
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 
Döner Sermaye İşletmesi Birimi 



“ÜRETEN OKULLAR” 



AMAÇ 

Meslekî ve teknik eğitim kurumlarımızın üretim 
mekanizmaları ile kapasitelerinin arttırılarak etkin 
pazarlama ve satış stratejileri ile birlikte ÜRETEN 
OKULLAR vizyonunu hayata geçirmek. 



HEDEF 

 

1. Mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken 
ekonomiye değer katan nitelikli işgücü yetiştirmek 

 

2. Döner sermaye işletmesine sahip meslekî ve teknik 
eğitim kurumlarının mevcut üretim ve pazarlama 
kapasitelerinin yükseltilmesi 

 

3. Uygun koşulları sağlayan meslekî ve teknik eğitim 
kurumlarında döner sermaye işletmelerinin 
oluşturulmasının sağlanması 



MEVCUT DURUM 

Toplam meslekî ve teknik eğitim kurumu sayısı: 298 

Döner sermaye işletmesi bulunan kurum sayısı: 117 



SWOT ANALİZİ 

 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

• Kurum sayısının fazla olması 
• Şehir nüfusunun yüksek olması 
• Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli 

Projesi 
• Tematik okul sayısının fazla olması 
• Kurumların şehrin farklı yerlerine 

dağılmış olması 
• İşletme maliyetlerinin (kira, elektrik, su 

vb) az olması 

• Döner sermaye işletmelerine yeter 
seviyede mevzuat önceliği verilmemesi 

• Ürün fiyatlarının piyasayla rekabetten 
uzak olması (vergi vb. yükler) 

• Kurumların fiziki kapasitesinin yetersiz 
olması 

• Üretim standartlarının belirlenmiş 
olmaması 
 
 

Tehditler Fırsatlar 

• Genel yönetici tutumu 
• Personelin konuyla ilgili eğitim eksikliği 
• İnsan kaynağı görevlendirilmesindeki 

mevzuat eksikleri 
• Donanım eksikliğine bağlı ürün kalitesi 

yetersizliği 
• Meslek liselerinin rekabet edilebilir 

nitelikte yapılandırılmaması 

• Sektör çatı kuruluşlarıyla yapılan 
işbirlikleri 

• Meslek dersi öğretmeni sayısının fazla 
olması 

• Meslek dersi öğretmenlerinin 
niteliklerini arttırmaya yönelik 
imkanların fazlalığı 

• Şehrin ticari kapasitesinin yüksek olması 
• Organize sanayi bölgelerinin fazlalığı 

 



KAZANIMLAR 

 
1. Meslekî ve teknik eğitimde okullaşma oranının 

arttırılması,  
2. Kız çocuklarının okullaşma oranının arttırılması ve 

okula devam problemi yaşayan çocukların okula 
devamını teşvik edici bir etken oluşturacaktır. 

3. Okullarımızda yaşanan disiplin problemleri, şiddet, 
bağımlılık gibi yaşanan ve yaşanması muhtemel 
sorunların azalmasına ciddi katkı sağlayacaktır 

 



KAZANIMLAR 

 
4. Ekonomiye katma değer oluşturulması 
 
5. Pratik bilginin mal ve hizmet üretimi becerisine 

dönüşmesi 
 
6. Yenilikçi, girişimci, üretken nesiller yetiştirilmesi 
 
7. Rekabet edilebilirliliğin güçlendirilmesi 
 
8. “Üreten Okullar” ile Milli üretim hedeflerinin 

güçlendirilmesi 
 
 



KURUMSAL GÖRSELLER 



KAZANIMLAR 



KAZANIMLAR 



Teşekkür Ederiz 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 
Döner Sermaye İşletmesi Birimi 


