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“İdareciler, tatbik eden, icra eden karar verenden daima daha kuvvetlidir 

eğitimde ve öğretimde izlenecek yol bilgiyi insan için bir süs, bir hükmetme aracı 

ya da uygar bir zevk olmaktan çok maddi hayatta başarı sağlayan ve işe yarar 

bir araç haline getirmektir.” 
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SUNUŞ 

Dünyada ve ülkemizde ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve teknolojik alanlarda çok hızlı bir 

değişim süreci yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim sürecinde sorunları besleyen ve çözümsüzlük üreten 

eski yönetim anlayışı da yerini geleceğe yönelimli, çözüm üreten, çok taraflı, açık, insan merkezli bir 

yönetim anlayışına bırakmıştır. 

Değişimin yönetimi için, yönetimde değişimin gerektiği inancıyla ve kamu hizmetlerinin daha 

adil, daha süratli, daha etkili ve verimli olması amacıyla ülkemizde 10.12.2003 tarihli resmi gazetede 

yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiştir. 

Geleceğin çağdaş, demokratik Türkiye’si ve toplumumuzun devamı için, her düzeyde yetkin ve 

mesleki kimlik sahibi yurttaşlar yetiştirmek kurumumuzun temel amaçlarındandır. Müdürlüğümüz, 

stratejik amaçları doğrultusunda, sonuçları ölçülebilir stratejik planı sunmuştur. 

Ancak bakanlığımızın stratejik yönetim anlayışının tüm kurumlara yaygınlaştırılması ve il ve 

ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri stratejik planlarının uyumlu olması amacıyla yayınladığı 2010/14 sayılı 

genelge doğrultusunda, mevcut stratejik planımız gözden geçirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planları ile uyumlu hale getirilmiştir. 652 sayılı kanun 

hükmünde kararname ile bakanlığımız yapısına paralel olarak müdürlüğümüz bölümleri iç yönerge ile 

yeniden yapılandırılmıştır. 

2014–2019 yılları arasında hedeflerimize ulaşmamızda bize rehberlik edecek olan stratejik 

planımızın hazırlanmasında ve revize edilmesinde destek veren tüm personelimize teşekkür ederim. 

Aralık 2015 - Malatya 

Abdullah BAHAR 

Kuluncak İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler tüm kurumları 

olduğu gibi eğitim kurumlarını da etkilemektedir. Ekonomik ve siyasal sorunların ve kültürel 

değişmelerin etkisi, anında okullarda hissedilebilmektedir. Tüm bu etkenlerin aşırı derecede etkilemesi, 

okulları bir yerden yönlendirilen değil, kendi kendini yönlenebilen kurumlar olma yönünde 

zorlamaktadır. Çok yönlü bu çevresel değişme, eğitim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların 

yaşama geçirilmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya 

ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 

Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan, Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını 

hazırlamaları ve gelecek dönemlerde kuruluş bütçelerini bu planda öngörülen kuruluş misyonu, vizyonu, 

amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturması 

gerektiği hükme bağlanmıştır. Adı geçen kanuna dayanılarak çıkartılan 2006/55 sayılı yönetmeliğe göre 

MEB 2010–2014 stratejik planını hazırlamıştır. 2008/68 sayılı genelge ile AR-GE birimleri kurulmuş, 

2010/14 sayılı genelge ile de İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine stratejik plan yapma zorunluluğu 

getirilmiştir. Türk Kamu Yönetimini bu değişime zorlayan etkiler de vardır. Avrupa Birliği (AB) 

Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ve Uzun Vadeli Strateji ve Dokuzuncu 

Kalkınma Planı, kamu yönetiminde stratejik planlama, toplam kalite yönetimi, mali kontrol ve 

performans denetimini zorunlu kılmaktadır. 

2014–2019 yıllarını kapsayan Malatya Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7.’nci 

Maddesine göre misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde nicel değişiklikler yapılarak 

güncellemesi yapılmıştır. Hazırlanan taslak plan, önce bölümlerin onayına sunulmuş; bölümlerin isteği 

doğrultusunda revize edilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına gönderilmiştir. 

Stratejik Plan, kamu yönetimlerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 

dağılımlarını içeren plandır. (DPT, 2006).8 
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Stratejik planlama kurumların aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur 

(DPT,2006). 

• Neredeyiz? 

• Nereye Gitmek İstiyoruz? 

• Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? 

• Başarımızı Nasıl İzler Eder ve Değerlendiririz? 

Ayrıca değişen çevreye uyum sağlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, sistematik 

düşünmek, yönetimde etkin olmak, okulların dolayısıyla eğitim sisteminin, etkinliğini artırmak, iyi bir 

planlama ile mümkündür. 

Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama ekibi olarak hazırladığımız stratejik 

planın, tüm paydaşlarımızla birlikte vizyonumuza ulaşmakta bize yol göstereceğine inanıyoruz. 

Değişimin sürdüğü dünyada her zaman daha iyisinin olduğunu düşünerek ve okullarımızda bu işe 

inanmış öğretmen ve idarecilerimizin güç ve desteğini içimizde hissederek çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. 

 

 
Ramazan GÜRSUL 

Şube Müdürü 

Stratejik Planlama Komisyonu 

Başkanı 
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A. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Kuluncak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık çalışmaları 

16.09.2013 tarih ve 26 sayılı Genelgenin yayımıyla başlatılarak aşağıdaki süreç işletilmiştir 
 

Stratejik Planlama Ekip Lideri ve İletişim Bilgileri 

ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON E-POSTA 

Abdullah BAHAR İlçe Milli Eğitim Müdürü 04226812206  kuluncak44@meb.gov.tr 

 
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU 

 

Sıra 

No 
Adı Soyadı Görevi Telefon 

1 Ramazan GÜRSUL Şube Müdürü 4226812206 

2 Özgür ÇANKAYA Şube Müdürü 4226812206 

3 Hüseyin DEMİR Okul Müdürü 4226812040 

4 Gaffar TOPAL Okul Müdürü 4226812586 

5 Ali ALBAYRAK Okul Müdürü 4226812085 

 
STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

 

Sıra 

No 
Adı Soyadı Görevi Telefon 

1 Ali ÇETİN Okul Müdürü 4226812170 

2 Ahmet COŞANAY Okul Müdürü 4226833334 

3 Mehmet Raşit ETMEKÇİ Okul Müdürü 4226851052 

4 Mehmet IŞIK Okul Müdürü 4226861111 

5 Kasım AYHAN Okul Müdürü 4226812242 

 

 

2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 
Stratejik planlama çalışmalarımız, Bakanlığımızca yayımlanan 2013/26 No’lu Genelge 

ve ekli 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda başlatılmıştır. 

Bu kapsamda, Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu 

ve Stratejik Planlama Ekibi oluşumundan sonra planlama sürecinde aşağıdaki çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

✓ Malatya İl Milli eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planlama Hazırlık 

Programı dikkate alınarak ilçe stratejik plan takvimi hazırlandı. 

✓ Yapılan Üst Kurul Toplantısında 16 Eylül 2013 tarihli 2013/26 No’lu genelge ile 

Bakanlığımızca hazırlanan planlama sürecine ait program tanıtıldı. İlçemizde hazırlanacak 

olan stratejik plan iş planı çıkarıldı. Şubat 2015 
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✓ İlçe Stratejik Planlama Ekibi tarafından paydaş analizi gerçekleştirildi. Paydaş matrisi 

hazırlandı. Paydaşlarımızın önem etki derecesine yönelik analiz yapıldı. Paydaşlarımızın görüş 

ve önerilerini alma yöntemleri belirlendi. Mart 2015 

✓ Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat analizi güncel haliyle yapıldı. Nisan / 2015 

✓ Dış paydaşlarımıza çevre analizi gerçekleştirildi (Haziran 2015 ). Gelen öneriler 

stratejilerimizin belirlenmesine yardımcı oldu. Tespit ve görüşleri ise fırsat ve tehditlerin 

belirlenmesinde kullanıldı. Haziran 2015 

✓ İlçe MEM Stratejik Planlama Ekibi tarafından, bölümlerle Ağustos ve Eylül aylarında 

stratejik planlama konulu çalışma toplantıları gerçekleştirildi. 

✓ Bağlı okul/kurum yöneticilerine (toplam 11 kişi) stratejik yönetim ve stratejik planlama 

konusunda bilgilendirme toplantıları yapıldı. Eylül 2015 

✓ Temel ortaklarımız, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, Kuluncak Belediye 

Başkanlığı Stratejik Ortaklarımız ve diğer İlçe Müdürlükleri, Sivil Toplum Örgütleri vb. 

tedarikçiler olarak bütün dış paydaşlara SWOT Analizi anket formu gönderilerek, görüş ve 

önerileri alındı. Eylül 2015 

✓ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üst Kuruluna Stratejik Planlama çalışmalarının seyri ve 

gerçekleştirilen mevcut durum analizi sonuçlarının sunumu yapıldı. Eylül 2015 

✓ SWOT (GZFT) analiz tekniği kullanılarak Sorun/Gelişim Alanlarımız belirlendi. Eylül / 2015 

✓ İhtiyaca binaen okul/kurumlara yerinde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri günübirlik 

çalışmalar şeklinde sürdürülmektedir. 
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B -STRATEJİK PLAN MODELİ 

Müdürlüğümüz stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri ile eğitim 

önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir. 

Stratejik planın temel yapısı Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kabul 

edilen Müdürlük Vizyonu temelinde eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) ile paydaşların 

görüş ve önerileri esas alınarak oluşturulmuştur. 

 

Üst Politika 
Belgeleri 

Okul ve 
Kurumların 

Durum 
Raporları 

Kuluncak İlçe 
MEM 2015- 

2019 
Stratejik Planı 

Malatya 
MEM 

Stratejik 
Planı 

Paydaşların 
Analiz 

Çıktıları 
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A-TARİHSEL GELİŞİM 

1. KULUNCAK İLÇESİ 

İlçe Tarihi 

İlçenin yerleşim tarihi 100 veya 120 yıl 

öncesine dayanmaktadır. Yıllar önce yayla 

hayatı sürdüren Başören, Konaktepe ve 

Karıncalık mahallesi sakinleri, kışın 

sığınak olarak kullanılan Kuluncak'ta 

sürüleriyle birlikte barınmak amacıyla 

ilçeye de kışı geçirmek üzere 

yerleşmişlerdir. Özellikle Konaktepe ve 

Başören köyleri yaylalarında oturanlar 

zamanla su kıyısı olan kuytu yerde yerleşik 

düzene geçerek Kuluncak'ın oluşmasına 

zemin hazırlamışlardır 

Coğrafi Durum 

Kuluncak ilçesi Malatya iline 110 km. mesafede olup il merkezinin kuzey batısında bulunmaktadır. 

Kuluncak İlçesi sınırları mülki taksimata göre belirlenmiş olup, kuzeyde Sivas ili Kangal İlçesi ile 25 

Km., doğuda Malatya ili Hekimhan ilçesi ile 46 Km., güney ve güneybatıda Malatya ili Darende ilçesi 

ile 22 Km., batıda Sivas ili Gürün İlçesi ile 26 Km’lik mülki sınırlar ile çevrilmiş olup, toplam 119 

Km’lik mülki sınırlara sahiptir. Hekimhan ilçesine 27 km. Darende ilçesine 47 km. Sivas’ın Kangal 

ilçesine 110 km. Gürün ilçesine de 80 km. mesafede bulunmaktadır. 

Arazinin büyük bölümü dağlık ve engebelidir, ortalama rakım 1250-1350m civarında olup ortalama 

eğim 40 derecedir. İlçe genel olarak vadi içerisine kurulu olup Tohma Çayı üzerinde konuşlanmıştır. 

İdari yapı 

İlçenin adı, kuytu bir alanda olduğu için kuytucak kelimesinden geldiği sanılmaktadır. Daha sonra 

Kuluncak olarak değişmiştir. Önceleri Darende ilçesine bağlı bir kasaba olan Kuluncak 1972 yılında 

belde ve 20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe statüsünü almıştır. 

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleriyle birlikte yeni büyük şehir yasasından dolayı köylerin tamamı 

mahalle statüsü kazanmış olup, ilçeye bağlı olan Sofular Belediyesi tüzel kişiliği sona erdirilerek 

mahalleye dönüştürülmüştür. Bu nedenle ilçeye bağlı toplam 28 idari birim (mahalle) mevcuttur. 

 
 

YIL TOPLAM 

1990 14.378 

2000 20.882 

2007 9.099 

2008 9.457 

2009 9.771 

2010 9.100 

2011 8.951 

2012 8.521 

2013 8.885 

2014 8.320 

 
 

Tablo : Kuluncak İlçesi Yıllara Göre Nüfus Bilgileri Kaynak: TÜİK 
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2. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARİHÇESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADI KULUNCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ADRES İSTİKLAL MAH. No 63 KULUNCAK/MALATYA 

TELEFON 0422 681 22 06 

FAX 0422 681 22 07 

İNTERNET ADRESİ http://kuluncak.meb.gov.tr 

ELEKTRONİK POSTA kuluncak44@meb.gov.tr 

 

 

Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kuluncak’ın İlçe olmasından sonra 01.09.1991 tarihinde 

Hükümet Konağı 1.Katta hizmete girmiştir. 

İlçemiz adliyesi kapatıldığından, adliye binası kurumumuza tahsis edilmiş olup 27.05.2013 

tarihinden itibaren Müdürlüğümüz yeni binamızda hizmet vermeye başlamıştır 

http://kuluncak.meb.gov.tr/
mailto:kuluncak44@meb.gov.tr
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B- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 
Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 16.09.2013 tarih ve 26 sayılı 

Genelge ve ekli program çerçevesinde hazırlanmıştır. Planlama aşamasında; ilgili Kanun, Yönetmelik 

ve Yönergeler incelenerek, 5 yıllık(2015-2019) stratejik amaç, politika, ve hedeflerin belirlenmesinde 

yararlanılmıştır. 

Dosyada yer verilen yasal dayanaklarda, doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimle ilgili maddeler 

alınmıştır. Aşağıda bazı yasalardan ilgili madde örnekleri verilmiştir. Diğer mevzuata ilişkin açıklamalar 

durum analizi dosyasında yer almaktadır. 

 

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

 
5018 Sayılı Kanunda; Kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve 

benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin Misyon ve Vizyonlarını oluşturmak, stratejik 

amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi 

verilmiştir. 

 

 
MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda 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, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir. 

 

 
MADDE 3. “Kamu idarelerinin; Orta ve uzun vadeli amaçlarını, ilke ve politikalarını (Misyon-Vizyon- 

Temel Değerler-SAM-Politikalar,) hedef ve önceliklerini (Stratejik Hedefler), performans ölçütlerini 

(Göstergeler-PH-PG), bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını 

(maliyetlendirme), içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 

 

 
MADDE 9. Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 

ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. 

 

 

 

1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU 

 
MADDE 1 – Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, 

eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve 

Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem 

bütünlüğü içinde kapsar. 
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MADDE 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 

 

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk 

Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 

ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın 

başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye 

Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar 

olarak yetiştirmek 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 

karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler 

olarak yetiştirmek 

 

 
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 

alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 

mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, Böylece bir yandan Türk 

vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük 

içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini 

çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 

 

 
MADDE 4. Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese 

açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

 

 
MADDE 6. Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 

çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

MADDE 8. Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 

MADDE 9. Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. 
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652 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 
MADDE 1. (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi 

Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları 

doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki 

ve sorumluluklarını düzenlemektir 

 

 
MADDE 2. (1) Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır: 

a) Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel 

nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet 

gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim 

ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve 

öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek. 

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, 

uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek 

geliştirmek. 

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu 

biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek. 

ç) Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 

yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını 

izlemek ve koordine etmek. 

d) Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını 

yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim 

programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

 
MADDE 2. Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, 

ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer 

özlük işlerini düzenler. 

 

MADDE 7. Devlet memurları, siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin 

yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve 

ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. 

Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan 

Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı 

nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, 

bunlara yardım edemezler. 
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28471 SAYILI İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİĞİ 

 
MADDE 1. 

Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını 

düzenlemektir. 

 

 
MADDE 6. 

1) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve 

programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir 

şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il 

ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür. İl millî eğitim müdürleri bu 

görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluşturabilir. 

2) İl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında 

uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve 

belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından 

verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

3) İl ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe 

müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak, 

ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer 

görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

4) İl ve ilçelerde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği görevleri 

mevzuat çerçevesinde yürütürler. 

 

 
 

C. FAALİYET ALANI VE HİZMET TANIMLARI 
Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Alanları ile ürün hizmetlerin belirlenmesinde; 

18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, Yasal yükümlülükler, 

mevzuat analizi, standart dosya planı ve kamu hizmet envanterinden yararlanılmıştır. 

 

1. Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 
Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile 

hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir 
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Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler 

E
Ğ

İT
İM

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

 H
İZ

M
E

T
L

E
R

İN
D

E
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R
T

A
K
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Ö

R
E

V
L

E
R

 Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri 
hazırlamak, 

Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri 
yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak, 

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları 
yapmak, 

Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri 
yürütmek, 

Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

 

 
Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim kurumlarına yönelik görevler 

E
ğ

it
im

 Ö
ğ

re
ti

m
 H

iz
m

et
le

ri
n

d
e 

O
rt

a
k

 

G
ö

re
v

le
r 

Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini 
yürütmek, 

Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 

Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 

Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını 
sağlamak, 

Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 

Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak 

 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Öğrencilere yönelik görevler 
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E
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ö
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v
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Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve 
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 

Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin 
iş ve işlemlerini yürütmek, 

Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak 

 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

Eğitim 

Öğretim 

Hizmetlerin 

de Ortak 

Görevler 

Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek 

Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 

 

 

2. Temel Eğitim Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. 

 

3. Ortaöğretim Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Ortaöğretim 

hizmetleri 

Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak. 
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4. Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 

5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile 
ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. 

 

5. Din Öğretimi Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Din 

Öğretimi 

Hizmetleri 

Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 

Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek. 

 

6. Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 
Hizmetleri 

Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 

Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini 

sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

 

 

 
 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

Özel eğitim programlarının uygulanm
1
a
6 

süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak 

Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 

Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 

Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak 

Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 

Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak 

 

 Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 

Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları 
yapmak. 
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7. Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Eğitim Öğretim Hizmetlerindeki ortak görevlerle birlikte, 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, 

Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, 

Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 

Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyal, kültürel etkinlikler yapmak, 

Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 

8. Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Özel Öğretim 

Kurumları 

Hizmetleri 

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 

Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar 
yapmak, 

Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan 
kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, 

Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 
 

Özel Öğretim 

Kurumları 

Hizmetleri 

Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve 

benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 

Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 

Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve 
değerlendirmek, 

Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 
değerlendirmek, 

Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 
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9. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 9 

Ürün ve Hizmetler 

Bilgi İşlem ve Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 

Eğitim 

Teknolojileri 

Hizmetleri 

 

Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini 
sağlamak, 

Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

 Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel 
 ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, 
 Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler 
 hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş 
 ve işlemleri yürütmek, 
 İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara 
 yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, 
 Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri 
 yürütmek, 

 Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini 
 yönetmek, 
 Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve 
 değerlendirmek, 

 Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, 

 Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri 
 yürütmek, 

 Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

 Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

 Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

 

 

 
 

Bilgi İşlem ve Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Eğitim 
Teknolojileri 

 

Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Hizmetleri 
 

Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini 
 yapmak, 

 İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

 Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
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10. Strateji Geliştirme Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri 

İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, 

Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 

Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Ayrıntılı harcama programını hazırlamak 

Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 

Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 

Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 

İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak 

Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans 

ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri 
geliştirmek ve uygulamak, 

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, 

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

Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme 
kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, 

Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 
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11. Hukuk Hizmetleri 

 
Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Hukuk 

Hizmetleri 

Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek 

Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya 
Kaymakamlığı temsil etmek, 

Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, 

 

 Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, 

Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 

Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, 

İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, 
İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek. 

 

12. İnsan Kaynakları Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 

Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 

Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, 

Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 

Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, 

Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri 
izlemek, 

Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak 

Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, 
alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak, 
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İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek 

Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 

25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki 

görevleri yürütmek. 

 

13. Destek Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Destek 

Hizmetleri 

Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 

Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek 

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 

Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek 

Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 

Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek 

Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 

Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
 

 

14. İnşaat ve Emlak Hizmetleri 
 

Faaliyet 

Alanı 

Ürün ve Hizmetler 

Bakanlıkça verilen yetki ve sorumluluklar 

İnşaat ve 

Emlak 

Hizmetleri 

Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, 

Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 

Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 

Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek, 

İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını 
sağlamak, 

Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 
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 Projelere göre idarî ve teknik ihale şartn2a1melerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

 
 

İnşaat ve 

Emlak 

Hizmetleri 

Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, 

Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek, 

Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek 

Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden 
kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme 
devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel 
kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim 
kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek, 

Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 

Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak. 

 

 

 

 

 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 
 

Paydaşlar için; iç paydaş, dış paydaş, yararlanıcı, tedarikçi, temel ortak ve stratejik 

ortak olarak sınıflandırılabilir. Paydaşlarımızı belirlerken kuruma girdi sağlayanlar kurumun 

ürün ve hizmet sunduğu kesimler, işbirliği yapılanlar, kurumun faaliyetlerinden etkilenen ve 

etkileyen kesimler paydaş olarak belirlenmiştir. Paydaş analizi ile ; 

✓ Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri 

ile fırsat ve tehditleri hakkında fikir edinilmesi, 

✓ Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaşların görüş, öneri ve 

beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi amaçlanmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiler dâhilinde Kuluncak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyet 

ve hizmetleriyle ilgisi olan paydaşlar iç paydaş, dış paydaş, yararlanıcı, temel ortak ve 

stratejik ortak olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan paydaşlar etki-önem matrisine göre 

değerlendirilerek öncelikledirilmiştir.  
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Önceliklendirme sonrasında paydaş görüşleri alınırken görüşmeler, toplantılar, 

çalıştaylar, atölye uygulamaları, anket çalışmaları araştırma yöntemi olarak kullanılmıştır. 

Paydaş görüşleri değerlendirilerek SWOT, sorun alanları ve geleceğe yönelim bölümlerinde 

yer verilmiştir. Paydaş analiz tablosu durum analizi raporunda verilmiştir. 

 

 

E- KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

1- KURUM İÇİ ANALİZ 

1. ORGANİZASYON YAPISI 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilat yapısı ve birimlerin görevleri 18.11.2012 tarih ve 28471 

sayılı İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yönetmeliğine göre düzenlenmektedir. Buna göre İlçe 

Milli eğitim müdürlüğü ve okul/kurumlardan oluşmaktadır. 

 
 

 

ŞEKİL 2: KULUNCAK İLÇE MEM ORGANİZASYON YAPISI 

 

İlçe teşkilatı; İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, kurul ve 

komisyonlar, hizmet birimleri ile bağlı okul/kurumlardan oluşmaktadır. 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim 

Komisyon 

Strateji 
Geliştirme 
Hizmetleri 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi 

Hizmetleri 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Hizmetleri 

İnşaat ve Emlak 
Yönetim 

Hizmetleri 

Bilgi İşlem ve 
Eğitim Tekn. 
Hizmetleri 

Temel Eğitim 
Hizmetleri 

Ortaöğretim 
Hizmetleri 

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

Din Öğretimi 
Hizmetler 

Özel Eğitim 

ve Rehberlik 

Destek 
Hizmetleri 

Ölçme 
Değerlendirme 

ve Sınav 

Hukuk 
Hizmetleri 
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Hizmet birimleri aşağıda belirtilmiştir. 

1. Temel Eğitim 8. Ölçme ve Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 

2. Ortaöğretim 9. Hukuk Bölümü 

3. Mesleki ve Teknik Eğitim 10. İnsan Kaynakları 

4. Din Öğretimi 11. Destek Hizmetleri 

5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 12. Strateji Geliştirme 

6. Hayat Boyu Öğrenme 13. İnşaat Emlak 

7. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 14. Yüksek Öğretim ve Yurtdışı 

 

1.2. PERSONEL İSTATİSTİKLERİ 

 

Türk Eğitim Sistemi; 430 Sayılı Tevhidi-i Tedrisat Yasasına göre Türk Milli Eğitiminin 

amaçlarının temel ilkeler doğrultusunda devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Milli Eğitim Bakanlığına 

ait olup Bakanlığın ilçelerdeki temsilcisi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir. 

Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve bağlı mahallelerde okul/kurum olarak 

teşkilatlanmıştır. 

TABLO 4. İLÇE MEM PERSONEL İSTATİSTİKLERİ 
 

8 . 

Görev Unvanı Toplam Asil Görevlendirme 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 1 - 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 2 2 - 

Şef 1 1                   

Memur Sayısı 1 1 - 

VHKİ 2 2 - 

Hizmetli 2 2  
9. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

TABLO 5. OKULLARIN BRANŞLARA GÖRE ÖĞRETMEN SAYILARI 
 

BRANŞ ÖĞRETMEN SAYISI 

Bahçecilik 1 

Beden Eğitimi 4 

Bilişim Teknolojileri 1 

Biyoloji 1 

Coğrafya 1 

Din Kült. ve Ahl.Bil. 4 

El San.Tek./Nakış 1 

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 3 

Fizik 

Görsel Sanatlar 

1 

2 

İ.H.L. Meslek Dersleri 1 

İlköğretim Matematik Öğr. 

İngilizce 

4 

6 

Matematik 1 

Müzik 1 
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Okul Öncesi Öğrt 
3 

Rehberlik 1 

Sınıf Öğretmenliği 

Sosyal Bilgiler 

19 

6 

Tarih 1 

Tekstil Tek./Tekstil 

Türk Dili ve Edebiyatı 

1 

1 

 

 
 

TABLO 6. İLÇE GENELİ YÖNETİCİ SAYILARI 

DURUMU GÖREVİ CİNSİYET SAYISI 

Kadrolu Müdür Erkek 4 

Kadrolu Müdür Başyardımcısı Erkek 1 

Kadrolu Müdür Yardımcısı Erkek 3 

Kadrolu Şube Müdürü Erkek 2 

Görevlendirme İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkek 1 

Görevlendirme Müdür Vekili Erkek 4 

Görevlendirme Müdür Yardımcısı Erkek 5 

Görevlendirme Müdür Yetkili Öğretmen Erkek 2 

TOPLAM YÖNETİCİ 22 

 

TABLO 7. PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU 

 
ÖĞRENİM DURUMU ÜNVANI/GÖREVİ SAYI 

İlkokul Hizmetli 2 

İlkokul Sürekli İşçi 5 

Lisans Memur 1 

Lisans Öğretmen 85 

Lisans Şube Müdürü 2 

Lisans+Lisansüstü(TEZLİ) Öğretmen 1 

Lise Hizmetli 1 

Lise Sürekli İşçi 1 

Lise Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 2 

Okur-Yazar Sürekli İşçi 1 

Ortaokul Hizmetli 2 

Ön Lisans/Yüksekokul Öğretmen 2 

Ön Lisans/Yüksekokul Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 

Yüksek Lisans(TEZLİ) Öğretmen 1 

Yüksek Lisans(TEZSİZ) Öğretmen 2 

 

 

 

 

 

 

 

70 

6 Türkçe 

TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI 
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ÜNVANI CİNSİYET SAYI 

Hizmetli E 4 

Hizmetli K 1 

Memur(Ş) E 1 

Öğretmen E 53 

Öğretmen K 36 

Öğretmen  2 

Sürekli İşçi E 7 

 

 

Şube Müdürü E 2 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni E 3 

TOPLAM PERSONEL SAYISI 109 

1.3. EĞİTİM ve ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ 

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI 
 

SINIF ERKEK KIZ 
1. Sınıf 26 46 

2. Sınıf 43 40 

3. Sınıf 27 57 

4. Sınıf 70 69 

5. Sınıf 39 46 

6. Sınıf 55 62 

7. Sınıf 63 43 

8. Sınıf 38 50 

9. Sınıf 51 39 

10. Sınıf 21 29 

11. Sınıf 15 33 

12. Sınıf 15 23 

TOPLAM 463 537 

 
MESLEKİ EĞİTİM ALAN/DAL BİLGİSİNE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI 

 
 

ALAN DAL SINIF ERKEK KIZ 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 

ALANI 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 

ALANI 

10. 

Sınıf 

10 12 

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 

ALANI 

Erken Çocukluk Eğitimi 11. 

Sınıf 

4 13 

İMAM HATİP PROGRAMI 

UYGULANAN ALAN 

İMAM HATİP PROGRAMI 

UYGULANAN ALAN 

10. 

Sınıf 

4 9 

İMAM HATİP PROGRAMI 

UYGULANAN ALAN 

İMAM HATİP PROGRAMI 

UYGULANAN ALAN 

9. Sınıf 27 12 

 
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFTA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİ SAYILARI 

2. SINIF 

ERKEK 

2. SINIF 

KIZ 

3. SINIF 

ERKEK 

3. SINIF 

KIZ 

4. SINIF 

ERKEK 

4. SINIF 

KIZ 

TOPLAM 

17 27 0 0 19 11 74 
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1.4. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ 

 
İlçemizde kaynaştırma eğitimi alan 6 öğrencimiz bulunmaktadır ve bunun gereği olarak 

ilçemizde Rehberlik Araştırma Merkezi olmadığından İl Ram ile irtibat sağlanmaktadır. 

İlçemizde Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi, Celal Yenitur Ortaokulu, Şehit Ümit 

Akbulut İlkokulu ve İlisuluk İlkokulu’nda Destek Eğitim Odası bulunmaktadır. 

 

1.5. ÖZEL ÖĞRETİM 

 
İlçemizde özel öğretim kurumu bulunmamaktadır. 

 
1.6. TAŞIMALI EĞİTİM 

 
Taşımalı Eğitim; İlçemizde taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezi olarak Şehit Ümit 

Akbulut İlkokulu, Celal Yenitur Ortaokulu, Kızılhisar İlk-Ortaokulu, İlisuluk Şehit Yalçın Gübrüz İlk- 

Ortaokulu, Sofular İlkokulu, Sofular Ortaokulu, Kuluncak İmam Hatip Ortaokulu’na ilkokul ve ortaokul 

öğrencileri taşınmaktadır. Ayrıca taşımalı ortaöğretim kapsamında Kuluncak Çok Programlı Anadolu 

Lisesi taşıma merkezi olup kız öğrenciler için pansiyon imkanı bulunmadığından buraya sadece kız 

öğrenciler taşınmaktadır. 

Taşımalı Eğitim kapsamında taşıma merkezi olan okullara 2015/2016 Eğitim öğretim yılında 

taşınan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

TABLO 12. TAŞIMALI ÖĞRENCİ SAYILARI 
 

Taşıma Merkezi Okul Adı Taşınan Öğrenci Sayısı 

Şehit Ümit Akbulut İlkokulu 95 
Celal Yenitur Ortaokulu 157 

Sofular İlkokulu 43 

Sofular Ortaokulu 36 
Kızılhisar İlk-Ortaokulu 21 
İlisuluk Ş.Yalçın Gürbüz İlk-Ortaokulu 46 

Kuluncak İmam Hatip Ortaokulu 42 

Kuluncak Çok P.And. Lisesi 100 
TOPLAM 540 

Taşımalı eğitim kapsamında olan tüm öğrencilere sıcak öğle yemeği hizmeti verilmektedir. 

 

1.7. ÖĞRENCİ PANSİYON VE BURSLULUK HİZMETLERİ 

Ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin barınma gereksinimlerini karşılamak 

amacıyla yatılı ve pansiyonlu okullarımız yapılırken ayrıca pansiyonu bulunan okullarımız da 

bulunmaktadır. 
1.8.1. PANSİYON VE YBO VERİLERİ 

İlçemizde pansiyonu olan tek okul Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi olup 56 erkek 

öğrenci kapasitesine sahiptir. Bu kapasitenin 2015/2016 eğitim öğretim yılında %56’lık kısmı 

kullanılmaktadır. 

1.8.2. BURSLULUK VERİLERİ 

Burs hizmetlerinden 2015 Yılı itibariyle, 5.6.7. ve 8. Sınıflarda 3 öğrenci, 9.10.11. ve 12. 

Sınıflarda ise 1 öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci yararlanmaktadır. 
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1.9. HAYAT BOYU ÖĞRENME 

Hayat boyu öğrenme kişisel, kamusal, sosyal ve istihdam perspektifi içinde bilgi, 

beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dâhil olunan tüm öğrenme 

faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. 

Hayat boyu öğrenme; örgün, yaygın ve okul dışı eğitimi kapsar. Yaş, sosyo- ekonomik 

statü veya eğitim seviyesine sınır koymaz öğrenme sürecinin sadece okullarda değil kişilerin 

yaşam boyu dâhil oldukları toplumsal, siyasi ve kültürel alanlarda da devam ettiği gerçeğine 

dayanır hayat boyu sürer ve her alanda varlığını gösterir. 

2014 ve 2018 yıllarını kapsayan MEB Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 

çerçevesinde faaliyetler yürütülmektedir. 

 
1.9.1. HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 

İlçemizde, 1 Halk eğitimi merkezi bulunmaktadır. 

 
1.9.2. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

İlçemizde Mesleki eğitim merkezi bulunmamaktadır. 

 

2- KURUM DIŞI ANALİZ 

 
2.1. ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

 
Kuluncak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken, ilgili kanun, 

yönetmelik ve yönergelerle birlikte incelenen ve 5 yıllık (2015-2019) politika, stratejik amaç ve 

hedefleri belirlemede dikkate alınan belgelerdir. 

Üst politika belgelerinde Müdürlüğümüzün görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmış 

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

politika belgeleri aşağıdaki gibi verilmiştir: 

✓ Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014 -2018) 

✓ Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi 

✓ Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı 

✓ Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 

✓ Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2015-2019) 

✓ Kuluncak Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı (2010-2014) 
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2.2. PESTLE ANALİZİ (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Legal/Etik ve 

Ekolojik Faktörler) 

Tablo 16. PESTLE Analizi 
2.2. PESTLE ANALİZİ (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Legal/Etik ve Ekolojik 

Faktörler) 
TABLO 16. PESTLE ANALİZİ 

 

POLİTİK FAKTÖRLER 

OLUMLU  OLUMSUZ 

✓ Eğitime verilen önem ve eğitim sürelerinin artması ✓

✓

 

✓

✓

✓

 

 
✓

 
Her alanda uluslararası rekabette 

yaşanan zorluklar (Krizler vb.) 

Globalleşme ile birlikte gelişmiş ülke ve 

yüksek teknolojiye sahip kurumlarla 

yaşanan rekabetin olumsuz etkilerinin 

eğitim ve öğretime yansımaları 

Yerinden yönetim anlayışının hayata 

geçirilememesi 

Yerel yönetimlerin eğitimle ilgili arsa vb. 

planlamalara yeterli özeni göstermemesi 

Personel politikaları nedeni ile 

okul/kurumlarda yaşanan destek 

personel yetersizliği ve bunu telafi 

edebilecek hizmet alımında yaşanan 

kaynak sorunu 

Eğitim ve özellikle sınav sistemine dönük 

belirsizlikler-farklı uygulamalar 

yönünde dünyada gelişen bilinç ve atılan adımlar 

✓ Dünyada ve ülkemizde okul öncesi eğitim ve 

mesleki eğitimin yaygınlaşması 

✓ Dünyada kurumsal ve bireysel bazda sürekli 

gelişmeyi hedefleyen bilinç düzeyinin artması 

✓ Mevzuatta günün yaklaşım ve ihtiyaçlarına uygun 

gerçekleştirilen değişimler 

✓ Ülkemizde; katılımcı, planlı, gelişimci, şeffaf ve 

performansa dayalı “stratejik yönetim” anlayışına 

geçme çabaları 

✓ Bakanlığımızca, eğitimde öğrenci merkezli ve 

yapılandırmacı eğitim yaklaşımları ile mesleki 

eğitimde yeterliğe dayalı modüler eğitim sistemine 

geçilmesi 

✓ Bakanlığımızca görevde yükselme ve kariyer 

basamakları vb. konulardaki geliştirilen politikalar 

✓ 18 yaşından küçük herkesin (öğrencilerin) sosyal 

güvence kapsamına alınması 

✓ Bakanlığımızın ücretsiz ders kitabı dağıtımı 

uygulaması 

 
 

EKONOMİK FAKTÖRLER 

OLUMLU  OLUMSUZ 

✓ İlçemizde halkın büyük kesiminin tarıma ✓

 

 
✓

 

 
✓

 
✓

 
Üretimde kullanılan teknolojiler ve piyasa 

şartlarındaki değişmeler nedeniyle küçük 

işletmelerin yok olması sonucu ailelerin 

yaşadığı ekonomik sorunların eğitime 

yansımaları. 

Eğitim ve öğretimde kullanılan cihaz ve 

makinelerin yüksek teknolojilere sahip 

olması nedeniyle bakım, onarımlarının 

pahalı olması dolayısıyla okulların maddi 

yönden zorlanması 

Bilim ve teknolojideki ilerlemeler nedeniyle 

gelişen yeni meslek ve iş alanlarından 

kaynaklanan sorunlar 

Eğitimde kullanılan ders araç, gereçlerine 

dayalı giderlerin artması nedeniyle ailelerin 

dayalı sürekli gelir elde etmesi ve eğitime 

verilen önemin giderek artması. 

✓ İnşaat sektöründe kullanılan  

teknolojiler 
nedeni ile okul yapımlarının hızlanması 

✓ İlçemizin en önemli tarımsal ürünü olan 

kayısının önemli bir ihracat ürünü olması. 

✓ İlçemizin coğrafi olarak zengin  

maden 
yataklarına yakın konumda olması nedeniyle 

hâlihazırda madencilik ile geçimini sağlayan 

kesimin olması ve bu sektörün gelecek vaat 

etmesi. 

✓ İnşaat sektöründe çalışan

 insan gücü 
bakımından yeterli olması nedeniyle okul 

bakım onarımlarının hızla yapılabilmesi, 
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ve eğitim kurumlarının bu ihtiyaçları 

karşılamada yetersiz kalması 

 
 

SOSYAL FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 

 

✓ Büyük   oranda   geleneksel   aile  yapısına  sahip ✓ Kırsaldan kent merkezine göçle yaşanan 
olunması   nedeniyle   suç  oranının diğer  ilçelere  öğrenci yığılmaları 
oranla düşük olması ✓ Çocukların gelişen ve büyüyen çevreleri 

✓ İlçemizin yetiştirdiği insan  sermayesinin bölgeye (kent yaşamı, e-ortam vb) dolayısı ile 
katkı sağlaması olumsuz ortamlardan korunmalarına 

✓ İlçemizin   farklı   sosyo-kültürel  yapılara  sahip  
yönelik rehberlik ihtiyaçlarının artması

 
olmasına rağmen yaşadığı huzurla ulusal ✓ Bireylerin gelişen kitle iletişim araçlarının 

bütünlüğümüzün  korunmasına katkı sağlaması olumlu katkılarının yanında, olumsuz 

etkilerine de maruz kalmaları 

✓ Hayat boyu öğrenme ve meslek içi eğitim 

konusunda hizmet üretme ve hizmeti talep 
etmede yaşanan sorunlar ve isteksiz 

tutumlar 

✓ İlçemizin yetişmiş insan yönüyle göç veren 
ilçe durumunda bulunması 

 

 
TEKNOLOJİK FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 

 

✓ Teknoloji kullanma bakımından il 
ortalamasına yakın bir  konumda 
bulunması 

✓ İlçe genelindeki okullarımızda FATİH 
Projesi uygulamalarının olması. 

✓ E-Devlet sisteminin gelişmesi 

✓ Bakanlığımızın e-okul internet 
hizmetlerinin kurumlarımızda etkin 
kullanımı 

✓ Kitle iletişim araçlarında ve ulaşımda yeni 
teknolojilerin kullanılması 

 

✓ Sürekli gelişen ve değişen teknolojileri takip etme 
zorunluluğundan doğan maddi kaynak sorunu 

✓ Eğitimin yerel ihtiyaçları karşılama boyutunu 

aşıp global bir boyut kazanması ve eğitim ortam 
ve süreçlerinin bu duruma uygun (yabancı dil vb.) 
hale getirilememesi 

✓ E-ortamdan kaynaklanan (Örneğin; Dönem ve yıl 

sonu işlemler dolayısı ile  gerçekleşen yüklenmelere 

zaman zaman cevap verememesi) sorunlar 

✓ Gelişen e-ortamın yersiz, kötüye kullanımları ve 
yeni gelişen suçlar 
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LEGAL/YASAL KURALLAR 

OLUMLU OLUMSUZ 

 

✓ Uluslararası çocuk haklarına yönelik 
yasal düzenlemelerin, kuralların 
geliştirilmesi 

✓ Tüm insanlık nezdinde eğitimin 
gereğine inanç, bilinç ve duyarlılığının 
artması 

✓ Eğitimde fırsat eşitliğine yönelik alınan 
tedbirlerin her geçen gün daha 
artırılması hususundaki çabalar 

✓ Eğitimi kolaylaştıran eğitim araç-gereç 

ve teknolojik ekipmanların ucuzlaması 
dolayısı ile bunlara her öğrencinin 
ulaşımın yaygınlaşması 

✓ Eğitim çalışanlarının eğitim-donanım 
yönünden standartlarının artması 

✓ Psikolojik, sosyal ve hatta fiziksel 
şiddetin eğitim ve disiplin aracı olarak 
kullanılmasına son verilmesi 

 

✓ Uluslararasında ve ülkelerde gelir dağılımı ve eğitim 
yönünden bölgesel farklılıklarının tam anlamıyla 
giderilememesi 

✓ Bütün insanların çocuklarının eğitimine yönelik 
duyarlılıklarının aynı oranda olmaması 

✓ Günümüzün ihtiyaçlarına cevap vereceği kabul edilen 
“Gelişimsel Rehberlik” anlayışına uygun rehberlik 
hizmetlerinin nicel ve nitel yönden geliştirilememesi 

✓ Eğitim çalışanları ve eğitim paydaşlarında; eğitim- 

öğretim, disiplin vb. alanlarda evrensel değerlerle yerel 

değerlerin olumlu yönde ve etkili bir şekilde 

harmanlanarak ortak asgari müştereklerin zihinlerde 

hemfikir hale getirilememesi 

✓ Dünyadaki ticaretin bazı dillerin tekeline girmesinin 

eğitimden beklentide farklı amaç ve düşüncelerin 
gelişmesine, bununda eğitimde amaç netliğinin 

kaybolmasına neden olması 

 
 

EKOLOJİK FAKTÖRLER 

OLUMLU OLUMSUZ 

✓ Dünyada tüm toplumlarda artan çevre 
bilinci 

✓ Çevre hakkında uluslararası bağlayıcı 
yasal düzenlemelerin yapılması 

✓ Çevre hakkında uluslararası duyarlılığı 
artırmaya yönelik STK’ların kurulması 
ve çalışması 

✓ Çevreye zararlı müdahalelerin sınır 

tanımayan bir duyarlılıkla 

durdurulmaya çalışılması ve meydana 

gelen kazalara yönelik uluslararası 

yardım çabalarının gelişmesi 

✓ Doğal ortamların eğitim 

ortamlarını(okul) olumsuz etkilemesine 
karşı(soğuk-sıcak-yağış-ulaşım vb.) 
teknoloji ve tedbirlerin gelişmesi 

✓ Çevre koruma amaçlı geliştirilen uluslar arası yasal 
düzenlemelere bazı ülkelerin onay vermemesi, 
gereklerini yerine getirmemesi 

✓ Doğal orman ve su kıyılarının yapılaşmasının 
önlenememesi 

✓ Bitki ve hayvan yetiştirilmesinde doğaya aykırı 
müdahalelerin(genetik çalışma) geliştirilmesi 

✓ Bazı hayvan türlerinin neslinin tükenmesi, bazı bitki 
türlerinin yok olmasıyla ekolojik dengelerin bölge 
bölge bozulmasının tüm dünyada önlenememesi 

✓ Tarıma uygun toprakların yoğun ve doğal olmayan 
müdahalelerle kullanılarak üretimi artırma 
çabalarının toprağı kirletmesi 
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F- SWOT ANALİZİ (Güçlü-Zayıf Yönler ile Fırsat ve Tehditler) 

2015- 2019 Stratejik Planlama aşamalarından durum analizi çalışması kapsamında 

SWOT analizi yapılmıştır. Paydaşlarımızın kurumumuzla ilgili görüşlerini almak için çeşitli 

yöntem ve teknikler kullanılmıştır. İç paydaşlarımıza yönelik e-anket kullanılmış, ankete her 

kademe türdeki okullarımızdan yönetici, öğretmen ve diğer personelden oluşan kişiler 

katılmıştır. Dış paydaş kurumlara ayrı anket hazırlanıp gönderilmiştir. Ankete katılan 

kurumlar anketimizi yanıtlamışlardır. 

İlçe MEM Stratejik Planlama Ekibinde yer alan şefe seminer düzenlenmiş, düzenlenen 

seminer esnasında şefimizin kuruma ait değerlendirme, görüş ve önerileri de alınmıştır. 

Şubelerin geçmiş üç yıla ait verileri ve geleceğe yönelik tahminleri alınmıştır. 

Kurum içi istatistikî veriler strateji geliştirme şubesinden alınmıştır. İlçe MEM Stratejik 

Planlama Üst Kurulu ile toplantı yapılmış, bu toplantıda kurumun faaliyetleri ve planlamaya 

yansımaları değerlendirilmiştir. Üst kurul üyelerinin konular hakkında açıkladıkları bilgi ve 

geleceğe yönelik önerileri alınmıştır. 

Üst politika belgelerinde eğitime dair yer alan bölüm ve paragraflar incelenmiş, 

kurumumuzu birebir ilgilendiren durumlar ve gösterilen hedefler alınmıştır. 

Birinci plan döneminde yapılan GZFT analizi incelenmiş, bu dönemde belirlenen 

stratejik amaçların gerçekleşme durumları ile hedeflere ulaşma durumu incelenmiştir. Sistem 

değişiminden kaynaklanan okulların ayrışmasının (ilkokul-ortaokul) yansımaları ve liselerin 

dönüşümlerinin (Anadolu-meslek) getirdiği yeni durumlar değerlendirilmiştir. 

Yukarıda belirtilen veriler doğrultusunda kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleriyle fırsat 

ve tehditlerinden oluşan GZFT analizi yapılmıştır. Buna göre; 
TABLO 17. GZFT ANALİZİ 

(S) GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. On iki yıllık zorunlu ve 1. Bilgi ve iletişim 1. Öğretmen başına düşen 

kademeli eğitim teknolojilerinin eğitim ve öğretim öğrenci sayısının istenen 

2. Hayat boyu öğrenme süreçlerinde kullanılması seviyede olması 

kapsamındaki kursların çeşitli ve 2. Okullarımızda yönetici ve 2. Okullarımızda derslik başına 

yaygın olması öğretmen normlarının dolu olması düşen öğrenci sayısının 

3. Yatılılık ve bursluluk 3. Birçok okulumuzun teknolojik standartların altında olması 

imkânları altyapısının yeterli olması 3. Eğitim politikalarının 

4. İlçe genelinde öğrencilerin 4. Eğitime katkı sağlayan belirlenmesinde paydaşların 

erişebilecekleri her kademede (Değerler Eğitimi Projesi, Malatya görüş ve önerilerinin dikkate 

eğitim kurumu bulunması Okuyor, Okuyan Malatya Yazıyor, alınması 

5. Temel eğitimde öğrenci Öğretmenimle El Ele, SODES, AB 4. Güçlü bilişim altyapısı ve 

devamsızlık oranının düşük olması Projeleri vb.) Projelerin elektronik bilgi sistemlerinin 

6. Tüm eğitim kademelerinde uygulanıyor olması etkin kullanımı 

kız çocuklarının okullaşma 5. Eğitimin kalitesini ve 5. Yeniliğe ve gelişime açık 

oranının yüksek olması öğrencilerin sınav başarısını insan kaynağı 
 artırmak için yapılan ortak sınavlar 6. Yaygın teşkilat ağı 
 6. Sınav başarılarına yönelik 7. Eğitim yöneticileri ve 
 açılan bölgesel kurslar öğretmenlerin Yüksek Lisans ve 
 7. Okullarımızda şiddet Doktora çalışmalarını 
 olaylarının az olması önemsemeleri 
  8. İlçemizde yürütülmekte olan 
  SODES projeleri ile birçok 
  eğitim kurumumuzda 
  gerçekleştirilen iyileştirmeler 
  9. Yeni okulların yapımı, 
  mevcut okulların fiziki şartlarının 
  iyileştiriliyor olması 
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(W) ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Öğrenci kayıt 1. İlçenin akademik 1. Nitelikli Hizmet İçi Eğitim 

işlemlerinde adrese dayalı başarısının faaliyetlerinin yetersizliği 

kayıt sisteminin etkin          istenilen düzeyde olmaması 2. Bütçe dağıtımında objektif 

işletilememesi 2. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik kriterlerin yetersizliği 

2. Ortaöğretimde okul türü hizmetlerinin yetersiz olması 3. Hizmet içi eğitimlerin 

kontenjanlarının öğrenci 3. Ücretli öğretmen uygulamasının etkinliğinin istenen düzeyde 

talepleri ile uyuşmaması yaygın olması olmaması 

3. Mesleki ve Teknik 4. Yönetici ve öğretmenlerin 4. Yönetici, öğretmen ve 

Eğitimde okullaşma eğitimdeki gelişmeleri takip çalışanların motivasyon ve 

oranının düşük olması etmemeleri örgütsel bağlılık düzeylerinin 

4. Özel eğitim okul ve 5. Üstün yetenekli bireylerin eğitim düşük olması 

kurumlarının olmaması ve öğretimine ilişkin çalışmaların 5. Geçmiş yıllara ait veri, bilgi ve 

5. Hayat boyu öğrenme yetersizliği belgelere ulaşılabilmesine 

kapsamındaki 6. Okul ve kurumlarda beslenme, imkân sağlayacak bir arşivleme 

faaliyetlerin tanıtımının sağlık ve hijyen koşullarının sisteminin bulunmaması 

yetersiz olması istenilen düzeyde olmaması 6. İzleme ve değerlendirme 

6. Özel eğitime ihtiyacı olan 7. Yönetici, öğretmen ve çalışanlara faaliyetlerinin yetersizliği 

bireylerin tespitine yönelik ödüllendirme süreçlerinin 7. Laboratuvar, çok amaçlı salon, 

yönelik etkili bir tarama etkin işletilememesi kütüphane ve spor alanlarının 

ve tanılama sisteminin 8. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel her okulda bulunmaması 

olmaması faaliyetlerin yetersizliği 8. Özel eğitime muhtaç 

7. Zorunlu eğitimden 9. Etkili bir yabancı dil eğitiminin öğrencilere hizmet sunacak 

ayrılmaların önlenmesine olmaması kurumsal kapasitenin olmayışı 

ilişkin etkili bir izleme ve 10. Zararlı alışkanlıklarla mücadelede  

önlemeye dönük yaptırım eğitimlerin yetersiz oluşu  

mekanizmasının   

işletilememesi   
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(O) FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Eğitimin sürdürülebilir 

ekonomik kalkınmadaki işlevi 

konusunda toplumsal 

farkındalık 

2. Ulaşım ve erişim ağının 

gelişmesi 

3. Öğrenci potansiyelinin büyük 

çoğunluğunun merkezi 

yerleşkede olması 

4. İlçemizin gelişmeye açık bir 

yapıda olması 

5. Hayat boyu öğrenmeyi 

destekleyen devlet 

politikalarının varlığı 

6. Eğitim ve öğretime yönelik 

talebin giderek artması 

1. Geniş bir paydaş kitlesinin 

varlığı 

2. Kaliteli eğitim ve öğretime 

ilişkin talebin artması 

3. Gelişen teknolojilerin eğitimde 

kullanılabilirliğinin artması 

4. Eğitimde teknoloji kullanımının 

artırılmasına yönelik büyük 

ölçekli(FATİH, EBA vb.) 

projelerin yürütülmesi 

5. Sektörle iş birliği yapılmasına 

imkân veren mevzuatın 

bulunması 

1. Üst politika belgelerinde 

eğitimin öncelikli alan 

olarak yer alması 

2. Şehrin sosyo-ekonomik 

yapısı ve kültürel 

seviyesinin çevre ilçelere 

göre daha iyi olması 

3. Merkezi yönetim 

bütçesinden eğitime ayrılan 

payın artış eğiliminde 

olması 

4. Hayırseverlerin eğitim ve 

öğretime katkı sağlaması 

5. Sosyal medyanın geniş 

kitlelerce kullanılıyor 

olması 

6. Eğitime destek sağlayan 

STK’ların bulunması 

 
 

(T) TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Kişiler arasındaki 1. Haftalık ders saatlerinin 1. Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik bütçenin 

sosyo-ekonomik öğrencilerin gelişim düzeylerine yetersizliği 

eşitsizlikler uygun olmaması 2. Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun 

2. Kırsal kesimde 2. Mesleki yöneltmede süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici 

ulaşım zorluğu öğrencilerin ilgi ve mekanizmaların geliştirilmemiş olması 

3. Öğretmen, yönetici yeteneklerinin dikkate 3. Yönetici, öğretmen ve diğer eğitim 

ve ailelerin özel alınmaması çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine 

eğitim konusunda 3. Beceri eğitimi için nitelikli ve yönelik merkezi hizmet içi eğitim 

yeterli bilgiye ve istekli işletme yetersizliği faaliyetlerinin yetersiz olması 

duyarlılığa sahip 4. Bireylerde oluşan teknoloji 4. Mevzuatın açık, anlaşılır ve ihtiyaca uygun 

olmaması bağımlılığının olumsuz etkileri hazırlanmaması nedeniyle güncelleme 

4. Öğrenci ve ailelerin 5. Toplumda kitap okuma, spor ihtiyacının sıklıkla ortaya çıkması 

meslekler ve iş yapma, sanatsal ve kültürel 5. Eğitim politikalarında çok sık değişiklik 

hayatıyla ilgili faaliyetlerde bulunma yapılması ve eğitim sistemindeki 

yeterli bilgiye sahip alışkanlığının yetersiz olması düzenlemelere ilişkin pilot uygulamaların 

olmaması 6. Zararlı alışkanlıkların yetersizliği 

5. Bazı okul türlerine yaygınlaşma eğiliminde olması 6. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım 

yönelik (imam hatip 7. Eğitime sınav odaklı yaklaşım maliyetinin yüksek olması 

gibi)olumsuz ve sınav kaygısı 7. Siyasi ve sendikal grupların atama ve 

toplumsal algı  görevlendirmelerde etkili olma isteği 

 

 

G- GELİŞİM/SORUN ALANLARI 
Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin gelişim 

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

plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 
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TABLO 18. GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

 

GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

Eğitim ve Öğretime Eğitim ve Kurumsal Kapasite 

Erişim Öğretimde 
Kalite 

✓ Okul öncesi   ✓ Bilimsel, kültürel,   ✓ Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif 

eğitimde okullaşma sanatsal ve  sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde 

✓ İlkokulda faaliyetler düzenlenmesi 

devamsızlık ✓ Okuma kültürü ✓ Çalışanların ödüllendirilmesi 

✓ Ortaokulda ✓ Öğretmenlere  ✓ Atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve 

devamsızlık yönelik hizmet içi  kariyer esasları ile performansın dikkate 

✓ Ortaöğretimde eğitimler   ve   öğretmen  alınması, kariyer yönetimi 

okullaşma yeterlilikleri ✓ Hizmetiçi eğitim kalitesi 

✓ Ortaöğretimde ✓ Okul sağlığı ve   ✓ Yabancı dil becerileri 
devamsızlık hijyen 

✓ Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin 

✓ Ortaöğretimde ✓ Zararlı alışkanlıklar yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının 
örgün eğitimin dışına   ✓ Yöneticilerinin yetersizliği) 

çıkan öğrenciler derse girme, ders   ✓ Okul pansiyonları 

✓ Zorunlu   eğitimden  denetleme yetkisi 
✓ Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği

 

erken ayrılma ✓ Eğitimde    bilgi  ve   
✓ Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve 

✓ Yurt ve iletişim  teknolojilerinin 
sportif faaliyet alanlarının yetersizliği 

pansiyonların doluluk  kullanımı 
✓ Birleştirilmiş sınıf uygulaması 

oranları  ✓ Örgün    ve   yaygın   
✓ Donatım eksiklerinin giderilmesi ✓ Temel eğitimden eğitimi   destekleme ve 

ortaöğretime geçiş yetiştirme kursları ✓ Özel eğitim okullarının bulunmaması (Hafif, 

✓ 
Kız  çocukları başta   ✓ Temel  dersler orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında

 

olmak üzere özel politika önceliğinde ulusal ve özellikle ortaöğretim düzeyinde) 

gerektiren grupların uluslararası sınavlarda   ✓ Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz 

eğitime erişimi öğrenci başarı durumu olması 

✓ Özel eğitime ihtiyaç   ✓ Temel eğitimden   ✓ İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki 

duyan  bireylerin  uygun ortaöğretime  geçiş zamanlama 
eğitime erişimi sistemi 

✓ Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu 

✓ Hayat boyu   ✓ Ortaöğretimden 
✓ Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki 

öğrenmeye katılım  yükseköğretime geçiş  
yetki ve sorumluluklarının artırılması 

✓ Hayat boyu 
sistemi 

✓ Ödeneklerin öğrenci sayısı, sınıf sayısı, okul- 

öğrenmenin tanıtımı ✓ Sınav odaklı sistem  
kurumun uzaklığı vb. kriterlere göre doğrudan 

✓ Açık öğretim 
ve sınav kaygısı 

okul-kurumlara gönderilmesi 

liselerini ortalama   ✓ Eğitsel 
✓ Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

bitirme süresi değerlendirme ve   
✓ Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi tanılama 

✓ Eğitsel,  mesleki  ve   ✓ Okul-Aile Birlikleri 

kişisel rehberlik   ✓ İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı 

hizmetleri oluşturulmaması 

✓ Öğrencilere yönelik  ✓ Kamulaştırılmaların zamanda yapılması 

oryantasyon faaliyetleri ✓ Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi 

✓ Hayat boyu   ✓ Mevzuatın sık değişmesi 
rehberlik hizmeti 

✓ Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi 

✓ 
Hayat  boyu   

✓ Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün
 

öğrenme kapsamında 
unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması 

sunulan kursların 
çeşitliliği ve niteliği 



41 

 

 

 
 

✓ Açık öğretim   ✓ Stratejik planların uygulanabilmesi için 

sisteminin niteliği kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz 

✓ Mesleki  ve  teknik olması 

eğitimin  sektör  ve işgücü   ✓ Müdürlük iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli 

piyasasının taleplerine  iletişim sağlanamaması 

uyumu  ✓ Basın ve yayın faaliyetleri. 

✓ Atölye ve laboratuar   ✓ Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde 
öğretmenlerinin  sektörle olumsuz etkisi ilgili özel alan bilgisi 

✓ Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma 
✓ Mesleki eğitimde uygun hale getirilmesi 
alan dal seçim rehberliği 

✓ İstatistik ve bilgi temini 

✓ İşyeri beceri eğitimi   
✓ Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu 

ve staj uygulamaları 
✓ 

Önceki 
✓ Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması 

öğrenmelerin ✓ Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

belgelendirilmesi ✓ Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü 

✓ Yabancı dil   ✓ Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan 
yeterliliği  sıkıntılar 

✓ İş güvenliği ve sivil savunma 

✓ Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

✓ Yetki devrinin alt kullanıcılara yeterince 
verilememesi 

✓ Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek 
yeniden düzenlenmesi 

✓ Bürokrasinin azaltılması 

✓ Denetim anlayışından rehberlik anlayışına 
geçilememesi 

✓ Bütünsel bir izleme-değerlendirme sisteminin 

kurulması 

 

 

 

İLÇE MEM STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 
 

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

GZFT analizi ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe 

yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 
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EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1.2. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

1.2.1. Öğrenci 

1.2.2. Öğretmen 

1.2.3. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi 

1.2.4. Program ve Türler Arası Geçişler 

1.2.5. Rehberlik 

1.2.6. Ölçme ve Değerlendirme 

 
1.3. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi 

1.3.1. Sektörle İşbirliği 

1.3.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

1.3.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama 

1.3.4. Mesleki Rehberlik 

 
1.4. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

1.4.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

 
KURUMSAL KAPASİTE 

1.5. Beşeri Alt Yapı 

1.5.1. İnsan kaynakları planlaması 

1.5.2. İnsan kaynakları yönetimi 

1.5.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

 
1.6. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

1.6.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

1.6.2. Okul bazlı bütçeleme 

1.6.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

1.6.4. Donatım 

1.7. Yönetim ve Organizasyon 

1.7.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

1.7.2. İzleme ve Değerlendirme 

1.7.3. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim 

1.7.3.1. Çoğulculuk 

1.7.3.2. Katılımcılık 

1.7.3.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

1.7.4. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 

1.7.5. Kurumsal İletişim 

 
1.8. Bilgi Yönetimi 

1.8.1. Müdürlük hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

1.8.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

1.8.3. Veri toplama ve analiz 

1.8.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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MİSYONUMUZ 

 

Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel ilkeleri doğrultusunda; 

Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için milli, manevi ahlaki 

değerlere sahip, teknolojinin her türlü imkânlarından yararlanarak problem 

çözebilen bireyler yetiştiren eğitim kurumları oluşturmaktır. 

 
VİZYONUMUZ 

 

 

Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda 

kurumsallaşmış eğitim hizmeti sunan ve sorumluluk sahibi bireyler 

yetiştiren nitelikli eğitim kurumlarının merkezi olmak. 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

Milli ve manevi değerlere bağlılık, 

 

Adalet, 

 

 Saygı, 

 

 Sürekli Gelişim, 

 

 Analitik ve Bilimsel Bakış, 

 

 Girişimcilik, Yaratıcılık, 

 Yenilikçilik, 

 

 Tarafsızlık ve Güvenilirlik, 

 

 Katılımcılık, 

 

 Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, 

 

 Verimlilik, 

 

 Ar-Ge Çalışmaları, 

 

 Sanatsal duyarlılık, 

 

 Çevreye ve Bütün Canlıların Yaşam Haklarına Duyarlılık. 
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TABLO 19. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

TEMA STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 
 

 

 

1. Bütün bireylerin eğitim ve 

öğretime adil şartlar altında 

erişmesini sağlamak. 

1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta 

olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve 

kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını 

artırmak. 
 

 

 

 

 
 

2. Bütün bireylere çağın 

gerektirdiği bilgi, beceri, tutum 

ve davranışın kazandırılması ile 

girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil 

becerileri yüksek, iletişime ve 

öğrenmeye açık, öz güven ve 

sorumluluk sahibi sağlıklı ve 

mutlu bireylerin yetişmesine 

imkân sağlamak. 

1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve 

öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 

 

 
 

2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü 

piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler 

yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak. 
 

 

3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yerel, 

ulusal ve uluslararası projelerle, öğrenci /öğretmenlerin 

yeterliliğini ve uluslararası hareketliliğini artırmak. 
 

 

 

3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik 

yapı ile yönetim ve organizasyon 

yapısını iyileştirerek eğitime 

erişimi ve eğitimde kaliteyi 

artıracak etkin ve verimli işleyen 

bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

1. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu 

sağlamak için; yönetici, öğretmen ve diğer personelin 

kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek. 

 

 

 
2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum 

standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek, 

etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 
 

 

 

3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi 

sistemi oluşturmak ve müdürlük hizmetlerinin 

sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini 

artırmak. 
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1. TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve 

dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi 

tamamlayabilmesine yönelik politikalar eğitim ve öğretime erişim teması altında değerlendirilmektedir. 

STRATEJİK AMAÇ 

 
Stratejik Hedef 1.1: Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere eğitim ve 

öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.  

TABLO 20. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1.1. 
 

No Performans Göstergeleri Türkiye Önceki Yıllar Hedef 
Ortalaması 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en 56,03 46 42 52 75 

az bir yıl okul öncesi eğitim almış 

olanların oranı (%) 

2 Net okullaşma 
oranı (%) 

Okulöncesi (4-5 Yaş- 41,57 46 42 52 75 
Net) 

İlkokul 99,57 100 100 100 100 

Ortaokul 94,52 99,9 99,9 99,9 100 

Ortaöğretim 76,65 89 92 96 100 

3 Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı 90,02 98 98 98 100 
(%) 

5 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan 6,17 2,5 2,2 2,2 1 

öğrenci oranı (%) 

 

 

7 Burs alan öğrenci 

sayısı 

Ortaokulda 5 4 3 15 

Ortaöğretimde 3 1 1 15 

8 Kız çocuklarının 

okullaşma oranı(%) 

İlkokul 95 97 99 100 

Ortaokul 96 98 99 100 

Ortaöğretim 75 81 87 95 

9 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 9 20 20 25 

(25-64 Yaş) (%) 

10 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 62,9 75 90 90 95 

kursların tamamlama oranı (%) 

erişmesini sağlamak. 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında 
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İlçemizde örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere 

tüm bireylerin eğitim ve öğretime etkin katılımının artırılması planlanmaktadır. Bu nedenle 

eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim ve öğretimin tüm bireylere adil şartlarda 

sunulması hedeflenmektedir. 

İlçemizde 2014 yılında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma 

kursları olmak 9 kurs açılmıştır. Bu faaliyetlerden 92 kadın, 12 erkek olmak üzere toplam 104 

kişi yararlanmıştır. 2014 yılında destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında 42 kurs açılmıştır. 

Bu kurslardan 310 öğrenci yararlanmıştır. 

Kız çocuklarının okullaşma oranlarına bakıldığında ilkokul ve ortaokulda istenen 

düzeydedir. Ortaöğretim de iyileştirmeye açık alan olarak görülmektedir. 

Bu hedefin gerçekleşmesi ile örgün eğitim ve öğretimin her kademesinde okullaşmanın 

ve hayat boyu öğrenmeye katılımın, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel 

politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının ve özel öğretim kurumlarının payının 

artması beklenirken devamsızlığın ve erken ayrılmaların azalması hedeflenmektedir. 

TABLO 21. TEDBİRLER 1.1. 
 

SIRA TEDBİRLER SORUMLU 
ŞUBE 

1 Okullaşma oranları düşük olan eğitim bölgelerinde ailelere yönelik 

bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

TEMEL EĞİTİM 

2 Okullaşma oranlarının artırılması konusunda yönetici ve öğretmenlere 
yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecektir. 

TEMEL EĞİTİM 

3 İlkokula başlayan çocukların okul öncesi eğitim almaları için gerekli 

çalışmalar yapılacaktır. 

TEMEL EĞİTİM 

4 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler 

yapılacak ve okulöncesi eğitim  kademeli olarak zorunlu hale 

getirilecektir. 

TEMEL EĞİTİM 

5 4. 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim öğretim yılı içerisinde 

okul ve üst öğrenim kurumlarını tanıtım faaliyetleri düzenlenerek, veli 

ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

ÖZEL EĞİTİM 

VE REHBERLİK 

6 Toplumun mesleki ve teknik eğitime yönelik algısının olumlu yönde 

değiştirilmesi için kampanyalar düzenlenecek ve sosyal medyanın 

etkin bir biçimde kullanılması sağlanacaktır. 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

EĞİTİM 

7 İstihdam fuarları, kariyer günleri vb. etkinliklere MTE öğrencilerinin 

katılımı desteklenecektir. 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

EĞİTİM 

8 Okulların faaliyetleri ve çalışmaları toplumla paylaşılarak okullara 

yönelik farkındalık arttırılacaktır. 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 
EĞİTİM 

9 Zor koşullardaki çocukların, özellikle kızların ve küçük yerleşim 

birimlerinde yaşayan çocukların ücretsiz, zorunlu ve kaliteli eğitime 
erişimleri sağlanacaktır. 

DESTEK 

HİZMETLERİ 

10 Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan 

erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılarak gerekli 

önlemler alınacaktır. 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

EĞİTİM 
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11 İlçedeki Mesleki Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların tercih edilmesi 

için tanıtım ve özendirme çalışmaları yapılacak 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

EĞİTİM 

12 Okul terki ve devamsızlığın azaltılması konusunda veli, yönetici ve 

öğretmenlere yönelik bilgilendirici toplantı, broşür vb. faaliyetler 
düzenlenecektir. 

ORTAÖĞRETİM 

13 Yatılılık ve Bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

14 Öğrencilerin kalacakları pansiyonların kalite standartları 
iyileştirilecektir. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

15 Özel eğitim hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin niteliğinin 

artırılması için paydaşlarla ihtiyaç analizi yapılarak işbirliğine 
gidilecektir. 

ÖZEL EĞİTİM 

VE REHBERLİK 

16 Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat 

boyu öğrenime erişim imkânları hakkında toplumda farkındalık 
oluşturulacaktır. 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

17 Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kurslara erişim imkânları ile 
bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

HAYAT BOYU 
ÖĞRENME 

18 İş yaşamında, değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin 

istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör ve ilgili taraflarla 

iş birliğinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki kursların 

çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır. 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

 

 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 
Eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki 

bireye çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik politikalar eğitim 

ve öğretimde kalite teması altında değerlendirilmektedir. 

STRATEJİK AMAÇ 2 : Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz 

güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

 
Stratejik Hedef 2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 

TABLO 22. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.1. 
 

No Performans Göstergesi Türkiye 
Ortalaması 

Önceki Yıllar  Hedef 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 TEOG ortak sınavı puan ortalaması  356 378 395 400 

2 Temel Eğitimden 
Ortaöğretime 

Türkçe 13,31 10,80 12,53 13,65 18 

Geçiş ortak Matematik 8,97 8,55 9,80 7,55 12 
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 sınavlarının net 

ortalaması 
Fen ve Teknoloji 11,54 11,50 12,66 10,55 15 

 T.C. İnkılâp 

Tarihi ve 
Atatürkçülük 

11,54 12,56 13,41 10,69 15 

 Yabancı dil 9,34 9,37 9,50 9,63 15 

 Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi 

13,50 16,05 14,57 18,01 18 

 
3 

Sınıflara göre 
yılsonu başarı 

5. Sınıf 72,35 68,42 69,56 71,70 80 

 6. Sınıf 69,61 74,74 75,99 76,01 80 

 7. Sınıf 69,37 70,30 72,14 76,85 80 

 8. Sınıf 69,40 70,44 73,56 79,30 80 

 9. Sınıf 59,68 69,85 62,04 68,30 80 

 10. Sınıf 67,61 66,41 68,56 69,51 80 

 11. Sınıf 70,57 71,57 74,55 76,44 80 

 12. Sınıf 77,84 77,71 83,49 82,57 80 

4 İlçenin YGS puan ortalaması 

5 İlçenin LYS puan ortalaması 

6 İlçenin LYS MF puan Ortalaması 

7 İlçenin LYS TM puan Ortalaması 

8 İlçenin LYS TS puan Ortalaması      

9 İlçenin LYS puan türüne göre yerleşme 
oranı 

10 İlçe düzeyinde mezun öğrencilerin 
üniversiteye yerleşme oranı 
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11 okunan kitap sayısı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oranı(%) 

Öğrenci başına İlkokul 23,32 18 21 21 50 

 Ortaokul 7,26 19 9 10 20 

Ortaöğretim 2,77 2,76 2,42 2,40 5 

Bir eğitim ve İlkokul  - - - 30 

12 öğretim yılında 
sanat, bilim, kültür 

      

Ortaokul  - - 5 30 

ve spor alanlarında       
      

en az bir faaliyete Ortaöğretim  - 10 15 30 

katılan öğrenci       

 

13 
Onur veya İftihar 
belgesi alan öğrenci 

İlköğretim 
kurumları 

9,2 14,33 9 11 20 

oranı(%) Ortaöğretim 15,7 12,30 11,02 14,05 20 

14 Disiplin cezası alan 
öğrenci oranı 

Ortaokul 0,23 - - - 0 

 Ortaöğretim 3,16 1,34 0,50 2,44 1 

15 Ortaöğretimde sınıf 
tekrar oranı(%) 

9. Sınıf 17,06 19 22 22,3 10 

 10. Sınıf 4,39 2,2 5,45 1,50 1 

11. Sınıf 2,50 1,9 - - 0 

 12. Sınıf 0,45 - - - - 

16 Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul 
sayısı 

1573 - 1 1 3 

17 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 
sahip okul sayısı 

447 - - - 1 

18 Koruyucu Sağlık 
Hizmetlerinden 

Aşılama  348 418 436 500 

Yararlanan Öğrenci Ağız Diş Sağlığı  350 418 440 500 

 Sayısı Sağlıklı 
beslenme 

 - - 180 300 

19 Koruyucu sağlık Ağız Diş Sağlığı 14 - - - 10 

hizmetleri 

eğitimlerine katılan 
öğretmen Sayısı 

      

Sağlıklı 

beslenme 

 - - - 10 

20 İlk yardım bilinci konusunda açılan 

eğitime katılan öğretmen sayısı 

 - - - 5 

21 Çocuklara şiddet ve çocuk istismarını 

önlemeye yönelik yapılan etkinliklere 

katılan yönetici, öğretmen ve personel 
sayısı 

 - 5 12 15 

22 Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlar 

konusunda yapılan faaliyete katılımcı 

sayısı 

 - 40 50 100 
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Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine 

yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri, ilk yardım bilinci, sağlıklı beslenme ve kitap okuma 

alışkanlığı kazandırılması ile ilgili çalışmalar hedeflenmektedir. 

Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 

yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Ancak 

mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak sağlayacak bir yapı 

bulunmamaktadır. 

Öğrencilerin motivasyonunun sağlanması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi 

eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda örnek 

davranışlarda bulunan ve başarılı öğrencilere takdir, teşekkür, onur, üstün başarı ve iftihar 

belgeleri verilmektedir. Benzer şekilde disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele 

alınmaktadır. 

Çocuklara şiddet ve çocuk istismarını önlemeye yönelik yapılan etkinlikler ile madde 

bağımlılığı ve zararlı alışkanlarla mücadele konusunda faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 

Eğitimin tüm kademelerindeki rehberlik hizmetlerinin etkililiği ve verimliliğinin 

artırılması hedeflenmektedir. 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım 

oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmayı hedeflemekteyiz. 

 
Tablo 23. Tedbirler 2.1. 

 
SIRA TEDBİRLER SORUMLU 

ŞUBE 

1 Merkezi sınav sonuçları analiz edilerek veriler 

öğretmenler kurulunda ve zümre toplantılarında yönetici ve öğretmenlerce 

paylaşılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. 

TEMEL EĞİTİM 

ORTAÖĞRETİM 

2 Tüm öğrencilerimize okuma ve yazma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 

etkinlikler düzenlenerek, sonuçlar analiz edilerek değerlendirilecektir. 

STRATEJİ 

GELİŞTİRME 

ARGE 

3 Etkin ve işlevsel bir rehberlik anlayışı oluşturularak, Öğrencilerin bireysel 
yeteneklerine göre yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

ÖZEL EĞİTİM VE 

REHBERLİK 

4 Öğrencileri zihinsel, kültürel ve ahlaki yönden geliştirecek yerel, evrensel, 

milli ve manevi değerleri tanımaları ve benimsemeleri sağlanacaktır. 

STRATEJİ 

GELİŞTİRME 
ARGE 

5 Teknolojik araç-gereçlerin yanlış kullanımı ve zararlarını engellemeye 
yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

TE-OÖ-DÖ-MTE 

6 Eğitimin her kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif 
faaliyetler ve bu faaliyetlere katılan öğrenci sayısı artırılacaktır. 

TE-OÖ-DÖ-MTE 

7 Öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında katıldıkları faaliyetlerin 
izleme ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

TE-OÖ-DÖ-MTE 

8 Tüm paydaşlara (yönetici, öğretmen ve veli) özel eğitime muhtaç bireylerin 
eğitimi konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

TE-OÖ-DÖ-MTE 

600 417 120 - Destekleme ve yetiştirme kurslarından 

yararlanan öğrenci sayısı 

23 
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9 Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve içecek hizmeti 

veren ortamların sağlık ve hijyen şartlarının oluşturulması için gerekli 

çalışmalar yapılacaktır. 

MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

10 Okul sağlığı ve sağlık bilgisi konularında öğrencilerin, ailelerin ve ÖZEL EĞİTİM VE 

çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. REHBERLİK 

Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.)  

katılmaları desteklenecektir  

11 Çocuklara şiddet ve çocuk istismarını önlemeye yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

ÖZEL EĞİTİM VE 

REHBERLİK 

12 Madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlarla mücadele ile Okul çevresinin 
güvenliğine yönelik çalışmalarda yerel yönetimlerle işbirliğine gidilecektir. 

ÖZEL EĞİTİM VE 

REHBERLİK 

13 Zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda veli, öğretmen ve öğrencilere 
yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

ÖZEL EĞİTİM VE 

REHBERLİK 

14 Başta obezite ve kronik hastalık riski olan çocuklar olmak üzere sağlıklı 
beslenme ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden faaliyetler düzenlenecektir. 

MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

15 Okul güvenliği, çevreye duyarlılık, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere 

uygunluk gibi okulların mekânsal kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; yeterli 

sosyal donatılara sahip, yenilikçi öğrenme ortamları sunan, çağdaş ve 

çevreye duyarlı eğitim ortamları için standartlar belirlenerek, standartlara 

uygunluk için mavi, yeşil vb. bayrak uygulamaları başlatılacaktır. 

ÖZEL EĞİTİM VE 

REHBERLİK 

16 Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından 

kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve 

EBA’nın etkin kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmetiçi 
eğitimler verilecektir. 

BİLGİ İŞLEM VE 

EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ 

17 Bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları göz önüne alınarak örgün ve 
yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

18 Destekleyici ve yetiştirici kurslarda verilen eğitimlerin niteliği artırılarak, 
öğrencilere araç- gereç ve materyal desteği sağlanacaktır. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

 

Stratejik Hedef 2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak. 

 
Tablo 24. Performans Göstergeleri 2.2. 

 

No Performans Göstergesi Türkiye Önceki Yıllar Hedefler 
Ortalamas 

ı 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim - - - 100 

mezunlarının işgücüne katılım sayısı 

2 Eğitim ve denklik yoluyla belge alan - - - - 

sayısı (kalfalık ve ustalık) 

3 Usta öğretici belgesi alan sayısı - - - 5 
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4 Mesleki eğitim merkezinden işyeri açma 

belgesi alan sayısı 

 - - - 5 

5 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin 

yaptığı patent veya faydalı model 
başvuru sayısı 

17 - - - 3 

 

Hayat boyu öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları doğrultusunda hızla gelişen ve değişen 

sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli 

bir gösterge haline gelmiştir. 

Müdürlüğümüze bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli 

öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile 

öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki eğitim faaliyetlerini gelişen toplum ihtiyaçları 

doğrultusunda çeşitlendirerek eğitim ve öğretime erişimi ve katılımı artırmayı hedeflemekteyiz. 

Hedefin gerçekleştirilmesi ile iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu 

öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. 

 
Tablo 25. Tedbirler 2.2. 

 

SIRA TEDBİRLER SORUMLU 

ŞUBE 

2 Dezavantajlı bireyler başta olmak üzere HBÖ fırsatlarına erişen birey sayısı 

artırılacaktır. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

3 Tüm yetişkinler özellikle kadınlar için temel ve sürekli eğitime eşit ölçüde 

erişimin, yetişkin eğitimi gelişim düzeyi artırılacaktır. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

4 Bireylerin öğrenme fırsatları çeşitlendirilerek hayat boyu öğrenme 

faaliyetlerinin teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

5 Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve 
becerilerini artırmaları teşvik edilecektir. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

6 Toplumda yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi amacıyla e-öğrenme HAYATBOYU 

dâhil, yaygın eğitim imkanları geliştirilecek, eğitim çağı dışına çıkmış  ÖĞRENME 

kişilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teşvik edilecek, beceri 
kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacaktır. 

7 Mesleki ve teknik eğitim politikalarının belirlenmesine ilişkin süreçlerin, 

sektörün ve işgücü piyasasının taleplerine uygun şekilde yönlendirilebilmesi 

için başta sektör temsilcileri olmak üzere ilgili paydaşların bu süreçlere etkin 

katılımı sağlanacaktır 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

MESLEKİ VE 
TEKNİK 

EĞİTİM 

8 Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünün HAYATBOYU 

yerleşmesi için mevcut süreçler değerlendirilerek gerekli düzenlemeler ÖĞRENME 

yapılacaktır. 

9 İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin bir şekilde izlenip ve 

değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

10 Bireylerin aktif ve katılımcı vatandaş olmalarına yönelik farkındalık 

arttırılacaktır 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 
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Stratejik Hedef 2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yerel, ulusal ve uluslararası 

projelerle, öğrenci /öğretmenlerin yeterliliğini ve uluslararası hareketliliğini artırmak. 

 
 

TABLO 26. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2.3. 
 

No Performans Göstergesi Türkiye Önceki Yıllar Hedef 
Ortalamas 

ı 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 Uygulanan yerel proje sayısı - - - 3 

2 Stratejik Planlama eğitimine katılan - 5 8 10 
yönetici ve öğretmen sayısı 

3 “Bu Benim Eserim” proje yarışma - 1 1 - 
konulu bilgilendirme toplantısı sayısı 

4 “Bu Benim Eserim” proje yarışması - 2 3 5 
eğitimine katılan öğretmen sayısı 

5 Bu Benim Eserim proje yarışmasında - - 1 3 
finale kalan proje sayısı 

6 TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma - - - 5 

Proje Yarışmasında bölge sergisine 

katılan proje sayısı 

7 TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma - - - 5 

Proje Yarışmasına katılan öğrenci 

sayısı 

8 AB Proje sayısı - - - 1 

9 Uluslararası hareketlilik - - 2 10 

programlarına/projelerine katılan 

öğretmen sayısı 

10 Uluslararası hareketlilik - - 15 20 

programlarına/projelerine katılan 

öğrenci sayısı 

11 Kabul edilen SODES proje sayısı 1 1 - 3 

12 SODES projelerinden yararlanan 50 80 - 100 

öğrenci sayısı 

13 SODES projelerinden yararlanan 1 1 - 5 
yönetici ve öğretmen sayısı 

 
Günümüzde yapılan çalışmaların izlenme-değerlendirilme faaliyetleri ve geliştirilmesi 

için hemen her alanda araştırma yapılması, yapılan araştırma sonuçlarına uygun projeler 
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üretilmesi ve iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. Kurumların gelişen yeni ihtiyaçlara ve 

kalite beklentilerine cevap verecek bir yapıya kavuşması gerekmektedir. 

Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla; Stratejik yönetim ve planlama; yerel, ulusal ve 

uluslar arası proje hazırlama ve uygulama konusunda tüm okul/kurum yöneticilerimize 

eğitimler verilmekte sonuçlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

 

 
Tablo 27. Tedbirler 2.3. 

 

SIRA 

NO 

TEDBİRLER SORUMLU 

ŞUBE 

1 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi 

kapsamında öz değerlendirme yapmaları sağlanacaktır. 

STRATEJİ 

GELİŞTİRME 

2 Okul ve kurumlarımızın stratejik yönetim yaklaşımına geçişi için yönetici ve 

öğretmenlere periyodik olarak stratejik yönetim ve planlama eğitimleri 

verilecektir. 

STRATEJİ 

GELİŞTİRME 

3 AB'ye üyelik sürecinde ülkemizin eğitim ve öğretim 2020 hedeflerine 

yönelik çalışmalarına müdürlüğümüz personelinin ERASMUS+ programı 

kapsamında aktif katkı ve katılımları sağlanarak hareketlilik düzeyi 
artırılacaktır. 

STRATEJİ 

GELİŞTİRME 

4 TÜBİTAK ve Bu benim Eserim proje yarışmasına öğrenci ve öğretmenlerin 

katılımı artırılacaktır. 

TEMEL 

EĞİTİM 

5 SODES projelerinden azami düzeyde yararlanılacaktır. STRATEJİ 

GELİŞTİRME 

6 Bu Benim Eserim proje çalışmalarının etkili ve verimli sonuçlar için öğrenci 

ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

TEMEL 

EĞİTİM 

 

 

 

 
3.TEMA : KURUMSAL KAPASİTE 

 
Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak fiziki, mali ve teknolojik altyapının 

geliştirilmesi, beşeri kaynakların niteliğinin artırılması ile yönetim ve organizasyon yapısının 

geliştirilmesine yönelik politikalar bu tema altında ele alınmaktadır. 

 
 

STRATEJİK AMAÇ 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon 

yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir 

kurumsal yapıyı tesis etmek. 

 

 
Stratejik Hedef 3.1: Eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak için yönetici, 

öğretmen ve diğer personelin kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmek. 
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TABLO 28. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.1. 

No Performans Göstergesi  Türkiye 
Ortalaması 

Önceki Yıllar Hedef 

 

1 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 

oranı (%) 
2 Öğretmen başına yıllık mahalli hizmet 

içi eğitim süresi (saat) 

3 Maarif müfettişlerince izleme ve 

değerlendirmeye alınan okul/kurum 

oranı(%) 

2014 2012 2013 2014 2019 

1,2 - 2,5 10 

 

1,6 3 3,3 4 5 

100 100 100 100 

4 Başarı belgesi verilen personel sayısı 8 5 10 30 

5 Üstün başarı belgesi verilen personel 

sayısı 

- - - 5 

6 Ödül alan personel sayısı - 1 2 30 

7 Ücretli öğretmen sayısının toplam 

öğretmen sayısına oranı (%) 

7,06 9,11 8,5 13,5 5 

8 Norm kadro doluluk oranı (%) 81,31 71,60 80,3 67,9 100 

9 Asil yönetici sayısının toplam yönetici 

sayısına oranı (%) 

Öğretmen başına 

70,4 90 90 75 100 

10 düşen öğrenci sayısı 

 

 

 

 

Kurumumuzun görev alanına giren konularda faaliyetlerini etkin bir şekilde 

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

olması gerekmektedir. Bu bağlamda müdürlüğümüzün beşeri altyapısının güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 
Tablo 29. Tedbirler 3.1. 

 

SIRA TEDBİRLER  SORUMLU 

ŞUBE 

1 Yönetici, öğretmen ve diğer personellerin kişisel ve mesleki gelişimi için, 

yıllık merkezi veya mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden en az birine 
katılımı sağlanacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

2 Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri, yapılacak ihtiyaç analizleri 

doğrultusu planlanacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

3 Bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımını artırmak amacıyla kurum/kuruluş ve 

STK’larla insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında yapılan ortak 
faaliyetlere katılımcı sayısı artırılacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

4 Başarılı yönetici ve öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. İNSAN 
KAYNAKLARI 

Okulöncesi  14 10 12 15 

İlkokul 19 14,55 15,22 13,75 12 

Ortaokul 18 16,25 16,89 17,20 15 

Ortaöğretim 15 9,25 9,88 11,30 12 

 



48 

 

 

 
 

5 İlçe genelindeki öğretmen zümre toplantılarına okul/kurum 

yöneticilerinden birinin katılımı sağlanacak, alınan kararlar diğer 

öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla okul/kurumların web 

sayfalarında yayınlanacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

6 Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf 

yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal 

hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı 

dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli periyodlarda eğitim yapmaları 
sağlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilecektir. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

7 Hizmet içi eğitim planlamaları, öğretmenlik genel ve özel alan 

yeterlilikleri, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları 
ve birimlerce tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

8 Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki 

destek personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

9 Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler 

verilmesi sağlanacaktır. 

İNSAN 

KAYNAKLARI 

 

Stratejik Hedef 3.2: Plan dönemi sonuna kadar belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını 

tesis etmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

TABLO 30. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.2. 
 

No Performans Göstergesi Türkiye 
Ortalaması 

 Önceki Yıllar  Hedef 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 Birleştirilmiş sınıf uygulaması olan 

okullara giden öğrencilerin genel 
öğrencilere oranı(%) 

 15,10 13,50 11,42 10 

2 Derslik başına Okulöncesi 
düşen öğrenci 

 12 14 13 10 

sayısı İlkokul 29 18 16 15 15 

Ortaokul 29 19 18 18 15 

 Ortaöğretim 29 14,75 14,88 15,48 15 

4 Spor salonu olan okul oranı (%) 8,4 10,33 10,33 10,33 50 

5 Çok amaçlı salon veya konferans 
salonu olan okul oranı (%) 

35,9 30 30 30 50 

6 Kütüphanesi olan okul oranı 39,2 30,33 30,33 30,33 50 

7 Deprem tahkikatı sonucu 

güçlendirilme gerekliliği tespit 

edilen eğitim binalarından 

güçlendirilmesi yapılanların 
oranı(%) 

17 - 50 - 50 

8 Engellilerin kullanımına yönelik 

düzenleme yapılan okul veya kurum 
oranı (%) 

42,47 - - 10,33 50 
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9 Kalite standartlarına göre mevcut 
pansiyon sayısı 

1 1 1 2 

10 Sivil savunma ve doğal afetler 

konusunda verilen eğitime katılan 
öğrenci sayısı 

455 490 425 500 

11 Sivil savunma ve doğal afetler 

konusunda verilen eğitime katılan 

yönetici, öğretmen ve personel 
sayısı 

20 25 22 50 

12 Sivil savunma, doğal afetler ve 

başlangıç yangınlarına müdahale 

çerçevesinde gerçekleştirilen 
tatbikat sayısı 

5 5 3 15 

 

Müdürlüğümüz ve bağlı okul/kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca 

cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, 

kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir. 

2011 yılı itibariyle, Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi 

Yönetim Sistemi projesi (TEFBİS) okul/kurumlarımızda aktif olarak kullanılmaktadır. Sistemle 

okul/kurumlar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri gerçek ve güncel 

verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. 

Plan dönemi sonuna kadar belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını 

tesis etmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak, fiziki kapasitenin 

geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin 

artırılması hedeflenmektedir. 
 

Tablo 31. Tedbirler 3.2. 
 

SIRA TEDBİRLER  SORUMLU 

ŞUBE 

1 Genel ve yerel bütçenin okul ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamada 

verimlilik ve sosyal adalet ilkesi esas alınacaktır. 

İNŞAAT 
EMLAK 

2 Mevcut pansiyonlar, kalite standartlarına uygun hale getirilecek, sayı ve 

kapasiteleri artırılacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

3 Okul /kurumlarda ihtiyaç duyulan çok amaçlı salon, spor salonu, görsel 

sanatlar, müzik odaları dil-fen laboratuarları vb. zorunlu mekanlar 

oluşturularak öğrencilerin hizmetine sunulacaktır. 

İNŞAAT 
EMLAK 

4 Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki 

mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılanması sağlanacaktır. 

İNŞAAT 
EMLAK 

5 Derslik ihtiyacının kısa vadede giderilebilmesi ve fiziki eğitim şartlarının 

iyileştirilmesi için Eğitim Kampüsü projelerinin hayata geçirilmesi 
sağlanacaktır. 

İNŞAAT 
EMLAK 

6 Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, makine-teçhizat 

dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve 

teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

7 Okul ve pansiyonlarının eğitim ortamları; fiziki mekân, sosyal mekân, 

donatım ve iş güvenliği esasları çerçevesinde oluşturulacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 
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8 Okul/kurumların ihtiyaçlarının giderilmesi için tahsis edilen bütçenin etkin ve 

verimli kullanılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

9 Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, 

bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin 

sağlanması amacıyla tüm okullarda fiziki altyapı (asansör, engelli WC’ leri 

ve rampa)güçlendirilecektir. 

İNŞAAT 
EMLAK- 
DESTEK 

HİZMETLERİ 

10 Sivil savunma ve doğal afetler konusunda okul ve kurumlarımıza sivil 

savunma planları ve sabotajlara karşı korunma planları kapsamında 

çalışmalar yapılacaktır. 

SİVİL 
SAVUNMA 

11 Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve 

aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, 
sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

12 Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları 
yaygınlaştırılacaktır. 

DESTEK 
HİZMETLERİ 

 

Stratejik Hedef 3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve 

müdürlük hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak. 

 
TABLO 32. PERFORMANS GÖSTERGELERİ 3.3. 

 

No Performans Göstergesi Türkiye Önceki Yıllar Hedef 
Ortalaması 

2014 2012 2013 2014 2019 

1 Kurumun ulusal ve yerel basında yer 5 3 8 10 

alma sayısı 

2 Alo 147’den gelen şikâyet-talep sayısı - 5 5 0 

3 BİMER’den gelen şikayet-talep sayısı - 3 2 0 

4 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu - - - - 

kapsamındaki şikâyet-talep sayısı 

5 İnternet altyapısı, etkileşimli tahta 35,31 - 20 20 100 

kurulumu tamamlanan okul oranı (%) 

6 FATİH projesi kapsamında öğretmen ve - 40 40 100 

öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayar 

oranı 

7 FATİH projesi kapsamında verilen - 3 3 10 

eğitimlere katılan öğretmen sayısı 

 

Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından 

müdürlüğümüz ve bağlı okul/kurumların azami düzeyde istifade etmesini sağlamak. 

Vatandaşların eğitim hizmetlerine doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurması ve 

bürokrasinin azaltılması amacıyla hazırlanan kamu hizmet standartları doğrultusunda 
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müdürlüğümüz ve bağlı okul/kurumlarımızca sunulan hizmetlerin kalite ve memnuniyetin 

artırılması için tedbirler almaktayız. 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunum kalitesinin artırılması ve öğrenmenin 

kolaylaştırılması amacıyla FATİH projesi kapsamında 2 okulumuzda etkileşimli tahta 

kurulumu tamamlanmıştır. 

Kurumsal yazışma ve arşivlemede Müdürlüğümüz Doküman Yönetim Sistemi(DYS), 

okul/kurumlarımız e-okul Yönetim Bilgi Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sistemi ile resmi 

yazışmalar için kurumkodu@meb.k12.tr e mail sistemi kullanmaktadır. 

Müdürlük hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımı ile 

hizmet memnuniyetinin artırılması, bürokrasinin azaltılması, okul ve kurumların teknolojik 

altyapısının tamamlanması, hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması hedeflenmektedir. 
 

TABLO 33. TEDBİRLER 3.3. 

 

SIRA TEDBİRLER SORUMLU 

ŞUBE 

1 Tüm  kurumlarda  teknolojik  gelişmeler  doğrultusunda internet hızının BİLGİ İŞLEM VE 

artırılması sağlanacaktır. T 
EĞİTİM

 
EKNOLOJİLERİ 

2 Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır. BİLGİ İŞLEM VE 
EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ 

3 MEBBİS  uygulama/modül  ve  projelerinin  internet erişim sayfalarının BİLGİ İŞLEM VE 

yeni teknolojik alt yapıyı destekleyecek şekilde güncellemeleri T 
EĞİTİM

 
EKNOLOJİLERİ 

tamamlanacaktır. 

4 Öğretmenlere EBA eğitim portalını kullanımı konusunda bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

BİLGİ İŞLEM VE 
EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ 

5 Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri BİLGİ İŞLEM VE 

teknik altyapıyı güçlendirecek çalışmaları yapılacaktır. T  
EĞİTİM 

EKNOLOJİLERİ 

6 Donanım, ağ altyapısı ve erişim bileşenlerinin dağıtım ve kurulum 

çalışmaları yürütülecektir. 

BİLGİ İŞLEM VE 
EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ 

7 FATİH projesi kapsamında tüm okullarımızın donatımı sağlanacaktır. BİLGİ İŞLEM VE 
EĞİTİM 

TEKNOLOJİLERİ 

mailto:kurumkodu@meb.k12.tr
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PLAN DÖNEMİ İÇİN TAHMİNİ MALİYETLER 

 

 
 

  
CARİ YIL 

 
PLAN DÖNEMİ 

BÜTÇE 

KAYNAKLARI 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
GENEL 

BÜTÇE 

 
150.736,96 

 
160.856,52 

 
155.500,00 

 
100.000,00 

 
115.000,00 

 
155.000,00 

 
KANTİN 

GELİRLERİ 

 

436,51 
 

325,86 
 

400,00 
 

300,00 
 

550,00 
 

750,00 

 
TOPLAM 

 
15,117,347 

 

32,602,856 

 

 

155,900,00 

 

 
100,300,00 

 
115,550,00 

 
155,750,00 

 

Tablo 34. Plan Dönemi İçin Tahmini Maliyetler 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri kalkınma planları 

ve programlarda 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 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemine ilişkin 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 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamıştır. Hazırlanan planın 

gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde 

alınabilmesi için İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 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. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 

Modelinin çerçevesini; 

1. İlçe MEM 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. Gerekli tedbirlerin alınması, süreçleri oluşturmaktadır. 

 
İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme 

durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci 

izleme kapsamında Strateji Geliştirme Şubesi tarafından harcama birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak 

raporlaştırılacaktır. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst 



65 

 

 

 

yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere 

gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 

harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına 

ait veriler toplanarak raporlaştırılacaktır. Yılsonu 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/müdürlük düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi İlçe 

MEM’ de izleme-değerlendirme yapılarak ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli 

olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 
TABLO 36. İZLEME DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

 

İzleme 

değerlendirme 
Dönemi 

Gerçekleştiril 

me zamanı 

İzleme değerlendirme dönemi 

Süreç açıklaması 

Zaman 

kapsamı 

Birinci 

Dönem 

Her yılın 

Temmuz ayı 

içerisinde 

Strateji Geliştirme Şubesi tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına 

ilişkin verilerin toplanması ve raporlaştırılması 

Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan 

raporun üst yöneticiye sunulması 

Ocak- 

Temmuz 

İkinci 

Dönem 

İzleyen yılın 

Şubat ayı 

sonuna kadar 

Strateji Geliştirme Şubesi tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve raporlaştırılması 

Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince 

yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve 

sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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KULUNCAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

 

 
İstiklal Mahallesi No:63 

Kuluncak 

 Tel: 0 (422) 681 2206 
Faks: 0 (422) 681 2207 
http://kuluncak.meb.g

ov.tr/ 

e-

posta:Kuluncak44@

meb.gov.tr 
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