzaj düzenlemeleri yapılacaktır. 
Okul 

yönetimi 
 

2.  
Ön ve arka bahçe için kamelya ve tahta masa yapımlarında gerekli malzemeler temin 

edilecektir.  

Okul 

yönetimi 
 

 

 

3- KURUMSAL KAPASİTE 

STRATEJİK AMAÇ 3 

Velilerle işbirliğini geliştirmek ve disiplin olaylarını her yıl bir önceki yıla oranla azaltmak. 
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Stratejik Hedef 3.1 

Velilerle sürekli iletişim halinde olmayı sağlayacak bir sistem geliştirmek. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Velilerin cep telefonu numaraları kayıtlar esnasında yada eğitim öğretim yılı esnasında 

öğrencilerden ve okula gelen velilerden alınmıştır. Alınan numaralar sms sistemi kurularak 

kayıt edilmiş ve toplantı, devam devamsızlık, yurt giriş çıkış, evci izni gibi durumlarda 

velilere sms gönderilmiştir. 

Performans Göstergeleri 

 

 

Stratejiler 

No Strateji 
Ana 

Sorumlu 

Diğer Sorumlu 

Birimler 

3.  Okulda öğrencilerden veli cep telefonu ve öğrenci cep telefonu numaraları toplanacak. 
Okul 

yönetimi 

Sınıf 

Öğretmenleri 

4.  Cep telefonu numaraları e okul sistemi üzerine ve sms sistemine kaydedilecek 
Okul 

yönetimi 

Sınıf 

Öğretmenleri 

5.  
Facebook, Twitter,Whatsapp gibi sosyal paylaşım siteleri ve programları üzerinden 

okul adına üyelikler açılarak sürekli güncel tutulması sağlanacak.  

Okul 

yönetimi 

Görevli 

Öğretmenler 

 

 

 

BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME 

 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Sms sistemine kayıtlı veli sayısı (yüzdelik olarak) - - 70 100 

3.1.2 Veli toplantılarına katılan veli sayısı (yüzdelik olarak) 10 10 18 50 

3.1.3 Sosyal ağlar üzerinden ulaşılan öğrenci saysısı (yüzdelik olarak) - - 25 75 

3.1.4 Sosyal ağlar üzerinden ulaşılan veli sayısı (yüzdelik olarak) - - - 35 

3.1.5      

3.1.6      

3.1.7      
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Tablo 4: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef 1.1 250  

Stratejik Hedef 1.2 2000  

Stratejik Hedef 1.3 21000  

Stratejik Amaç 1 23250  

Stratejik Hedef 2.1 32000  

Stratejik Hedef 2.2 7500  

Stratejik Amaç 2 39500  

Stratejik Hedef 3.1 1000  

Stratejik Amaç 3 1000  

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 63750  

Toplam 63750  



 

45 

 

BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

C. EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ  2015-2019  STRATEJİK PLANI İZLEME 

VE DEĞERLENDİRME MODELİ  

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

politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî 

yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

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

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

vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

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

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

hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 

hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında 

ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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

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

ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında 

yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluşturmaktadır. 

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık 

dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide 

edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak 

ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek 

stratejilerin alınması sağlanacaktır. 
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Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide 

edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların 

nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu 

hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, okul, kurum ve Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık izleme 

ve değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli 

olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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Tablo 5: İzleme ve Değerlendirme Süreci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme ve Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

Dönem 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

 

SGB tarafından harcama birimlerinden 
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 
gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin 
toplanması ve konsolide edilmesi ve 
göstergelerin gerçekleşme durumları 
hakkında hazırlanan raporun üst 
yöneticiye sunulması. 

Ocak-Temmuz 

İkinci 

Dönem 

İzleyen yılın 

Şubat ayı sonuna 

kadar 

SGB tarafından harcama birimlerinden 
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 
yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin 
verilerin toplanması ve konsolide 
edilmesi ve üst yönetici başkanlığında 
harcama birim yöneticilerince yılsonu 
gerçekleşmelerinin, gösterge 
hedeflerinden sapmaların ve sapma 
nedenlerin değerlendirilerek gerekli 
stratejilerin alınması 

Bütün yıl 

Şekil 4: Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli 
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D. EMET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM 

SORUMLULUKLARI 

Emet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere 

ilişkin olarak belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda 

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

Sorumluluk Tablosu’nda 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. 


