
TARİHSEL GELİŞİM 

OKULUMUZ TARİHÇESİ 

      Okulumuz Bucak Endüstri Meslek Lisesi inşaatına 1976 yılında başlanmış olup çeşitli nedenlerle inşaat uzun 
süre bitirilememiş, 1982 yılında bitirilip eğitim ve öğretime 1982-1983 yılında başlanmıştır. İlk olarak Tesviye ve 
Metal İşleri Bölümleri açılarak eğitim öğretime başlanmıştır. 1984-1985 Eğitim öğretim yılında Mobilya 
dekorasyon bölümü açılarak bölüm sayısı üçe çıkarılmıştır. 1991-1992 öğretim yılında Motor bölümü 1992-
1993 öğretim yılında Elektrik bölümü açılmış. 2003-2004 eğitim öğretim yılında bilgisayar yazılım bölümü 
açılarak okulumuz altı bölümle eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

      Okulumuz 1994 yılında Endüstriyel Okullar Projesi kapsamına alınmış 1995 yılında 20 + 1, 2002 yılında 20 + 2 
şeklinde 1 adet bilgisayar laboratuarı kurulmuş bilgisayar destekli olarak eğitime devam etmektedir. 

      1991 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası yapılmış, 
Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne devredilerek yönetimi okulumuza verilmiş ve yatılı okula 
dönüştürülmüştür. Halen yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim yapılmaktadır. 2012 yılının Şubat tatilinde okulun 
bahçe sınırları içerisinde yapılan Ayşe SAK Orta Okuluna geçici olarak taşınıldı. Kendi okulumuz organize sanayi 
bölgesinde 35 dönümlük bir alana yapılmaktadır. Geçici olarak taşındığımız bina 3 katlı, 22 derslikli, 3 bilgisayar 
laboratuar vardır. 

 Okulumuz ilimiz ve ülkemiz genelinde sanayinin gelişimi için gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacını gidermek için 
öğrencilere gerekli bilişsel ve teknik eğitimi vermektedir. 

        

                            

 

 



 

 

  2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı 2. Döneminden itibaren okulumuz Bucak Organize Sanayi 
Bölgesindeki yeni yerine taşınmıştır. Yeni okulumuz 35.000 m2 lik bir alan içerisinde 18.000 m2 lik kapalı 
alana sahiptir.  Okulumuzda şu an 7 (yedi) alan/bölüm de 688 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedirler. 
Okulumuz ana bina, pansiyon binası ve dört tane atölye binasından oluşmaktadır. Ana binamız 24 derslik ve 
4 adet laboratuvardan oluşmaktadır. Pansiyon kapasitemiz ise 200 kişilik olup şu an 90 (doksan) öğrencimiz 
kalmaktadır. 

 

Okulumuz doğalgaz ile ısıtılacak şekilde yapılmıştır. Ancak içerisinde yer aldığımız Bucak Organize 
Sanayi Bölgesi’nde henüz doğalgaz gelmediği için okulumuzda sıvılaştırılmış LNG (Dökme Doğalgaz) 
kullanılmaktadır. 

Okulumuz Trafo postası 36 KV ve 1250 KVA ve Jeneratör Grubu 850 KVA dır. 

 

 

 

 


