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SUNUŞ
Geçmişten günümüze gelirken var olan yaratıcılığın
getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız,
yaşamın her alanında kendini göstermektedir. Güçlü ekonomik ve
sosyal yapı, güçlü bir ülke olabilmenin ve tüm değişim ve
gelişmelerdeadaptasyon

sağlayabilmenin

vazgeçilmez

iki

unsurudur. Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama
temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve ekonomik yapı;
stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmış zaman diliminde
gerçekleşecek uygulama faaliyetleri olarak “STRATEJİK PLAN” ile oluşabilmektedir.
Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı
bir şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kamu idarelerinin; planlı hizmet sunumu,
politika geliştirme, politikaları somut programlara ve bütçelere dayandırma, etkili bir şekilde izleme ve
değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “Stratejik Planlama” temel bir araç olarak benimsenmiştir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5436 sayılı
yasa gereği, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan hedefler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın
izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi
verilmiştir.
Bu bağlamda, eğitimde de yeni yaklaşımların ve gelişmelerin yakından takip edilmesi vazgeçilmez bir
gerçek olarak ortaya çıkmaktadır. Zira toplumsal, ekonomik, siyasal ve teknolojik alanlarda meydana
gelen değişimler eğitim sistemimizi de aynı doğrultuda etkilemektedir. Tüm bu değişimlerin sonucu
olarak, eğitim sisteminde çok önemli bir işlevi olan planlama ve stratejiler de değişim göstermektedir. Bu
nedenle, eğitim kurumlarının üstlendikleri misyonları en iyi şekilde sürdürebilmeleri, çok iyi bir
planlama yapmaya ve bu planın etkin bir şekilde yürütülmesiyle doğrudan ilişkilidir.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için hazırlanmış olan 2015–2019 dönemini kapsayan
stratejik planın oluşturulması sürecinde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim.
İlhan İLKAN
Beydağ Kaymakam V.

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret
ve sefalete terk eder. “ (Mustafa Kemal ATATÜRK)
Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk haline
getirecek olan eğitim, amaç ve hedefleri önceden belli olan,
anlık kararlarla değil de belli bir strateji dâhilinde yürütülen
eğitimdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün yukarıdaki sözünde
vurguladığı “eğitim” de ancak planlı bir eğitimdir. Bu nedenle
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2015 – 2019 yılları
arasında hedeflerimizi belirleyerek bu alanda çalışmalarımıza
hız vereceğiz.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler bilgi toplumunun gün geçtikçe artan bilgi
arayışını karşılayabilmek için eğitim, öğretim, topluma hizmet görevlerimizi arttırmak istemekteyiz. Var
olan değerlerimiz doğrultusunda dürüst, tarafsız, adil, sevgi dolu, iletişime açık, çözüm üreten, yenilikçi,
önce insan anlayışına sahip bireyler yetiştirmek bizim temel hedefimizdir.
İlçemiz, daha iyi bir eğitim seviyesine ulaşmak düşüncesiyle sürekli yenilenmeyi ve kalite
kültürünü yaygınlaştırmayı kendisine ilke edinmeyi amaçlamaktadır. Kalite kültürü oluşturmak için
eğitim ve öğretim başta olmak üzere insan kaynakları ve kurumsallaşma, sosyal faaliyetler, alt yapı,
toplumla ilişkiler ve kurumlar arası ilişkileri kapsayan 2015-2019 stratejik planı hazırlanmıştır.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 2015-2019’de belirtilen amaç ve hedeflere
ulaşmamızda ilçemizin gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına
inanmaktayız.
Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen İlçe Stratejik Planlama Ekibine, iç ve dış
paydaşlarımızı oluşturan tüm ilgili kişi, kurum, kuruluş, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür
ederim.
Aydın AY
İlçe Milli Eğitim Müdürü
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TANIMLAR
Bütünleştirici eğitim (kaynaştırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini,
destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.
Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin
bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak
sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder.
Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat)
yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul
mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı
olarak ifade edilen göstergedir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri
eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında
veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade
eder.
Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı insani Gelişime
Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde
ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla
hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi
olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde
elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması
sürecidir.
Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine
bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel
özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık
gösteren bireyi ifade eder.
Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara göre
eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler,
engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.

Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel
akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade
eder.

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi
bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte
çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama
etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Z-kitap:İçeriklerinpekiştiriciŞekildehazırlanmış interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar ve
metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır.
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı
programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan
ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel,
mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.

1. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
A.

Beydağ İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci

Beydağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayacak ikinci
stratejik planı hazırlık çalışmaları 2013/26 Sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık
Programı ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak başlatılmış
ve yürütülmüştür.
İlçeStratejik Plan Üst Kurulu Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki
Yönetmelik doğrultusunda kurulmuştur. Bu çerçevede Üst Kurulumuz; İlçe Milli Eğitim
Müdürü Başkanlığında, Şube Müdürlerinin tümü ve üç tane Okul Müdüründen oluşturularak
kurulmuştur. Stratejik Planlama Üst Kurulu stratejik planlama çalışmalarının her aşamasında
destekleri ile Stratejik Plan Hazırlama Koordinasyon Ekibinin çalışmalarına pozitif katkı
sunmuştur.
Ekip, stratejik plan çalışmalarında çalışmanın özelliklerine göre zaman zaman gruplara
ayrılmış, zaman zaman da birlikte çalışmıştır. Tüm bu çalışmalar, bilgilendirme, koordine ve
üst yönetimin rehberliğinin alınması amacıyla İlçe Stratejik Planlama Üst Kurulundan
müteakip toplantı talep edilmiş; bu toplantılarda üst kurulla bilgi paylaşımında bulunulmuş ve
çalışmalara üst kurulun verdiği rehberlik doğrultusunda devam edilmiştir.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken katılımcı
bir anlayış benimsenmiştir. Bu anlayışla birlikte örneklem seçilen üç okul/kurum
yöneticileriyle toplantılar yapılmış, mevcut durum analizi ve strateji belirlenmesi
aşamalarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarıyla görüşülmüş; karşılıklı fikir
ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Dış paydaşlarımızın da katkısını alabilmek adına ilçemizdeki Hayırseverler ve STK
temsilcileriyle 2014 yılı içerisinde toplantı yapılmış ve kurumumuza dışarıdan bakanların
gözüyle bir durum fotoğrafı çekilmiştir.
Tüm bu çalışmaların yanında Okul-Kurum Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri
oluşturulmuş ve bu ekiplerle bilgilendirici toplantılar/seminerler yapılmıştır. Okul-Kurum
ekipleri yapılan toplantılar/seminerler rehberliğinde çalışmalarına devam etmektedir.
Tablo 1: BeydağİlçeStratejik Planlama Koordinasyon Ekibi
Adı Soyadı

Görevi

Unvanı

Birimi
Beydağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü

Halil DEĞİRMENCİ

Şube Müdürü

Şube Müdürü

Şafak Şakir TÜRKER

Koordinatör

Müdür Yardımcısı

Beydağ İlçe MEM Ar-Ge Birimi

Aslıhan KADER

Üye

Okul Müdürü

Beydağ İlçe MEM Ar-Ge Birimi

Sercan YAŞAR

Üye

Öğretmen

Beydağ İlçe MEM Ar-Ge Birimi

Zeliha BAKIRLI

Üye

Şef

Beydağ İlçe MEM Ar-Ge Birimi

Serpil AYGÜN

Üye

VHKİ

Beydağ İlçe MEM Ar-Ge Birimi

İlçemiz stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri ile eğitim
önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir.
Beydağ İlçe Stratejik Plan’ı temel yapısı, Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu
tarafından kabul edilen Bakanlık Vizyonu doğrultusunda eğitimin üç ana bölümü (erişim,
kalite, kapasite) üç tema üç amaç ve sekiz hedef ile paydaşların görüş ve önerilerini baz alır
nitelikte oluşturulmuştur.
Şekil1: Plan Oluşum Şeması
Üst Politika
Belgeleri
SP Çalıştayları
ve
Koordinasyon
Ekibi
Çalışmaları

İç ve Dış
Paydaş
Görüşmeleri
İLÇE MEM
2015-2019
Stratejik
Planı
İlçe MEM
Durum Analizi
Raporu

İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Önerileri
Okul ve
Kurum
Stratejik
Planları

2. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
A. Tarihi Gelişim

Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10.09.1988 tarihinde ilçe olarak açılışının
yapılması ile ilçe teşkilatının kurulması çalışmalarına başlanmıştır.İlk Milli Eğitim Müdürü
İrfan Gündüz’dür. İlk hizmetlerini BeydağCumhuriyet Lisesi binasında iki odada yürüten
birim, 1992 yılında Lise bahçesinde bulunan ve mülkiyeti Özel İdare’ye ait olan İlçe Milli
Eğitim müdürlüğü hizmet binası yapılması ile yeni yerine taşınmıştır.2005 yılında İlçemize
Hükümet Konağı yapılması ile Müdürlüğümüzün Hükümet Konağına taşınması gündeme
gelmiş ve taşınma işlemi 2006 yılı Ağustos ayında tamamlanmıştır. Bu tarihten itibaren İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğümüz burada hizmet vermeye devam etmektedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 2 Şube Müdürü, 3 Şef, 3 VHKİ, 1 Şoför
ve 3 Yardımcı Hizmetli görev yapmaktadır.
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B. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
İl Millî Eğitim Müdürlüğü temel faaliyet alanlarına ve misyonuna götürecek ilgili
mevzuat kısaca aşağıda belirtilmiştir.
“İlsis Projesi” Konulu Genelge
1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu
4357 Sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına,
Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve
İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Alacaklarına Dair Kanun
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4842 Sayılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Hakkındaki Kanun
4857 Sayılı İş Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
5442 İl İdaresi Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
6518 Sayılı Kanun
657 Sayılı DMK
7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik
Ayniyat Talimatnamesi
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Hükümetimiz ile Dünya Bankası Arasında İmzalanan “ Orta Öğretim Projesi İkraz
Anlaşması”
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar
Yönetmeliği
İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı Veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
Kamu Konutları Yönetmeliği
MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
MEB Denklik Yönetmeliği
MEB Dış İlişkiler Genel Md. “ Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları” Konulu
Genelgesi
MEB Eğitim Araçları Donatım Daire Bşk. Genelgesi
MEB İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
MEB İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği
Protokolü”
MEB İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
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MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İntibak Bülteni
MEB Merkezî Sistem Sınav Uygulama Yönergesi
MEB Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
MEB Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik
MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
MEB Öğretmenleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
MEB Özel, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
MEB Personel Genel Md. Çalışma Takvimi
MEB Sağlık İşleri Dairesi Bşk. Yazısı
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı “Stratejik Planlama” Konulu Genelgesi
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın “Çalışmaların Birleştirilmesi ve Ar-Ge Birimi
Kurulması” Konulu Genelgesi
MEB Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Yazıları
MEB TTK’nin 119 ve 133 Sayılı Kararları
MEB’e Bağlı Öğretmen Evleri, Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen
Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönergesi
MEB’e Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının
Kurulması ve İşletilmesi İle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin
Görevleri Hakkındaki Yönerge
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri
Başkanlıkları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği
Onarım Ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu Seminer Yönergesi
Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı
Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları İle Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 1-2-3
Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi
Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
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C. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
2015-2019 stratejik plan hazırlık sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet
alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda
birimlerininyasal yükümlülükleri,standart dosya planıvekamu hizmet envanteri incelenerek
Müdürlüğümüzün ürün ve hizmetleri tespit edilmiş ve ondört faaliyet alanı altında
gruplandırılmıştır. Buna göre Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyet alanları ve bu
alanlarla ilgili hizmetlere ait iş ve işlemler kısaca aşağıda belirtilmiştir:
Tablo 2 :Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları
Temel Eğitim Hizmetleri:
Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.
Ortaöğretim Hizmetleri:
Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
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.
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.
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,
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.

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 sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

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 kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri 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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Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri:
Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
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,
Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,
İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
Strateji Geliştirme Hizmetleri:
İlçe düzeyinde izleme yapmak,
İlçe 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,
Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
Hukuk Hizmetleri:
Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde 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,
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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.
İnsan Kaynakları Hizmetleri:
İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
İlçe 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,
Sendika ve konfederasyonların ilçe temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri
yürütmek.
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,
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.
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,
Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
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
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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.
Özel Büro:
Yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek
Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak.
Millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işlemlerini
yürütmek.
Protokol iş ve işlemlerini yürütmek

D. Paydaş Analizi
Beydağİlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz paydaş analizi çalışmaları kapsamında
öncelikle ürün, hizmetler ve faaliyet alanlarından yola çıkılarak paydaş listesi hazırlanmıştır
Söz konusu listenin hazırlanmasında temel olarak kurumun mevzuatı, teşkilat Şeması,
Gerçekleştirilen seminer/toplantı/çalıştay sonuçları, milli eğitim müdürlüğü görev tanımları
ile yasal yükümlülüklere bağlı olarak belirlenen faaliyet alanları ve Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün 2010-2014 Stratejik Planından yararlanılmıştır.
Etki/önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirilmesi yapılmış ve buna bağlı
olarak görüş ve önerilerinin alınması gerektiği düşünülen nihai paydaş listesi oluşturulmuştur.
Önceliğe alınan paydaşların özelliğine göre görüş alma yöntemi, zamanlaması, görüş alacak
ve raporlayacak kişilerin belirlenmesi ile ölçme araçlarının geliştirilmesi aşamaları
tamamlanmıştır. Geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla anket hazırlama sürecine uygun Şekilde
“İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” uygulanmıştır. Anketlerde amaca yönelik olarak
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ilişkin algı, önem ve öncelik verilmesi gereken alanlar ile
iç paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise talep ettikleri bilgiye ulaşım
durumunu belirleyen özel sorulara yer verilmiştir. Paydaş analizi sürecinde anket uygulaması,
toplantı ve çalıştay sonuçları değerlendirilerek elde edilen görüş ve öneriler sorun alanları,
kurum içi ve çevre analizleri, GZFT analizi ile geleceğe yönelim bölümünün hedef ve
tedbirlerine yansıtılmıştır. Analiz sonuçlarına ilişkin detaylı bilgilere hazırlanan Paydaş
Analizi ve Durum Analizi Raporlarında yer verilmiştir.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken katılımcı
bir anlayış benimsenmiştir. Bu anlayışla birlikte örneklem seçilen üç okul/kurum
yöneticileriyle toplantılar yapılmış, mevcut durum analizi ve strateji belirlenmesi
aşamalarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tüm çalışanlarıyla görüşülmüş; karşılıklı fikir
ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Dış paydaşlarımızın da katkısını alabilmek adına ilçemizdeki Hayırseverler ve STK
temsilcileriyle 2014 yılı içerisinde toplantı yapılmış ve kurumumuza dışarıdan bakanların
gözüyle bir durum fotoğrafı çekilmiştir.
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İç ve Dış Paydaş Görüşmeleri
İç paydaşlarımızın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden beklentilerini ve isteklerini
belirlemek amacıyla iç paydaşlarımıza görüş ve öneri anketleri uygulanmıştır. Dış
paydaşlarımızın kurumumuz hakkındaki görüş ve önerilerini öğrenmek üzere dış paydaş
anketi düzenlenmiştir.
Çalışmalar belirli dönemlerde “İlçe MEM Stratejik Plan Üst Kuruluna sunulmuştur.
Çalışmalar zaman ve iş takvimine bağlı olarak yazılı şekilde ya da toplantı yapılarak
üst kurula sunulmuş üst kurulun yaptığı rehberlik doğrultusunda çalışmalara devam edilmiştir.
Stratejik planlama hazırlık sürecinde bugüne kadar ilçe genelinde 3 seminer yapılmış ve bu
seminerlere toplam 36 kişi katılmıştır
Seminerlerde GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar
ve hedeflerin belirlenmesine ilişkin grup çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalarda fikir tepsisi
yöntemi, istasyon yöntemi, kök sorun analizi, örnek olay ve beyin fırtınası yöntemleri
kullanılmıştır.

E.

Kurum İçi ve Dışı Analiz

Kurum İçi Analiz
Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Yapısı
Kurum içi analiz yapılırken beşeri, mali, teknolojik, kurumsal yapı ve kurum kültürü
faktörleri dikkate alınmış, bu ayrımlar üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir.
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Şekil. 2 Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Yapısı

İlçe Milli Eğitim
Müdürü

Şube Müdürleri
(2 Yönetici )

İnsan Kaynakları 1
Bölümü

Yönetici Atama
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat yapısını, Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında
Şube Müdürleri ve bağlı hizmet birimlerimiz oluşturmaktadır.
Hizmet Birimlerimiz aşağıdaki gibidir:
Temel Eğitim Hizmetleri
Ortaöğretim Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
Din Öğretimi Hizmetleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
Strateji Geliştirme Hizmetleri
Hukuk Hizmetleri
İnsan Kaynakları Hizmetleri
Destek Hizmetleri
İnşaat ve Emlak Hizmetleri
Özel Büro
Ayrıca Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum müdürlükleri
bulunmaktadır. 2015 yılı Ocak ayı itibarıyla 17 okul ve kurum, 1 özel öğretim kurumu
müdürlüğü bulunmaktadır.
Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Millî Eğitim Müdürlüğü ve bağlı bölümlerindeOcak 2015 tarihi itibarıyla 136’ü eğitim
ve öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere toplam 157 personel ile çalışmalarını
sürdürmektedir.
Milli Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynakları
Milli Eğitim Müdürlüğümüz, sunmuş olduğu hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve
etkili şekildeulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanmaktadır.Bu
kapsamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile resmi yazışma iş ve işlemleri
gerçekleştirilmektedir. Yine MEBBİS ve e-okul sistemi üzerinden kurumsal ve bireysel iş ve
işlemlerin büyük bölümü gerçekleştirilmektedir.
Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları
Milli Eğitim Müdürlüğümüzde eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını Milli
Eğitim Müdürlüğünden gelen bütçe, okul-aile birliği gelirleri, okul kantini kira gelirleri, yerel
ve ulusal kurum ve kuruluşlardan sağlanan proje destekli hibeler, gerçek ve tüzel kişilerin
bağışları oluşturmaktadır.
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Kurum Dışı Analiz
Kurum dışı analiz yapılmadan önce incelenen üst politika belgeleri çalışılmıştır. Bu
çalışma ile birlikte kurum dışı analizin yasal dayanakları belirlenmiş ve bu noktadan hareketle
yapılacak çalışmanın temel çerçevesi çizilmiştir. İncelenen ve yasal dayanakta yer bulan üst
politika belgeleri;
10. Kalkınma Planı, UNESCO Herkes İçin Eğitim 2015 Hedefleri, HBÖ
StratejiBelgesi,TÜBİTAK 2023 Vizyonu, 18. Milli Eğitim Şurası, Türkiye Mesleki ve Teknik
Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı,Erasmus+ Programı (2014–2020) Rehberi,
2008/14481 sayılıAvrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal
Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye
Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar (31 Aralık 2008
tarih ve 27097‐5.Mükerrer sayılı Resmî Gazete, Ekonomik Kriterler başlığı altında “Eğitim”,
sayfa 20).
Kurum dışı analizi yaparken özellikle politik, ekonomik, siyasi, teknolojik, hukuki ve
ekolojik (PESTLE) faktörler dikkate alınarak çalışılmıştır. Kurum dışı analiz için öncelikle
kurumdan hizmet alan birinci dereceden paydaşlarımıza, Beydağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyi anketi uygulanmıştır. Anket
17okul/kurum müdürlüklerine gönderilerek personeline uygulanması istenmiş, iki hafta süre
verilmiş ve bu sürenin sonunda veriler toplanmıştır. Ankete okul ve kurumlardan 98 katılım
olmuştur. Ayrıca İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünden hizmet alan, yönetici, öğretmen, şef ve
memur çalışanlarına rastgele seçkisiz (Random) yöntem ile 2 hafta boyunca anket
uygulanmıştır. Bu çalışmadan da 12 geri dönüt alınmıştır. Toplamda 110 katılımcı anketi
yanıtlamış ve bu evren için yeterli bir örneklem olarak kabul edilmiştir. Ankette beşli
dereceleme ölçeği kullanılmıştır. Anketin değerlendirilmesinde istatistik araçlarından
aritmetik ortalama ve yüzde değerlerinden yararlanılarak anket yorumlanmıştır.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet
düzeyi anketi değerlendirildiğinde sonucun 4.00(80%), iyi düzeyde olduğu söylenebilir. Bu
düzey her ne kadar güçlü yön olarak görülse de memnuniyetin daha yukarı çekilmesi için
stratejiler geliştirilecektir. Ayrıca, memnuniyet düzeyleri 3.40’ın altında çıkan iyileştirmeye
açık alanlar için gerekli tedbirler alınacaktır.
Dış Paydaşların İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hakkındaki Görüşleri
Dış paydaşlarımızla 15 Nisan 2014 Salı günü Beydağ Halk Eğitim Merkezi
SalonundaSWOT çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın hazırlık aşamasında dış
paydaşlarımız konu hakkında bilgilendirilerek çalışmaya hazırlıklı gelinmesi istenmiştir. Bazı
dış paydaşlarımız görüşlerini yazılı yollamışlardır. Geniş bir katılımın olduğu SWOT
çalışması toplantısı neticesinde elde edilen görüşler aşağıdaki şekildedir.
Kurumun Olumlu Yönleri
Yaratıcı, yenilikçi eğitim modelleri oluşturma konusunda istekli olunması
Diğer kurum ve kuruluşların eğitim ile ilgili çalışmaların takibinin yapılabilmesi
Paydaşlar ile ilgili analizlerin yapılması
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İl MEM’in güçlü bir kurumsal hafızaya sahip olması
İç paydaş iletişim kanallarının açık ve hızlı olması
Çalışmaları uyum içinde yürütmesi
Eğitime her türlü desteği vermesi
Dış etkenlerle işbirliğine önem vermesi
Kurumun her birimine erişimin hızlı ve kolay olması.
Kurumda oturmuş bir kurum kültürünün olması.
Diğer kurum ve kuruluşların eğitim ile ilgili çalışmaların takibinin yapılabilmesi.
Kurumun Geliştirilmesi Gereken Yönleri
İnsan kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin
yaygınlaştırılamaması
MEM’ de, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılamaması
Eğitim ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan hizmet içi eğitimlere katılımın olmaması
Okul öncesi ve engelli öğrencilerin eğitime erişmede yaşanan problemler
Eğitim ve Öğretim stratejilerinin günümüz eğitim – öğretim süreçlerine uyumu ve
sürekliliğinin sağlanamaması
Öğretmen ve öğrenci arasındaki motivasyon eksikliği
İç ve dış paydaş bağlamında kurum içi bilgi ve deneyimin paylaşım düzeyinin istenilen
düzeyde olmaması
MEM’in çeşitli birimlerinde model oluşturabilecek örnek uygulamaların kurumlar
tarafından alınamaması
21.yüzyılda eğitim sürecinde yaşanabilecek muhtemel sorunlar karşısında bu yüzyıla
uyumlu eğitim ihtiyaçlarının; personelinden araç-gerecine kadar yenileşmeye ve gelişime
yetersizliği
Eğitimin daha etkili olabilmesi için daha çok projenin hayata geçirilmesi gerektiği.
Personelin çalışmalardaki verimini arttırmak için gerekli motivasyonun sağlanamaması
Personele ait dinlenme odalarının olmayışı
Üst Politika Belgeleri
Üst politika belgelerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev alanına giren konular
ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır. Stratejik plan
çalışmaları kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir.
Bakanlık Mevzuatı
MEB 2010-2014 Stratejik Planı
MEB 2015-2019 Stratejik Planı
İzmir MEM 2010-2014 Stratejik Planı
Beydağ MEM 2010-2014 Stratejik Planı
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları
Beydağ Belediyesi Stratejik Planı
İzmir Bölge Kalkınma Planı
Millî Eğitim Kalite Çerçevesi
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Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
GZFT Analizi
Yöntem:
Müdürlüğümüzün yirmi üç bölümü ile kök sorun analizi ve beyin fırtınası
yönteminden yararlanılarak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirlemeye yönelik
GZFT çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında, dış paydaşlarla yapılan görüşmeler, personel
algı anketleri ve öz değerlendirme sonuçları birleştirilerek GZFT analizi tamamlanmıştır.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Çalışmaları, nihai halini alana kadar
Beydağİlçe MEM Stratejik Planlama Ekibi, değerlendirmelerine devam edecektir. Süreç tüm
yöneticilerin, çalışanların ve diğer paydaşlarımızın katılımına açık olarak yönetilecektir.
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Tablo 3. Güçlü Yönler, Zayıf Yönler
Güçlü Yönler
♦
♦
♦
♦
♦

Eğitim ve Öğretime Erişim
Fiziki alt yapının (derslik, okul) ihtiyacı karşılıyor
olması.
Öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar
ile yarışmaların yapılması.
Öğrenci sayısının azlığı.
Öğretmen eksiğinin olmaması.
Bütün okulların teknolojiden faydalanıyor olması.

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Eğitim ve Öğretime Erişim
İlçemiz bünyesinde 8 ilkokulda birleştirilmiş sınıf
uygulamasının olması.
İlçemiz bünyesinde Rehberlik Araştırma Merkezi
olmaması.
Velilerin eğitime olan ilgisinin azlığı
Eğitim kurumlarının çeşitliliğinin azlığı.
Taşımalı eğitimden kaynaklanan sorunlar.
Mevsimsel tarım faaliyetlerinde öğrencilerin çalıştırılıyor
olması.

♦
♦

♦
♦
♦

Eğitim ve Öğretimde Kalite
Sınıf mevcutlarının azlığı.
Halk eğitim merkezi tarafından mesleki eğitim
kurslarının açılıyor olması.
İlçede mesleki ve teknik eğitime önem veriliyor
olması.
Öğretmen yönetici işbirliğinin güçlü olması
Projeler konusunda hizmet içi eğitim almış
personelin bulunması
Öğretmenlerin AB projelerine istekli olması

Zayıf Yönler
Eğitim ve Öğretimde Kalite
Öğrenci motivasyonunu artırmaya yönelik
eğitimlerin yetersiz olması.
Üstün yetenekli öğrencilerle çalışan öğretmenlerin
mesleki yeterliliklerini arttırıcı yerel eğitimlerin
azlığı
İlçemizde bir yüksekokulun/fakültenin olmaması
Öğretmenlerin projeleri ile ders yükünü bir arada
yürütmesi,
Okullarda dil laboratuvarının bulunmaması.

Kurumsal Kapasite
♦ Müdürlüğümüzün iç paydaşlarla etkili bir iletişim ağı

kurarak karşılıklı uyum içinde, açık ve ulaşılabilir bir
yapıya sahip olması.
♦ Kurumdan hizmet alanlarla hizmet verenler arasında
iletişimin kuvvetli olması.
♦ İlçe MEM in güçlü hukuk, yapı, ve yönetim kadrosunun
bulunması.
♦ Okul ve kurumlara destek verecek genel idare sınıfı personelinin
varlığı.
♦ İlçe MEM bünyesinde Bilgi Edinme Sisteminin aktif
kullanılması
♦ Üst düzey yöneticilerin katılımcı yönetim anlayışına açık olması
♦ Paydaşların İlçe MEM e bağlı yönetim birimlerine, her aşamada
erişebilme oranlarının yüksek olması
♦ Bilgi işlem bölümünün teknik kapasitesinin yüksek, donanımlı,
eğitimli, takım çalışması içinde olan bir ekibinin olması
Kurumsal Kapasite
♦ Personel arasında sürekli görev değişikliklerinin

yapılması.
♦ Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin

yeterince düzenlenememesi.
♦ Engelli öğrencilerin eğitim öğretim görecekleri ortamların alt
yapı eksikliği
♦ İlçemiz bünyesinde birleştirilmiş sınıfların bulunması
♦ Kurumsal performansın izlenmesine dönük kalite standartlarının
yeterli olmaması
♦ Bürokratik işlemlerin işleyişi yavaşlatması
♦ Çalışan personelin teknolojik okuryazarlığının düşük olması
♦ Bilgi teknolojilerindeki yetişmiş insan kaynağının etkin
kullanılamaması

17

Tablo 4. Fırsatlar, Tehditler
Eğitim ve Öğretime Erişim
öğretmenler tarafından tercih edilen bir yer

♦ İlçemizin,
olması.
♦ Ailelerin ve toplumun eğitime duyarlılığının artması.
♦ Yerel yönetimlerin kurumumuzla işbirliğine açık olması.
♦ İlçemizin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının
uygunluğu
♦ Hayırsever, STK, Özel kurum ve kuruluşların eğitimi
destekler nitelikte olması
♦ Uzaktan eğitim imkânlarının olması

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Fırsatlar
Eğitim ve Öğretimde Kalite
Velilerin okul öncesi eğitime olan desteği.
Gençlik ve spor hizmetlerinin öğrencilere yönelik
faaliyetler düzenliyor olması.
İlçemizin zorunlu eğitim bölgesi kapsamında olması.
İlçemizin çevresinde okul çeşitliliğinin fazla olduğu
komşu ilçelerinin bulunması
İzmir Kalkınma Ajansı ile ortak proje hazırlama
imkânının olması.
İlçemizde bulunan küçük çaplı sanayi kuruluşlarının
projeler konusunda istekli olmaları.

Kurumsal Kapasite

zorunlu hizmet bölgesinde olması
sebebiyle öğretmenlerin görev yapmak istediği
özelliklere sahip bir şehir olması.
♦ Yerel Yönetim ve STK'ların İlçe Mem ile işbirliği
içinde oluyor olması.

♦ İlçemizin

Bütçe payının yüksek olması
Ulusal ve uluslararası projelerin varlığı
İç Kontrol sisteminin olması
5018 sayılı Mali Yönetim Kanununun getirdiği
yükümlülükler.
♦ FATİH projesini yürüten güçlü ve donanımlı bir ekibin
oluşu
♦ Elektronik ağ yönetimi alanında meydana gelen yazılım
ve donanım teknolojilerindeki yenilikleri bakanlık bilişim
alt yapısına uyarlaması
♦
♦
♦
♦

Tehditler
Eğitim ve Öğretime Erişim
♦ Mezuniyet sonrası istihdam sorunu olması.
♦ 4+4+4 sisteminden kaynaklanan problemler.
♦ Ailelerin ekonomik, sosyo kültürel yetersizliği nedeniyle
eğitim giderlerinin karşılanamaması.
♦ Kız çocukların okutulmak istenmemesi.
♦ İlçeden dışarıya eğitim amaçlı göçlerin olması.
♦ Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmeleri.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Eğitim ve Öğretimde Kalite
Öğretmenlerin ölçme değerlendirme ve istatistiksel
verilere olumsuz bakış açısı
Okullarda sosyal faaliyet alanlarının az olması
Velilerin öğrencileri kendi tarım işlerinde
çalıştırıyor olması
Meslek gruplarına yönelik staj imkânlarının
olmaması
İlçemizde istihdam alanlarının az olması
Bazı velilerin öğrenci değişimine sıcak bakmaması
Proje hazırlayan özel kuruluşların ilçemizde
olmaması
İlçemizde ortaöğretimde okul çeşitliliğin az olması.

Kurumsal Kapasite

il merkezine uzak oluşu sebebiyle
öğretmen sirkülasyonunun fazla olması.
♦ Kurumun müstakil binada olmayışı.
♦ İlçemizin

♦ İmar sorunu olan eğitim alanlarının fazla olması
♦ Hayırseverlerin bağışlar ile ilgili isteklerinde bürokratik
engellerin fazla olması
♦ Geniş bir teşkilat yapısının olması
♦ Bakanlığın yönetim ve organizasyon politikalarının
sürekli değişmesi
♦ Veri tabanı güvenliğinin zayıf olması nedeniyle veri
sisteminin siber saldırılara açık olması
♦ Veri tabanı güvenliği ile ilgili firewall (güvenlik duvarı)
olmaması
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F. SORUN/GELİŞİM ALANLARI
Yöntem:
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait verilerin incelenmesi sonucunda GZFT
analizi oluşturulmuştur. GZFT sonuçları incelenmiş ve ilçemizin genel özellikleri
değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda oluşturulan TOWS analizi ile zayıf yönlerin ve
tehditlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması amacıyla, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
güçlü yönlerinin ve fırsatlarının zayıf yönleri olumlu şekilde etkilemesi acısından nasıl
kullanılacağı belirlenmiştir.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait stratejik amaçlar ve bu amaçları
gerçekleştirmek için oluşturulan hedefler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan
taslak plan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün taslak planı ile ilişkilendirilip, TOWS
matrisinin sonuçları analiz edilerek saptanmıştır. Ayrıca stratejik amaçların belirlenmesinde
zayıf yönlerimizden ve tehditlerimizden; hedeflerin gerçekleştirilmesinde de güçlü
yönlerimizden ve fırsatlarımızdan yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra hedeflere ait TOWS
matrisleri yapılırken geleceğe yönelim bölümündeki TOWS stratejileri, ilgili hedefin TOWS
matrisi ile ilişkilendirilmiştir.
Sorun/gelişim alanları stratejik planlama tema ve amaç ayrımına uygun olarak
ayrıştırılmış ve Bakanlık Stratejik Plan sorun/gelişim alanları ile uyumlu hale
getirilmiştir.Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan
mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır.Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik
Planının sorun/ gelişim alanları aşağıda belirtilmiştir:
Eğitim ve Öğretime Erişim Sorun / Gelişim Alanları

Okul öncesi eğitimde okullaşma
İlköğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde okullaşma
Ortaöğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler
Zorunlu eğitimden erken ayrılma
Taşımalı eğitim
Yurt ve pansiyonların doluluk oranları
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş
Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi
Özel öğretimin payı
Özel öğretim okullarının doluluk oranı
Hayat boyu öğrenmeye katılım
Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı
Açık öğretim liselerini ortalama bitirme süresi
Yükseköğretime katılım
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Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları
Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler
Okuma kültürü
Okul sağlığı ve hijyen
Zararlı alışkanlıklar
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler
Öğretmen yeterlilikleri
Program geliştirme sürecinde katılımcılık
Etki analizi yapılmadan müfredat değişikliği
Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları
Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu
Sınav kaygısı
Eğitsel değerlendirme ve tanılama
Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri
Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri
Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere özel
eğitim
Hayat boyu rehberlik hizmeti
Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği
Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu
Mesleki ve teknik eğitimde ARGE çalışmaları
Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin sektörle ilgili özel alan bilgisi
Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği
İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları
Çıraklık eğitimi alt yapısı
Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi
Akreditasyon
Yabancı dil yeterliliği
Uluslararası hareketlilik programlarına katılım
Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları
İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi
İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı
Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili mevzuatın
uygulanması
Öğretmen istihdam stratejileri
Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak
biçimde düzenlenmesi
Çalışanların ödüllendirilmesi
Hizmet içi eğitim kalitesi
Uzaktan eğitim uygulamaları
Yabancı dil becerileri
Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının
yetersizliği)
Okul pansiyonları
Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği
Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği
Birleştirilmiş sınıf uygulaması
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Donatım eksiklerinin giderilmesi
Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu
Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında
özellikle ortaöğretim düzeyinde)
Dershanelerin özel okullara dönüşümü
Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması
Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının problemlerinin çözülmesi
İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki zamanlama
Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında yaşanan arsa sıkıntıları
Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu
Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı
Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
Uluslararası Fonların etkin kullanımı
Okul-Aile Birlikleri
İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması
Kamulaştırılmaların zamanda yapılması
Öğrenci burslarının dağıtımı ile ilgili mevzuatların yeniden gözden geçirilmesi
Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi
Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi
Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması
Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz
olması
İlçe MEM iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli iletişim sağlanamaması
Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi
İstatistik ve bilgi temini
Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu
Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması
Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi
Mobil uygulamaların yaygınlaştırılması
Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü
Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan sıkıntılar
Uluslararası işbirliği ve etkinliğin artırılması
İş güvenliği ve sivil savunma
Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
İç kontrol sisteminin etkin kılınması
İş süreçlerinin çıkarılamaması
Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi
Bürokrasinin azaltılması
İç Denetimin anlaşılırlık-farkındalık düzeyi
Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi
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G. İLÇE MEM SP PLAN MİMARİSİ
Sorun/gelişim alanlarının belirlenmesi ile birlikte bu alanlarla uyumlu olarak İlçe
MEM stratejik planının mimarisi ortaya çıkarılmış, MEB Stratejik plan taslağının
yayımlanması ile birlikte gerekli revizeler yapılarak son hali verilmiştir. Beydağ İlçe MEM
Stratejik Plan (SP) taslağı aşağıda verilmiştir:
1.

2.

3.

Eğitim ve Öğretime Erişim Bileşenleri
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 eğitime erişim ve tamamlama
1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi
1.1.6. Özel öğretimin payı
Eğitim ve Öğretimde Kalite Bileşenleri
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri
2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
2.1.5. Rehberlik
2.1.6. Ölçme ve değerlendirme
2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler
2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
2.2.1. Sektörle işbirliği
2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması
2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama
2.2.4. Mesleki rehberlik
2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği
2.3.2. Uluslar arası Hareketlilik
Kurumsal Kapasite Bileşenleri
3.1. Beşeri Altyapı
3.1.1. İnsan kaynakları planlaması
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2. Fiziki, Mali Altyapı
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2. Okul bazlı bütçeleme
3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı
3.2.4. Donatım
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3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması
3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları
3.3.2. İzleme ve değerlendirme
3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma
3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.4.1. Çoğulculuk
3.3.4.2. Katılımcılık
3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.5. Kurumsal iletişim
3.4. Bilgi Yönetimi
3.4.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.4.2. Veri toplama ve analiz
3.4.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
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3. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
MİSYON
Milli Eğitimin temel amaç ve ilkeleri ile toplumun değerleridoğrultusunda,tüm
paydaşlarla da işbirliği yaparak, eğitim hizmetinden yararlanan kitlenin beklentilerini
karşılayan ve onları geleceğe hazırlayan kaliteli eğitimi ve hizmeti sunmak.

Milli Eğitimin temel amaç ve ilkeleri ile toplumun değerleridoğrultusunda,tüm
paydaşlarla da işbirliği yaparak, eğitim hizmetinden yararlanan kitlenin beklentilerini
karşılayan ve onları geleceğe hazırlayan kaliteli eğitimi ve hizmeti sunmak.

VİZYON

Eğitimde kalite için sınırsız hizmet
TEMEL DEĞERLER

Güvenilirlik,
Eşitlik ve Tarafsızlık,
Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik,
Milli ve manevi değerlere sahiplik,
Güler yüz ve sıcak iletişim,
Bireysel farklılıklara saygılı olma,
Katılımcılık.
Hizmette Kalite,
İşbirliği,
Değişim ve Gelişim,
Sanatsal Duyarlılık
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU

Stratejik Amaç 1.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı dezavantajlardan
etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesini ve bu
eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1.
Eğitim öğretimin her tür ve kademesine katılımı artırarak devamsızlık ve okul terklerini
azaltmak.
Stratejik Amaç 2.
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın
kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye
açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini sağlamak.

Stratejik Hedef 2.1.
Plan dönemi sonuna kadar, ilçe düzeyinde öğrenci başarısını artırmak.
Stratejik Hedef 2.2.
Plan dönemi sonuna kadar, bir üst öğrenime yerleştirilen öğrenci sayısını, hayata ve
istihdama hazırlama çalışmalarını artırmak.
Stratejik Hedef 2.3.
Plan dönemi sonuna kadar, ilçe genelinde AB projelerine ve Uluslararası değişim
programlarına katılımını arttırmak.
Stratejik Amaç 3.
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini
gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine uygun, yönetim
ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek.
Stratejik Hedef 3.1.
İlçemizin ihtiyaçları, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak
planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilmiş personelin,
yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin
uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını oluşturmak.
Stratejik Hedef 3.2.
Plan dönemi sonuna kadar mali imkânlar ölçüsünde, finansal kaynakların etkin
dağıtımını yaparak tüm eğitim kurumlarının alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak.
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Stratejik Hedef 3.3.
AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyon ile ilimiz vizyonuna uygun
olarak, bürokrasinin azaltıldığı kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı,
şeffaf ve hesap verilebilir, performans yönetim ve organizasyonunu plan dönemi
sonuna kadar etkin ve verimli hale getirmek
Stratejik Hedef 3.4.
Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmelere uygun; elektronik (web tabanlı hizmetler)
ortamlarının etkinliğini artırarak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi,
güvenli bir şekilde iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon
teknolojilerinin kullanımını artırmak.

C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER
1. Eğitim ve Öğretime Erişim
Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve
dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi
tamamlayabilmesidir.
STRATEJİK AMAÇ 1
Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı dezavantajlardan
etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesini ve bu
eğitimi tamamlayabilmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1.1.
Eğitim öğretimin her tür ve kademesine katılımı artırarak devamsızlık ve okul
terklerini azaltmak.
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P.G. 1.1. Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri Eğitim ve Öğretime Erişim

Plan
Dönemi
2013/2014
Sonu
40,26
54

Önceki Yıllar
2012/2013
46,31

1.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı (%):Toplam

2.

Zorunlu eğitime başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almış
öğrenci oranı (%)

67,21

75,82

90

3.

Temel Eğitimde net okullaşma oranı(%):

96,87

99,21

100

3.1

İlkokulda net okullaşma oranı (%)

96,44

97,72

100

3.2

Temel Eğitimde okullaşma
oranı

Ortaokulda net okullaşma oranı (%)

97,07

100

100

4.

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%)

40,92

41,52

65

5.

Özel eğitime erişimde net okullaşma oranı (%)

0

0

30

6.
7.
8.
9.
10.
10,1
10.2
10.3
11.
11.1
11.2
11.3

Özel öğretimin payı (%): Toplam
Orta öğretimden yükseköğretime devam eden öğrenci oranı (%)
Hayat boyu öğrenmeye katılım sayısı/oranı (%)
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)
Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%)
İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
Örgün eğitimde 10 gün ve
Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
üzeri devamsız öğrenci oranı
Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
Örgün eğitimde devam oranı(%)
Genel ortaöğretimde devam oranı
Örgün eğitimde devam oranı Din öğretimine devam oranı
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Devam oranı

16
12,86
67,7
11,98
0,51
3,38
32,05
16,16
15,33
17
-

40
14,46
69,5
9,04
0,91
2,08
24,15
56,1
82,2
30
-

65
24
92,9
7,08
0,65
1,6
19
73,5
92
55
-

12.

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı(%)

14,98

17,79

8

-

-

-

14,98

17,79

8

-

-

-

80

86,66

91

97,64

99,16

100

12.1

Örgün eğitimde okul terki
12.2
oranı
12.3

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde okul terki oranı
Genel Ortaöğretimde okul terki oranı
Din öğretiminde okul terki oranı

13.

Açık öğretim Ortaokulunu bitirme oranı(%)

14.

Açık öğretim liselerini ortalama bitirme oranı(%)

15.

Mesleki açık öğretim lisesini bitirme oranı(%)

-

-

-

16.

Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuş öğrenci oranı (%): Toplam

0

0

0

Açık öğretim ortaokulu

0

0

0

Açık öğretim lisesi
Mesleki açık öğretim lisesi

0
-

0
-

0
-

16.1 Açık öğretim okullarında
16.2 kaydı dondurulmuş öğrenci
16.3 oranı
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Hedefin Mevcut Durumu
Bireylerin eğitim ve öğretime katılımı, sosyal ve ekonomik

kalkınmanın

sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime
katılımın artırılması, öğretimin tamamlanması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil
şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
Eğitim ve öğretimekatılıma ilişkin göstergelere bakıldığında okul öncesi eğitimde 2009-2010
öğretim yılında 4-5 yaş net okullaşma oranı %57 iken 2013-2014 öğretim yılında bu oran
%35,31’dir. Okul öncesi 5 yaş net okullaşma oranı 2011-2012 öğretim yılında %100iken bu
oran 2013-2014 öğretim yılında %53,49 olmuştur. Bu oranların düşüşünde 2012-2013
öğretim yılından itibaren ilkokula başlama yaşında yapılan düzenlemenin etkisi göz ardı
edilmemelidir. İlköğretimde 2009-2010öğretim yılında %96,35olan net okullaşma oranı 20102011 öğretim yılında %99,92’ye yükselmiştir. 2013-2014 öğretim yılında ise net okullaşma
oranı ilkokulda %97,72, ortaokulda ise %100’dür. Ortaöğretimde son on yıla ait net
okullaşma eğilimi incelendiğinde hem kız hem erkek öğrenciler için artış görülmektedir.
2009-2010 öğretim yılında %31 olan net okullaşma oranı 2013-2014 öğretim yılında
%41,52’dir. Kız öğrenciler için net okullaşma oranı aynı yıllarda %29'dan %38’e
yükselmiştir. 2012-2013 öğretim yılından itibaren 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmesinden
dolayı yaklaşık 3 puanlık artışın sebebi olarak görülebilir. Yükseköğretimde 2008-2009
öğretim yılında %9,09 olan net okullaşma oranı 2012-2013 öğretim yılında %16’dır.Hayat
boyu öğrenmeye katılım oranı 2006 yılında %10,18 iken 2013 yılında % 12,86’ya
yükselmiştir.
İlköğretimde 2013-2014 öğretim yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı
%1,48’dir. Bu oran ilkokulda %0,91 iken ortaokulda %2,08’dir.
Ortaöğretimde sınıf tekrarı 2011-2012 öğretim yılında 33 iken 2013-2014 yılında bu sayı 32
olmuştur.
DÖNEMİ
2011-2012
2012-2013
2013-2014

DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİ SAYISI
9.SINIF
31
64
31

10.SINIF
2
2
1

11.SINIF
0
2
0

12.SINIF
0
0

Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye
katılımın ve tamamlama oranlarının artması, devamsızlık ve okul terklerinin azalması,
özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime
erişim ve tamamlama olanaklarının artması, ayrıca; özel öğretim kurumlarının payının artması
hedeflemektedir.
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Tedbirler/Stratejiler 1. 1e
Tedbir/Strateji

1. Yerel yönetimlerin işbirliği ile
öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve
kültürel faaliyetleri artıracak
çalışmalar yapılacak.

2.Köylerden ilçe merkezine taşınacak
öğrencileri artıracak çalışmalar
yapılacak

3. Yerel yönetimlerle işbirliği
yapılarak fiziki alt yapıyı güçlendirici
çalışmalar yapılacak.
4. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması
nedeni ile orta öğretime gidecek
taşımalı öğrencilerin sayısı artırılacak.
5. Yerel yönetimlerle işbirliği
yapılarak okul çeşitliliği artırılacak.

6. Öğrencilere yönelik sosyal, sportif
ve kültürel çalışmalar ile yarışmaların
yapılarak kız çocuklarını okutmak
istemeyen velileri bilinçlendirme
çalışmaları yapılacak.

7. Taşımalı eğitim sistemi ile 4+4+4
sisteminden kaynaklanan problemleri
en aza indirme çalışmaları yapılacak.

Koordinatör
Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Temel Eğitim
Hizmetleri,
Ortaöğretim
Hizmetleri
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri- 1

Destek
Hizmetleri3

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi

İnşaat Emlak
Hizmetleri
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri- 1
Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi

Kalite

Destek Hizmetleri

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi

Temel
Eğitim,Ortaöğret
im, Din Öğretimi
Hizmetleri.

Destek
Hizmetleri 3

8. İlçemiz bünyesinde Rehberlik
Araştırma Merkezi açılarak kız
çocuklarını okutmak istemeyen aileleri
bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Özel Eğitim ve
Rehberlik

9. Ailelerin ekonomik, sosyo- kültürel

Özel Eğitim ve

Temel Eğitim
Din Öğretimi
Ortaöğretim
Hizmetleri

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi

Özel Eğitim ve

Yasal Dayanak

Tahmini
Maliyet

13/01/2005 Tarih
ve 25699 Sayılı
Yönetmelik MEB
İlköğretim ve
Ortaöğretim
Kurumları Sosyal
Etkinlikler
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB Taşıma
Yoluyla Eğitime
Erişim
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir

MEB İnşaat ve
Emlak Grup
Başkanlığının
2012/5 Sayılı
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

Ortaöğretim
Taşıma
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB İnşaat ve
Emlak Grup
Başkanlığının
2012/5 Sayılı
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

13/01/2005 tarih
ve 25699 sayılı
yönetmelik MEB
İlköğretim ve
Ortaöğretim
Kurumları Sosyal
Etkinlikler
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB Taşıma
Yoluyla Eğitime
Erişim
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB Rehberlik ve
Araştırma Merkezi
Açma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB Rehberlik ve

Mali
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yetersizliği nedeniyle özel eğitime
gönderemedikleri öğrencilerinin eğitim
almasını sağlayacak çalışmalar
yapılacak.

10. Yeni teknolojilere kolay
ulaşılabilmesi sayesinde okullardaki
altyapının yeterliliğini artırıcı
çalışmalar yapılacak.

11. Hayırsever, STK, Özel kurum ve
kuruluşların eğitimi desteklemesi ile
bütün okulların teknolojiden
faydalanmasını artıracak çalışmalar
yapılacak.

12. Öğretmen ihtiyacını en aza
indirecek çalışmalar yapmak.

13. Hayırsever, STK, Özel kurum ve
kuruluşların eğitimi desteklemesi ile
okullardaki altyapıyı yeterli hale
getirecek çalışmalar yapılacak.
14. Sosyal yardımlaşma vakfının
ihtiyacı olanlara maddi desteği
sağlaması ile mevsimsel tarım
faaliyetlerinde çalışan öğrenci sayısını
azaltıcı çalışmalar yapılacak.

15. Bütün okulların teknolojiden
faydalanıyor olması ile kafe, internet
kafe v.b. yerlerin eğitim kurumlarını
olumsuz yönde etkilemelerini
azaltacak çalışmalar yapılacak.

Rehberlik

Rehberlik

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri- 1

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve
Rehberlik
Destek Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri

Destek
Hizmetleri
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri- 1

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri

Araştırma Merkezi
Açma Yönergesi

yükümlülük
içermemektedir.

MEB Hizmetiçi
Eğitim
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB Eğitim
Araçları Donatım
Daire Başk.
Genelgesi.

Mali
yükümlülük
içermemektedir

MEB
Öğretmenleri
Atama ve Yer
Değiştirme
Yönetmeliği

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığının
16/08/2013 tarihli
ve 2013/36 nolu
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

Destek
Hizmetleri

Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığının
05/10/2012 tarihli
ve 2012/23 sayılı
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri

MEB'e Bağlı
Örgün ve Yaygın
Eğitim
Kurumlarında
Bilgisayar Lab.
kurulması ve İşlt.
ile ilgili Yönerge

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

Destek
Hizmetleri
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri- 1

İnşaat Emlak
Hizmetleri

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Hizmetleri
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Tedbir/Strateji
16. Eğitim kurumlarının çeşitliliğinin
artırılarak işsizlik ve sosyal
problemleri azaltacak çalışmalar
yapılacak.

17. Velilerin eğitime olan ilgisinin
artırılarak gençlerin şiddete ve zararlı
alışkanlıklara yönelmelerini azaltacak
çalışmalar yapılacak.

Koordinatör
Birim
İnşaat Emlak
Hizmetleri

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Yasal Dayanak

Ortaöğretim
Temel Eğitim

MEB İnşaat ve
Emlak Grup
Başkanlığının
2012/5 sayılı
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

Özel Eğitim ve
Rehberlik
Danışma
Hizmetleri
Yönetmeliği

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Mesleki ve Teknik
Eğitim

Özel Eğitim ve
Rehberlik

Tahmini
Maliyet

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

TEMA 2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE
Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en
iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri,
tutum ve davranışın kazandırılmasıdır.
STRATEJİK AMAÇ 2.
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve
davranışın kazandırılması ile girişimci yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve
öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesini
sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 2.1.
Plan dönemi sonuna kadar, ilçe düzeyinde öğrenci başarısını artırmak

P.G. 2.1. Performans Göstergeleri
1.
1.1
1.2
1.3

2.
3.

Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere
katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%):
Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif
faaliyetlere katılan öğrenci sayısının toplam
öğrenci sayısına oranı

İlkokul (%)

84,92

100

100

100

Ortaokul (%)

47,9

57,69

65

100

Ortaöğretim (%)

42,85

57,2

60

80

Bir eğitim ve öğretim yılı içersinde sanat,
bilim,kültür ve spor alanlarının birinden en az bir
faaliyete katılan öğrenci oranı

İlkokul

3

5

Ortaokul
Ortaöğretim

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen seminer ve
kurslara katılan öğretmen sayısı

30

31

73,66

67,71

72,5

6. Sınıf

73,33

68,98

73

7. Sınıf

70,04

73,6

76

8. Sınıf

70,81

71,28

73

9. Sınıf

45,7

49,76

60

10. Sınıf

64,56

78,82

84

11. Sınıf

78,35

89,68

90,4

12. Sınıf

92,34

97,63

97,78

İlkokul

8

9

14

Ortaokul

20

25

50

Ortaöğretim

6

9

23

30

47

52

90

99

104

14,98

17,79

8

Ortaokul

1

0

0

Ortaöğretim

20

22

10

Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı

0

0

7

Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı

0

0

2

Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı

0

0

2

5. Sınıf

Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları

4.
Öğrenci başına okunan kitap sayısı
5.
5.1
5.2

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

5.3

İlköğretim
Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%) Kurumları
6.
7.
8.

Ortaöğretim
Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenci
oranı(%)

Ortaokul
Ortaöğretim

Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı(%)
Disiplin cezası alan öğrenci oranı

9.
9.1

Disiplin cezası alan öğrenci oranı

9.2
10.
11.
12.

Hedefin Mevcut Durumu
İlçemizde eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması öncelikli alanlardan birisidir.
Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi için
bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortamlar sağlanarak, kişilerin hem bedensel,
ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenmeli hem de akademik başarı düzeyleri artırmalıdır.
Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı
düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

Eğitim öğretimde kaliteye ilişkin göstergelere bakıldığında TEOG yerleştirmeye esas puanı
(YEP) ilçe ortalamasındaki artış oranımız 2012-2013 eğitim öğretim yılında 6,81 iken
2013-2014 eğitim öğretim yılında 0,66 dır.
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Düzenlenen sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısının
toplam öğrenci sayısına oranlarına bakıldığında;
İlkokullarda 2013 yılında 84,92 2014 yılında 100
Ortaokullarda 2013 yılında 47,90 2014 yılında 57,69
Ortaöğretimde 2013 yılında 42,85 2014 yılında 57,20 olduğu görülmektedir.
İlçemizin Yükseköğretime giriş sınavlarına ilişkin ilçe ortalamasındaki artış oranına
bakıldığında
YGS için 2012-2013’te 15 2013-2014’te 36,76 dır.
LYS için 2012-2013’te 25 2013-2014’te 40 olduğu görülmektedir.
İlçemizde2012-2013 eğitim öğretim yılında sağlık taraması oranı 96,03 iken, 2013-2014
eğitim öğretim yılında 87,01olmuştur.
Öğretmenlere verilen üstün yetenekli öğrenci eğitimi ile ilgili seminer/kurs sayısı 0 dır.
İlçemizde 2012-2013 eğitim öğretim yılındaprogram ve türler arası geçiş yoktur.
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen seminer ve kurslara katılan
öğretmen sayısı 2012-2013 eğitim öğretim yılında 3 ve 2013-2014 eğitim öğretim yılında 5
dir.
Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve
akademik yönden başarılı bireyler.
Tedbirler/Stratejiler 2. 1e
Tedbir/Strateji

Koordinatör
Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Yasal Dayanak

Tahmini Maliyet

MEB Okul
Öncesi Eğitim ve
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

1. İlçemizde bağımsız
anaokulunun olması ile
velilerin okul öncesi
eğitime olan ilgisini

Temel Eğitim
Hizmetleri

Özel Eğitim ve
Rehberlik

artırıcı çalışmalar
yapılacaktır.
2.Gençlik ve spor
hizmetlerinin öğrencilere
yönelik faaliyetler
düzenlemesi ile
öğrencilere yönelik

Hayat Boyu
Öğrenme Hizmetleri

sosyal, sportif ve kültürel

Temel Eğitim
Hizmetleri
Ortaöğretim
Hizmetleri
Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri

MEB İlköğretim
ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal
Etkinlikler
Yönetmeliği
25699 sayılı
yönetmelik.

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

çalışmalar artırılacaktır.
3.Gençlik ve spor
hizmetlerinin öğrencilere
yönelik faaliyetler
düzenlemesi ile öğrenci
motivasyonunu
artırmaya yönelik

Temel Eğitim
Hizmetleri,
Ortaöğretim
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri-3
Hayat Boyu
Öğrenme

MEB İlköğretim
ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal
Etkinlikler
Yönetmeliği
25699 sayılı
yönetmelik.

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

eğitimlerin yeterliliği
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artırılacaktır.

4.Okul öncesi eğitime
olan veli desteği ile ilk ve
orta öğretimdeki velilerin
ilgisi artırılacaktır

Ortaöğretim
Hizmetleri,Temel
Eğitim Hizmetleri,
Özel Eğitim ve
Rehberlik

Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri
Din Öğretimi
Hizmetleri
Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.

5.Okullardaki rehberlik
servislerinden yararlanılarak üstün
yetenekli öğrenciler için geliştirilen
eğitim metotları artırılacaktır.

Özel Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri

MEB Okul
Öncesi Eğitim ve
İlköğretim
Kurumları
Yönetmeliği

Temel Eğitim
Hizmetleri
Ortaöğretim
Hizmetleri
Din Öğretimi
Hizmetleri
Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri.

6. Öğrenci motivasyonunu
artırmaya yönelik eğitimlerin
yeterli hale getirilerek okullarda
sosyal faaliyet alanları

Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Din
Öğretimi
Hizmetleri

artırılacaktır.

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

Özel Eğitim ve
Rehberlik
Danışma
Hizmetleri
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

MEB
İlköğretim ve
Ortaöğretim
Kurumları
Sosyal
Etkinlikler
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

STRATEJİK HEDEF 2. 2.
Plan dönemi sonuna kadar, bir üst öğrenime yerleştirilen öğrenci sayısını, hayata ve
istihdama hazırlama çalışmalarını artırmak.
P.G. 2. 2. Performans Göstergeleri
Performans Göstergesi
Kaliteli Eğitim ve Öğretim
1.
2.
3.
4.

Meslek Liselerinden mezun olup alanında istihdam edilen öğrenci
sayısının toplam mezun sayısına oranı (%)
Yaygın Eğitim kurumlarına kayıt yaptıran kişi sayısı (Toplam)
Yaygın eğitim kurumlarında kursu başarıyla tamamlayıp sertifika
almaya hak kazanan kişi sayısı
Özel Eğitim kurumlarında eğitimini tamamlayan bireylerden
istihdama katılan kişilerin oranı (%)

Önceki Yıllar

Plan
Dönemi
Sonu

2012/2013

2013/2014

0

0

0

1167

946

1400

790

658

1350

0

0

0
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5.
6.

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki
yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı
Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı
model başvuru sayısı

0

0

0

0

0

1

Hedefin Mevcut Durumu
Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere
paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri,
tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi
bütün dünyada giderek artmaktadır. İlimiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın,
yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni
mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının
güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu
öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği arttırmak hedeflenmiştir.

Toplam 1 tane mesleki eğitim kurumu içerisinden 0 tanesi Toplam Kalite Yönetimi
çalışmaları hariç olmak üzere diğer kalite sistemlerinin sertifikalarını almak için
başvuruda bulunmuştur. Bu başvurular sonucunda toplam 0 tane kurum sertifika
almaya hak kazanmıştır.
2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında yaygın eğitim kurumlarında açılan toplam kurs
sayısı 62 dır. Bu sayı 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında 93 olmuştur.
Bu kurslara toplam 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında 1159 kişi 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılında 1604 kişi kayıt yaptırmıştır.
Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasının talep ettiği beceriler ile
uyumlu, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir yapı
oluşturmak.
Tedbirler/Stratejiler 2. 2
Tedbir/Strateji

Koordinatör
Birim

1. Yerel medyanın eğitim
çalışmalarını tanıtmaya yönelik
desteği sayesinde halk eğitim
merkezinin açtığı kursların tanıtım
çalışmaları yapılacak.

Hayat Boyu
Öğrenme

2 .İlçemiz çevresinde istihdam
alanlarının fazla olduğu komşu
ilçelerin bulunması ile mesleki ve

Mesleki ve
Teknik Eğitim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Özel Büro

Özel Büro-2

Yasal
Dayanak

Tahmini Maliyet

MEB Yaygın
Eğitim
Kurumları
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

3308 Sayılı
Mesleki
Eğitim

Mali
yükümlülükiçerme
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teknik eğitime verilen önem
çalışmaları artırılacak.
3. Sivil toplum örgütleri ile kamu ve
özel kuruluşların eğitime destek
vermesi ile mesleki rehberlik faaliyet
çalışmaları artırılacak.

4. Yerel medyanın eğitim
çalışmalarını tanıtmaya yönelik
desteği ile ilçeye bir
yüksekokulun/fakülte kazandırma
çalışmaları yapılacaktır.

5. Sivil toplum örgütleri ile kamu ve
özel kuruluşların eğitime destek
vermesi ile öğrencilerin ilgi alanları
doğrultusunda gidebilecekleri bir
sosyal aktivite merkezlerinin açılması
çalışmaları yapılacak.
6. Mesleki rehberlik faaliyetlerinin
yapılarak velilerin öğrencileri kendi
tarım işlerinde çalıştırmasını önleyici
çalışmalar yapılacak.

7. STK ile işbirliği sağlanarak Meslek
gruplarına yönelik staj imkânları
artırılması çalışmaları yapılacak.

8. STK ile işbirliği sağlanarak
ilçemizdeki istihdam alanlarının
artırılması çalışmaları yapılacak.

Hizmetleri

Kanunu

mektedir.

Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri

3308 Sayılı
Mesleki
Eğitim
Kanunu

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

YÖK
Teşkilatı
Kanunu 2809
Sayılı Kanun
2547 Sayılı
Kanun
Yüksek
Öğrenim
Kanunu

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

Strateji
Geliştirme
Birimlerinin
Çalışma Usul
ve Esasları
Hakkındaki
Yönetmelik

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

Özel Eğitim ve
Rehberlik

Özel Eğitim,
Rehberlik ve
Danışma
Hizmetleri
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri

3308 Sayılı
Mesleki
Eğitim
Kanunu

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

3308 Sayılı
Mesleki
Eğitim
Kanunu

Mali
yükümlülükiçerme
mektedir.

İnşaat Emlak
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri-1

Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri

Özel Büro-2

Destek Hizmetleri
Strateji Geliştirme
Hizmetleri

Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri

Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.

Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.

STRATEJİK HEDEF 2.3.
Plan dönemi sonuna kadar, ilçe genelinde AB projelerine ve Uluslararası değişim
programlarına katılımı arttırmak.
P.G. 2. 3. Performans Göstergeleri

1.

SBS-TEOG sınavlarında yabancı dil soruları net sayısı

9

10

Plan
Dönemi
Sonu
15

3.

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan
öğretmen sayısı

0

0

15

Performans Göstergesi
Kaliteli Eğitim ve Öğretim

Önceki Yıllar
2012/2013

2013/2014
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4.
4.
5.

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan
öğrenci sayısı
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen seminer
ve kurslara katılan öğretmen sayısı
DyNED yabancı dil programının uygulandığı okul oranları (%)

0

0

16

2

3

8

15

15

15

Hedefin Mevcut Durumu
Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik, ön plana çıkan konuların
başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin
hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.
Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil
becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda, AB ülkeleri başta olmak üzere bütün
dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak
kabul edilmektedir.
Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve
uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.

25/06/2012 tarihli ve 69 sayılı Kurul kararıyla uygulamaya konulan ilköğretim
(ilkokul ve ortaokul) haftalık ders çizelgesinde, yabancı dil öğretiminin başlangıcı 4.
sınıftan 2. sınıfa çekilmiştir. Yabancı dil öğretim programları da bu düzenlemeye göre
güncellenmiştir.
İngilizce dersi (2-8. sınıflar) öğretim programı 01/02/2013 tarihli ve 6 sayılı kararla,
Almanca dersi (2-8. sınıflar) öğretim programı 05/09/2013 tarihli ve 115 sayılı kararla,
Fransızca dersi (2-8. sınıflar) öğretim programı 05/09/2013 tarihli ve 116 sayılı kararla
uygulamaya konulmuştur.
İlçemizde SBS-TEOG sınavlarında yabancı dil net sayıları 2012-2013 eğitim öğretim
yılında 6 iken 2013-2014 Eğitim öğretim yılında 9 şeklinde olmuştur.
LYS sınavına yabancı dilden son iki yılda 0 öğrencimiz girmiştir. Sınavlardaki
yabancı dil sorularına verdikleri cevaplara göre net oranları 2012-2013 eğitim öğretim
yılında 3 iken 2013-2014 Eğitim öğretim yılında 4 dür.
2011-2013 döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 0 öğrenci
katılmıştır.Aynı dönemde Ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına katılan
öğretmen sayımız ise 0 dır.
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İlçemizde eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kapsamında düzenlenen seminer ve kurslara
katılan öğretmen sayımız 2012-2013 eğitim öğretim yılında 2 iken 2013-2014 Eğitim
öğretim yılında 3 tür
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. DyNED yabancı dil
programının uygulanma oranı2012-2013 eğitim öğretim yılında 100 iken 2013-2014
Eğitim öğretim yılında 100 olmuştur.
En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş birey.
Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı
sağlamış birey.
Tedbirler/Stratejiler 2. 3
Tedbir/Strateji

Koordinatör
Birim

1. AB projelerinde görev
almak isteyen öğretmen
sayısını artırıcı
çalışmalar yapılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri-1

2. AB projeleri
konusunda hizmet içi
eğitim alan personel
sayısını artırıcı
çalışmalar yapılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri-1

3. AB projeleri
sayesinde kendini
geliştiren, gelişime açık
ve teknolojiyi kullanan
öğretmenlerin sayısı
artırılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri 1

4 Öğretmen yönetici
işbirliğini artırıcı
çalışmalar yapılacak.

5. AB projeleri
sayesinde yabancı dil
bilen personelin
sayısıartırılacak.
6. İlçemizde bulunan
küçük çaplı sanayi
kuruluşlarının projeler
konusunda istekli
olmaları sayesinde
projelerin tanıtımı

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri 1

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri-1

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Tüm Birimler

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Tüm Birimler

Destek Hizmetleri,

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Özel Büro

Yasal Dayanak

Tahmini Maliyet

25 Ağustos 2009
tarihli ve 27330
Sayılı Yönetmelik

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

25 Ağustos 2009
tarihli ve 27330
Sayılı Yönetmelik

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

25 Ağustos 2009
tarihli ve 27330
Sayılı Yönetmelik

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

25 Ağustos 2009
tarihli ve 27330
Sayılı Yönetmelik

Mali yükümlülük
içermemektedir

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığının
Genelgesi

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığının
Genelgesi

Mali
yükümlülükiçermemektedir.
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yapılacak.
7. İzmir Kalkınma
Ajansı ile ortak proje
hazırlama imkânının
olması ile projelerdeki
prosedür sorunu
azaltılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

8. Kendini geliştiren
gelişime açık ve
teknolojiyi kullanan
öğretmenler sayesinde
dil kurslarına katılan
öğrenci sayısıartırılacak.

İnsan
Kaynakları
Hizmetleri

9. AB projelerinin
yeterince tanıtılması
sağlanarak görsel
basının eğitim çağı
çocuk ve gençlere
olumsuz etkileri
azaltılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri 1

10. Okullarda dil
laboratuvarları açılarak
dil kurslarının velilere
olan maddi külfeti
azaltılacak.

Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri

Özel Büro

Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Hizmetleri

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Din Öğretimi
Hizmetleri

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığının
Genelgesi

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

Milli Eğitim
Bakanlığı Yaygın
Eğitim Kurumları
Yönetmeliği
58.Madde
21/05/2010 tarih ve
27587 sayılı
Yönetmelik

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığının
Genelgesi

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

Milli Eğitim
Bakanlığı Yaygın
Eğitim Kurumları
Yönetmeliği
58.Madde
21/05/2010 tarih ve
27587 sayılı
Yönetmelik

Mali
yükümlülükiçermemektedir.

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Kurumsal Kapasite Geliştirme: Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun
beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini
geliştirme, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir
yaklaşımdır.
STRATEJİK AMAÇ 3.
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı
eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın gereklerine
uygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek.
STRATEJİK HEDEF 3. 1.
İlçemizin ihtiyaçları, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak
planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilmiş personelin,
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yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı
işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını oluşturmak.
P.G. 3. 1. Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lisansüstü eğitimini tamamlayan personel oranı (%)
Yüksek lisans yapan personel sayısının
tüm personel sayısına oranı
Lisansüstü eğitimini
tamamlayan personel Doktora yapan personel sayısının tüm
personel sayısına oranı
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C
seviyesinde başarı gösteren personel oranı
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı
Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısı
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısının
tüm personel sayısına oranı
Her yıl en az bir uzaktan eğitime katılan personel sayısının tüm
personel sayısına oranı
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

7.1
7.2

Plan
Dönemi
Sonu

2012/2013

2013/2014

3,82

4,45

7,64

0

0

3,18

2
15

0
19

17
45

1,27

0

10,81

9,55

12,10

28,66

12

13

12

14

10,23

9,44

İlkokul
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

7.3
8.

Önceki Yıllar

Ortaokul
Ortaöğretim

Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı

Hedefin Mevcut Durumu
Örgütlerin 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 Millî Eğitim Müdürlüğünün beşeri altyapısının güçlendirilmesi
hedeflenmektedir.
İlçe müdürlüğümüz genelinde genel idare hizmetleri sınıfında 10 eğitim öğretim
hizmetleri sınıfında 136diğer sınıflarda 11 olmak üzere toplam 157personel
çalışmaktadır.
Bu personelden 7 ‘si yüksek lisans eğitimi almıştır. Bu sayının toplam personel
sayısına oranı %4,45’dir. Yine bu personelden 0‘i doktora eğitimi almıştır, bu sayının
toplam personel sayısına oranı %0 ’dir.
İlçemiz genelinde 2013 yılında toplam 0 tane alanda hizmet içi eğitim faaliyeti
düzenlenmiş. Bu faaliyetlere toplam 0 Personel katılmıştır. Hizmet içi eğitim alanı
2014 yılında 0 olmuş bu faaliyetlere de toplam 0 Personel katılmıştır.
İlçemiz bünyesindeki personellerden % 0her yıl en az 1 hizmet içi eğitime katılmıştır.
İlçemiz bünyesinde 2013 ve 2014 yıllarında toplam 1 uzaktan eğitim gerçekleştirilmiş
bu eğitimlere toplam 24 personel katılmıştır.
2014 yılı içerisinde ilçemiz genelinde eğitim öğretim sınıfında toplam 2 , genel idare
hizmetleri sınıfında ise toplam 6 personele ihtiyaç vardır.
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2013 ve 2014 yılları içerisinde insan kaynaklarına yönelik olarak 0 Protokol
yapılmıştır.
İlçemiz genelinde henüz performans yönetim sistemine geçmiş okul veya kurum
bulunmamaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması,
yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel
atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tedbirler/Stratejiler 3.1e
Tedbir/Strateji

Koordinatör
Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Yasal
Dayanak

Tahmini Maliyet

1. Yerel Yönetim ve
STK'ların İlçe Mem ile
işbirliği içinde oluyor
olması ile kurumdan
hizmet alanlarla hizmet
verenler arasında iletişim
artırılacak.

Özel Büro

Özel Büro

4982 Sayılı
Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu

Mali yükümlülük
içermemektedir

2. İş tanımlarının
Bakanlığımızın yeni
yapılanmasına uygunluğu
ile İlçe MEM yöneticileri
yeniliğe ve ilerlemeye açık
hale getirilecek.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığının
Genelgesi

Mali
yükümlülükiçermemektedir

3. Çalışanların
motivasyonu artırıcı
çalışmalar yapılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri,

İnsan Kaynakları
Hizmetleri,

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığı

Mali
yükümlülükiçermemektedir

4. İş tanımlarının
Bakanlığımızın yeni
yapılanmasına uygunluğu
ile personel arasında
sürekli görev
değişiklikleri azaltılacak.

İnsan
Kaynakları
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

MEB İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçermemektedir

5. Yerel Yönetim ve
STK'ların İlçe Mem ile
işbirliği içinde oluyor
olması ile çalışanlara
yönelik sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetler
artırılacak.

Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri

MEB Yaygın
Eğitim
Kurumları
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçermemektedir
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6. Yakın ilçelerdeki
Üniversite ve
Yüksekokulların desteği
ile Hizmetiçi Eğitim
Faaliyetlerinin etkin ve
verimli bir şekilde
kullanılması sağlanacak.

İnsan
Kaynakları
Hizmetleri

MEB Hizmetiçi
Eğitim
Yönetmeliği

Mali
yükümlülükiçermemektedir

7. Müdürlüğümüzün iç
paydaşlarla etkili bir
iletişim ağı kurarak
Mahalli Hizmetiçi Eğitim
faaliyetlerine katılım
artırılacak.

İnsan
Kaynakları
Hizmetleri

MEB Hizmetiçi
Eğitim
Yönetmeliği

Mali yükümlülük
içermemektedir

8. Kurumdan hizmet
alanlar ile hizmet verenler
arasındaki iletişimin
kuvvetli olması ile memur
ve hizmetli personelinin
yetersizliği azaltılacak.

İnsan
Kaynakları
Hizmetleri

657 Sayılı
Devlet
Memurları
Kanunu

Mali yükümlülük
içermemektedir

STRATEJİK HEDEF 3.2.
Plan dönemi sonuna kadar mali imkânlar ölçüsünde, finansal kaynakların etkin
dağıtımını yaparak tüm eğitim kurumlarının alt yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak.
SH 3.2. Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
1.

4.

Alınan hibe tutarı
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim
tesisi sayısı
Fiziki imkânların iyileştirilmesi ve alt yapı eksikliklerinin
giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı
Donatımı yapılan eğitim tesisi sayısı

5.

Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı

6.

Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul sayısı

7.

İkili eğitim yapan okul sayısı

8.

Spor salonu olan okul sayısı

9.

Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul sayısı

10.

Kütüphanesi olan okul sayısı

2.
3.

Önceki Yıllar
2012/2013 2013/2014

Plan
Dönemi
Sonu

3

5

10

32000

18.00

30000

-

-

3
0
1
2
2

3
0
1
2
2

0
0
0
0
4
5
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11.

12.

Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya
kurum sayısı
Okulöncesi
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim

14

14

16

25
12
19
19

26
13
20
20

22
15
22
22

Hedefin Mevcut Durumu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca
cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi,
kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
2012-2013 eğitim öğretim yılında fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri
giderilen eğitim tesisi sayısı 3 iken2013-2014 öğretim yılında bu sayı 5 olmuştur.
2012-2013 eğitim öğretim yılında fiziki imkânların iyileştirilmesi ve alt yapı
eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı 32.000 TL iken 20132014 öğretim yılında bu tutar 1.200 TL olmuştur.
2012-2013 eğitim öğretim yılında okul bazlı bütçe uygulamasına geçen okul sayısı 0
iken 2013-2014 öğretim yılında bu sayı 1 olmuştur.
2012-2013 eğitim öğretim yılında birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranı
(gönderilen/talep) %100 iken 2013-2014 öğretim yılında bu oran yine %100 olmuştur.
2012-2013 eğitim öğretim yılında kalite standartlarına göre açılan özel öğrenci yurt
sayısı 0 iken 2013-2014 öğretim yılında bu sayı 1 olmuştur. Bu özel yurtlarda barınan
öğrenci sayısı 2012-2013 eğitim öğretim yılında 0 iken 2013-2014 öğretim yılında bu
sayı 20 olmuştur.
İlimizde ikili eğitim yapan okul sayımız 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle 0’dır.
2012-2013 eğitim öğretim yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı; okul öncesi 25,
ilkokul 12, ortaokul 19, ortaöğretim 19 iken, 2013-2014 öğretim yılında derslik başına
düşen öğrenci sayısı; okul öncesi 26, ilkokul 13, ortaokul 20, ortaöğretim 20 kişidir.
Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması
yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli
kullanılması.
Hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması.
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat
faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılaması.
Tedbirler/Stratejiler 3.2e
Koordinatör
Birim

Tedbir/Strateji
1.

Hayırsever sayısının
olması
ile
Okul

fazla
Aile

Destek

İlişkili Alt
Birim/Birimler
Strateji Geliştirme

Yasal
Dayanak
MEB Okul Aile
Birliği

Tahmini
Maliyet
Mali yükümlülük

43

Birliklerinin
artırılacak.

desteği

Hizmetleri 1

Hizmetleri 1 - 2

Yönetmeliği

içermemektedir

2.

Bütçe payının yüksek olması ile
teknolojik
alt
yapı
iyileştirilecek.

Strateji
Geliştirme 2

Destek Hizmetleri
Bilgi İşlem ve
Eğitim Teknolojileri
Hizmetleri

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
Genelgesi

Mali yükümlülük
içermemektedir

3.

Yerel Yönetimlerin Eğitime
katkı vermede istekli olmaları
ile
Okul
Aile
Birlikleri
güçlendirilecek.

Destek
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

MEB Okul Aile
Birliği
Yönetmeliği

Mali yükümlülük
içermemektedir

Bütçe payının yüksek olması ile
bakım onarım ihtiyacı bulunan
Okul ve Kurumların ihtiyaçları
karşılanacak.

İnşaat Emlak
Hizmetleri
Bölümü

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

MEB İnşaat
Emlak Grup
Başkanlığı
Genelgesi

Mali yükümlülük
içermemektedir

Hayırseverlerin desteği ile
Okul ve Kurumlara yangın
merdiveni
yapılması
çalışmaları yapılacak.

Destek
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

MEB Okul Aile
Birliği
Yönetmeliği

Mali yükümlülük
içermemektedir.

Taşımalı Eğitimin olması ile
ilçemiz
bünyesindeki
birleştirilmiş
sınıflar
azaltılacak.

Destek
Hizmetleri
Bölümü 3

Temel Eğitim
Hizmetleri

MEB Taşımalı
İlköğretim
Yönetmeliği

Mali yükümlülük
içermemektedir.

Yerel Yönetimlerin eğitime
katkı sağlamaları ile engelli
öğrencilerin eğitim öğretim
görecekleri ortamların alt yapı
eksiklikleri
giderilecek
çalışmalar yapılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
Bölümü 1

Özel Eğitim ve
Rehberlik
İnşaat Emlak
Hizmetleri

MEB Okul Aile
Birliği
Yönetmeliği

Mali yükümlülük
içermemektedir

İnşaat Emlak
Hizmetleri

2942 Sayılı
Kamulaştırma
Kanunu

4.

5.

6.

7.

8. İlçe MEM'in güçlü hukuk ve
yönetim kadrosunun bulunması ile
imar sorunu olan eğitim alanlarını
azaltıcı çalışmalar yapılacak.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

Mali yükümlülük
içermemektedir

,DestekHizmetleri

STRATEJİK HEDEF 3. 3.
AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyon ile ilçemiz vizyonuna uygun
olarak, bürokrasinin azaltıldığı kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve
hesap verilebilir, performans yönetim ve organizasyonunu plan dönemi sonuna kadar etkin ve
verimli hale getirmek.
SH 3. 3. Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme

Önceki Yıllar
2012/2013 2013/2014

Plan Dönemi
Sonu

1.

Rehberlik ve denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan kurum
sayısı

1

1

0

2.

Zayıf yönü ortaya çıkan kurumlardan iyileştirilmesi yapılmış
kurum sayısı

1

1

0
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3.

Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre birimlere yapılan
önerilerin uygulanma oranı

4.

İç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleştirme
oranı

5.

Uygulanan ulusal ve uluslararası proje sayısı

6.
7.

Sosyal ortaklarla yapılan protokol sayısı
AB’ye uyum sürecinde gerçekleştirilen proje sayısı
İlçe düzeyinde, okullarda ve kurumlarda bilimsel araştırma
yapılmasına ilişkin verilen izin sayısı.
Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı

8.
9.

-

-

2

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

35,29
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Hedefin Mevcut Durumu
Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde
geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş
yaklaşım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.

652 sayılı KHK ile klasik teftiş anlayışından rehberlik ve denetim anlayışına
geçilmiştir. 6528 sayılı Kanun ile il eğitim denetmenleri ve Bakanlık müfettişleri maarif
müfettişi adı altında toplanmıştır. Kurumsal ve bireysel rehberlik ve denetim sistemini, süreç
ve sonuç odaklı bir hale getirmeye yönelik “Çoklu Veri Kaynaklı Performans Yönetim
Sistemi” oluşturulmuş ve pilot uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Rehberlik ve denetim süreç
ve sonuçlarının etkin bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için Rehberlik ve Denetim
Bilgi İşlem Sistemi (REDBİS) kapsamında “e- İnceleme ve Soruşturma Modülü”
uygulamaya konulmuş olup e-Rehberlik ve Denetim Sistemi Modülü ile ilgili çalışmalar
sürdürülmektedir.
Denetim ve rehberlik alanında ilçemizin mevcut durumuna bakıldığında;
Bakanlık görev alanına giren konularla ilgili bilgi, süreç, veri ve istatistikleri bütüncül bir
anlayışla ele alan coğrafi bilgi sistemi ile bütünleşmiş bir yönetim bilgi sistemi kurulumu
çalışmaları tamamlanma aşamasına gelmiştir. İlçemizde kurumsal ağ olarak DYS sistemi
2014 Tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
İlçemizde yerel, ulusal ve uluslararası gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetleri
yakından takip edilmekte ve söz konusu kuruluşların eğitim faaliyetlerine aktif katılım
sağlanmaktadır. Ancak 2012- 2013 ve
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında
gerçekleştirilen; ulusal ve uluslararası proje sayısı 0 dır.

PG’YE GÖRE MEVCUT DURUMUMUZ
Gerçekleştirilen AR-GE ve yapılan etki değerlendirmesi
çalışmalarının sayısı
İlçe MEM
Stratejik planda yer alan hedeflere
ulaşma konusunda birimlerin
performanslarını ortaya koyan izleme
İl MEM
raporlarının sayısı

2012-2013 eğitim
öğretim yılında

2013-2014 eğitim
öğretim yılında

0

0

0

0

-

-

Kurumsal ve idari kapasitenin arttırılmasını yönelik
yapılan ihtiyaç analizleri ve raporların sayısı

1

2

Öz değerlendirmesini yılda en az bir kere yapan
okul/kurum sayısı

1

2

İl düzeyinde, okullarda ve kurumlarda bilimsel
araştırma yapılmasına ilişkin verilen izin sayısı.

-

-

Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı

0

0
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş
yönetimanlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap
verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle yönetim yapımızı bütünleştirerek kurumsal
idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Tedbirler/Stratejiler 3. 3e
Tedbir/Strateji
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Üst düzey yöneticilerin
katılımcı yönetim
anlayışında olmaları ile
karar verme sürecine tüm
çalışanların daha etkin
katılması sağlanacaktır.
Güçlü kurumsal yapı,
eğitimli kadro ve çağın
gereklerine uygun
imkânlara sahip bir
organizasyon yapısı ile
eğitimli, dinamik ve
teknoloji kullanımına hakim
bir toplum yapısının varlığı
sayesinde tüm eğitim
çalışmaları daha etkin hale
getirilecektir.
Bürokrasi sonucu
yavaşlayan iş ve işlemlerin
kurumsal ağ sistemi
sayesinde daha etkin ve hızlı
hale getirilecektir.
Eğitim politikalarının
belirlenmesinde tüm
paydaşların karar verme
sürecine katılması ile öz
değerlendirme sonuçlarının
kurumsallaşmasına
çalışılacaktır.
Kurumsal performansın
izlenmesine dönük kalite
standartlarının ölçüle
bilirliğini sağlayacak
çalışmalar planlanacaktır.
Yönetim ve organizasyona
yönelik eğitimlerin
çoğaltılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Güçlü kurumsal yapı,
eğitimli kadro ve çağın
gereklerine uygun
imkânlara sahip
organizasyon yapısından
yararlanılarak geniş teşkilat
yapısının en etkin şekilde

Koordinatör
Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Yasal Dayanak

Tahmini
Maliyet

Tüm Birimler

MEB İl ve İlçe
Milli Eğitim
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB İl ve İlçe
Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

Tüm Birimler

MEB Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
Genelgesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

İnsan Kaynakları
Hizmetleri,
Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

Tüm Birimler

MEB
HizmetiçiEğitim
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB İl ve ilçe
Milli Eğitim
Müdürlükleri
Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri
Bölümü 1
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kullanılması sağlanacaktır.
Kurum personelinin
alanında uzman, vizyon
sahibi, gelişime ve yeniliğe
açık olmasından
yararlanılarak Bakanlığın
yönetim ve organizasyon
politikalarının sürekli
değişmesinden en az şekilde
etkilenilmesi sağlanacaktır.
9. Öğretim programları,
mesleki kurs programları ve
hayat boyu öğrenmeye
katılım oranı arttırılacaktır.
10. MEB' in yönetici yetiştirme
ve atama stratejisinin etkin
kullanımı ile vekalet ile
görev yapan idarecilerden
kaynaklanan sorunlar
azaltılacaktır.
8.

Strateji
Geliştirme
Hizmetleri, İnsan
Kaynakları
Hizmetleri

Hayat Boyu
Öğrenme
Hizmetleri

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Tüm Birimler

MEB Hizmetiçi
Eğitim Yönetmeliği

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB Yaygın
Eğitim Kurumları
Yönetmelikleri

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB Yöneticilerin
Atanması ve Yer
değiştirmesine
İlişkin Yönetmelik

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

STRATEJİK HEDEF 3. 4.
Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmelere uygun; elektronik (web tabanlı hizmetler)
ortamlarının etkinliğini artırarak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, güvenli
bir şekilde iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon teknolojilerinin
kullanımını artırmak.
SH 3. 4. Performans Göstergeleri
Performans Göstergeleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mobil VBS Kullanıcı Sayısı
VPN hizmetini kullanan kullanıcı sayısı
Fatih projesi kapsamında şartnameye uygun olarak
hazırlanan network/elektrik sisteminin geçici kabulü
yapılan okul sayısı
Fatih projesi kapsamında akıllı tahta takılan sınıf sayısı
(yıllık)
Fatih projesi kapsamında 30 saatlik, Eğitimde Teknoloji
Kullanımı eğitimi alan öğretmen/yönetici sayısı
Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri
akışı hususundaki memnuniyeti

Önceki Yıllar
2012/2013
-

2013/2014
-

13

35

1

2

14

18

21

7

-

-

Plan
Dönemi
Sonu
40
3
24
30
60

Hedefin Mevcut Durumu
Her geçen gün artan bilgi teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından ilçemizin azami
düzeyde istifade etmesini sağlamak
İlçemizin altyapısı müsait olan eğitim kurumunda ağ ortamları güncellenmiştir.
“Okul İnternet Sitesi Yönetim Paneli” projesi sayesinde okul internet siteleri çok daha
hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yayınlanabilmektedir.
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“Doküman Yönetim Sistemi” 2014 tarihi itibari ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzde
kullanılmaya başlanmıştır.
Öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde üretilen öğrenci bilgileri, açık ilköğretim
okulları öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri, sınav sonuç bilgileri,
mezun öğrencilerin diploma duyuruları, kredi sorgulama, her türlü merkezî sistem
sınavları, sınav tarihleri, sınav giriş yeri bilgileri,sınav sonuç bilgileri, kazandığı okul,
kayıt olduğu okul ile kaydının silindiği okul bilgisi gibi Bakanlığın belirlediği bilgileri
mobil ortama mesajla aktarma, öğrenci ve velilerin istedikleri bilgilere mobil
ortamdan mesaj bedeli ödemek şartıyla sorgulama yaparak ve/veya servise üye olarak
erişim imkânı sağlamaya yönelik hizmetleri yerine getirmek için Bakanlığımız adına
8383 Mobil Bilgi Servisi kurulmuştur. İlçemizde ilk kullanımından bugüne kadar
servisten birçok kişi yararlanmıştır.
2012/2013 yılında VPN hizmetini kullanan 13 kullanıcı, 2013/2014 yılında 35
kullanıcıdır.
2012/2013 yılında ilçemizde , 1 okulumuz, 2013/2014 yılında 1 okulumuz, lisanslı
anti virüs programı kullanarak siber saldırılara karşı veri tabanı güvenliğini
sağlamaktadır.
İlçe MEM bünyesinde aktif olarak çalışan 2 sistem odamız ve 1 yedekleme sistem
odamız mevcuttur.
2012/2013 yılında Fatih projesi kapsamında 1okulumuzun, 2013/2014 yılında 2
okulumuzun şartnameye uygun olarak hazırlanan network/elektrik sisteminin geçici
kabulü yapılmıştır. 2012/2013 yılında 14 sınıfımıza, 2013/2014 yılında 18 sınıfımıza
akıllı tahta takılmış.
2012/2013 yılında 21, 2013/2014 yılında 69 öğretmen/yöneticimize, 8 saatlik
“Etkileşimli Tahta Kullanımı” eğitimi ve 2012/2013 yılında 21, 2013/2014 yılında 7
öğretmen/yöneticimize 30 saatlik “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” eğitimi verilmiştir.
Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri akışı hususundaki memnuniyeti
ile ilgili çalışma son iki yılda yapılmamış, çalışma 2015 hedeflerine alınmıştır.
Hizmet memnuniyetinin artırılması.
Bürokrasinin azaltılması.
Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması.
Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması.
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Tedbirler/Stratejiler 3.4e
Tedbir/Strateji
1. Bilgi İşlem bölümünün teknik
kapasitesinin yüksek donanımlı,
eğitimli takım çalışması içinde
olan bir ekibinin olması
sayesinde Bakanlığımızın
elektronik ağ yönetimi alanında
meydana gelen yazılım ve
donanım teknolojilerindeki
yenilikleri kullanılacak.
2 .Bakanlığımızın Fatih Projesini
yürüten güçlü ve donanımlı bir
ekibinin oluşu ile ilçemizde Fatih
Projesine katkı sağlayan güçlü
bir öğretmen profilinin olması
sağlanacak.
3. Bakanlığımızın Bilişim Alt
Yapısına uyarlanan elektronik
ağ yönetim alanındaki
teknolojilerinin yeniliği
sayesinde paydaşların İlçe
MEM'e bağlı yönetim
birimlerine her aşamada
erişebilme oranları artırılacak.
4. Bakanlığın yazılım ve donanım
teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanarak personelin
okuryazarlığının(uzaktan eğitim
modülü) artırılması sağlanacak.
5. Fatih projesi kapsamından
yaralanarak kurumdaki sistem
fiziki kapasitesinin
güçlendirilmesi sağlanacak.

6. İş dünyası ile işbirliğine
gidilerek kurumdaki sistem
odasının fiziki kapasitesinin
standartlara uygun hale
getirilmesi sağlanacak.

Koordinatör
Birim

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri - 2

Bilgi işlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri -2

İnsan Kaynakları-4
(Hizmet içi)

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri -2

Strateji Geliştirme
Hizmetleri -1

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Yasal Dayanak

Tahmini
Maliyet

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Tüm Birimler

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir
.

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bölümü 2

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri,
Destek
Hizmetleri
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Tedbir/Strateji
7. Bilgi işlem bölümü ekibinden
yararlanarak siber saldırılar ve
veri tabanı güvenliği artırılacak.

8. Bilgi işlem ekibi ile veri tabanı
güvenliğinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılacak.

9. İlçe MEM e bağlı yönetim
birimleri ve iç paydaşlar
arasında koordinasyon
sağlayarak bağışlarla ilgili
bürokratik işlemlerin
kolaylaştırılması sağlanacak.

Koordinatör
Birim

Destek Hizmetleri
2

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

10. Bilgi teknolojilerindeki
yetişmiş insan kaynağını etkin
kullanarak MEM deki teknik
elemanları yeterli hale
getirilmesi sağlanacak.

Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri -2

11. Hizmet içi eğitimleri etkin
hale getirerek güvenlik duvarı ve
internet hızından kaynaklanan
sorunların ortadan kaldırılması
sağlanacak.

Bilgi işlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri -2

İlişkili Alt
Birim/Birimler
Bilgi İşlem ve
Eğitim
Teknolojileri
Hizmetleri
Bölümü 2
Destek
Hizmetleri

Tüm Birimler

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Yasal Dayanak

Tahmini
Maliyet

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir.

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir

MEB Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığı
Kuruluş Görev ve
Çalışma Yönergesi

Mali
yükümlülük
içermemektedir
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4.BÖLÜM
2015-2019 STRATEJİK PLANI
MALİYETLENDİRME
Birim: Destek 1
DESTEK 1
09.01.02.00.03.2 Kırtasiye
Elekt.temizlik.yak.
09.01.02.00.03.5
haberleşme,posta,hizmet
09.01.02.00.03.7 Makina tesisat
09.01.02.00.06.1 Mamul mal
Alımı
09.01.01.00.03.2 Kırtasiye
Elekt.temizlik
09.01.01.00.03.5
haberleşme,posta,hizmet
09.01.01.00.03.7 Makine tesisat
09.01.01.00.06.1 Mamul mal
Alımı
09.06.00.09.1.03.05. Taşımalı
İlköğretim
09.06.00.10.1.03.05. Taşımalı
Ortaöğretim
09.06.00.00.1.03.08. okul
bina yapım onarım
TOPLAM

2015

2016

2017

2018

2019

103.543,00

109.058,00

114.987,00

121.361,00

128.213,00

104.262,00

112.081,00

120.487,00

129.524,00

139.238,00

7.500,00

8.062,00

8.667,00

9.317,00

10.015,00

10.000,00

10.750,00

11.556,00

12.422,00

13.354,00

16.270,00

17.490,25

18.802,00

20.212,16

21.728,00

11.462,00

12.321,00

13.245,77

14.239,20

15.307,14

5.500,00

5.912,50

6.355,93

6.832,62

7.345,06

5.500,00

5.912,50

6.355,93

6.832,62

7.345,06

753.500,00

810.012,50

870.763,43

936.070,65

1.006.275,94

195.300,00

209.947,50

225.693,55

242.620,55

260.817,10

25.000,00

2.100.000,00 27.000,00

27.000,00

27.000,00

1.239.852,00 3.403.563,25 1.425.930,61 1.528.449,80 1.638.657,30

Birim: Destek 3 Tahakkuk
DEESTEK 3 TAHAKKUK
01.03.09.00 1 .3.2 mal ve
malzeme Alımı
01.03.09.00 1 .3.5
haberleşme,posta,hizmet
01.03.09.00.03.7 Makine
tesisat bakım onarm
01.03.09.00.03.8 Bina bakım
onarım
01.03.09.00.06.1 Mamul mal
Alımı
TOPLAM

2015

2016

2017

2018

2019

9.500,00

10.212,00

10.977,90

11.801,24

12.686,00

4.200,00

4.515,00

4.853,62

5.217,64

5.608,96

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

15.000,00

17.000,00

19.000,00

20.000,00

22.000,00

15.000,00
47.700,00

15.000,00
50.727,00

16.000,00
54.831,52

16.000,00
57.018,88

17.000,00
61.294,96
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İlçe Stratejik Plan Genel Kaynak Tahminleri
Tablo 5: SP Kaynak Tablosu

KAYNAK TABLOSU
CARİ YIL
2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOPLAM

GENEL BÜTÇE
1.750,00

DÖNER
SER.KANTİN

1.034.183,00

DESTEK 1

MEB İDARİ VE
MALİ İŞLER
BAŞKANLIĞI
AB
PROJELERİ

1.881,25

2.022,34

2.174,00

2.337,05

2.492,51

1.239.852,00 3.403.563,25 1.425.930,61 1.528.449,80 1.638.657,30

10.907,15
9.236.452,96

26.872,45

47.700,00

110.727,00

105.831,52

57.018,88

61.294,96

382.572,36

177.903,65

177.903,65

177.903,65

185.019,00

185.019,00

185.019,00

910.864,30

TOPLAM:

10.540.796,77

İlçe Stratejik Plan Tema, Stratejik Amaç, Hedef Maliyet İlişkisi
Tablo 6: SPTema, SA, SH, Maliyet İlişkisi Tablosu

TEMA 2

TEMA 1

TEMA

STRATEJİK
AMAÇLAR/
HEDEFLER

2016

2017

2018

2019

MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ

STRATEJİK AMAÇ 1

12.410,62

12.534,94

12.659,12

12.783,30

12.907,48

Stratejik Hedef 1.1

12.410,62

12.534,94

12.659,12

12.783,30

12.907,48

STRATEJİK AMAÇ 2

300.631,65

304.993,73

316.471,30

320.833,52

325.195,74

Stratejik Hedef 2.1

54.345,20

54.000,72

53.656,24

53.311,76

52.967,28

Stratejik Hedef 2.2

68.382,66

73089,36

77.796,06

82502,76

87.209,46

Stratejik Hedef 2.3

177.903,65

177.903,65

185.019,00

185.019,00

185.019,00

STRATEJİK AMAÇ 3
TEMA 3

2015

1.106.594,63 3.265.960,57 1.283.993,19 1.382.189,03 1.488.065,59

Stratejik Hedef 3.1

27.664,87

29.601,41

31.537,95

Stratejik Hedef 3.2

863.143,80

3.023.563,86

983.983,92

Stratejik Hedef 3.3

172.628,77

184.712,78

196.796,79

208.880,80

220.964,81

Stratejik Hedef 3.4

43.157,19

28.082,52

71.674,53

95.429,76

126.865,71

Amaçların Toplam Maliyeti
GENEL YÖNETİM GİDERİ

33.474,49

35.411,03

1.044.403,98 1.104.824,04

1.419.636,90 3.583.489,24 1.613.123,61 1.715.805,85 1.826.168,81
47.700,00

110.727,00

105.831,52

STRATEJİK PLAN TOPLAM MALİYETİ:

57.018,88

61.294,96

10.540.796,77
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6. BÖLÜM
2015-2019 STRATEJİK PLANI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
Stratejik plan; planlama, organize etme, uygulama, izleme ve değerlendirme
süreçlerinden oluşmaktadır. Stratejik planlama devamlı bir süreç olduğu için dinamik
faaliyetler topluluğudur. İzleme ve değerlendirme stratejik planın en önemli evrelerinden
birisidir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması;
değerlendirme, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyaslaölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi; raporlama ise izleme faaliyetinin temel
aracıdır (KMK, 2003).
İzleme ve değerlendirme sürecinde aşağıdaki soruların cevapları aranmaktadır;
•

Ne Yaptık?

•

Başardığımızı Nasıl Anlarız?

•

Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?

•

Neler Değiştirilmelidir?

•

Gözden Kaçanlar Nelerdir?

Ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle, planlama
sürecinde yıllık hazırlanan performans programında hedeflerin ölçülebilir hale gelmesine özen
gösterilmiştir. Hedeflere bağlı olarak hazırlanan stratejiler, dış paydaşlar (görüşme, çalıştay)
ve iç paydaşlar (stratejik planlama çalıştayında Kök Sorun Analiz Yöntemi kullanılarak) ve
ilgili birimlerin görüşleri alınarak titiz bir çalışma sonucu belirlenmiştir. Bu stratejilere ait
performans gösterge tabloları oluşturulmuştur.
2015-2019 stratejik planının onaylanıp, yürürlüğe girmesinden sonra başlayacak
izleme ve değerlendirme süreci,

Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün amaçlarınane

ölçüde ulaştığını gösterecektir. Hedeflere henüz ulaşılamadıysa, elde edilen verilere göre
planlama süreci bir döngü şeklinde devam edecektir. Yapılan izleme değerlendirme süreci
sonrasında hedeflerin performans göstergelerini, dönemin şartlarına uygun olarak revize
edilmesi sağlanacaktır.
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Stratejilerin yürütülmesinden sorumlu olan birimler, izleme değerlendirme sürecinin
yürütülmesinden de sorumlu olacaklardır. Performans programında ayrıntılı olarak belirtilen
periyotlara uygun olarak, yapılan kontroller sonucunda planın işlemesi ile ilgili aksaklıklar
yaşanması durumunda, sorumlu birimler tarafından düzenleyici ve önleyici faaliyetler
planlanacaktır.
İzleme ve değerlendirme sürecinin her aşamasında üst yönetime geri bildirim
sağlanarak, stratejik planın daha kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi
sağlanacaktır.Stratejik planın izleme ve değerlendirme sürecinden İlçe Stratejik Planlama
Koordinasyon Ekibi görevlendirilmiştir. Planın uygulanması sürecinde birimler arasında
koordinasyon görevi ve birimlere yönelik eğitim, danışmanlık hizmeti de yine bu ekibe ait
olacaktır.
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans
göstergeleri ile ilgili veriler, düzenli olarak bir veri tabanı halinde Strateji Geliştirme Birimi1de toplanarak İlçe Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından değerlendirilecektir.
Stratejik planın performans ölçümü ve değerlendirilmesinde hedefler bazında
belirlenen performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleşme oranları ve yılda bir yapılacak
olan paydaş memnuniyeti anket sonuçları esas alınacaktır.
Performans programında belirtilecek faaliyetlere ait performans göstergelerine yönelik
ölçümler, stratejik planlama ekibinin belirleyeceği aralıklarla yapılacaktır.
İzleme sürecinde elde edilen veriler, stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile
karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konulacaktır. Stratejik planda belirlenen
hedeflere ulaşılamaması ihtimali ortaya çıkması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.
Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının izlenmesi için;
•

Müdürlüğe bağlı birimlerin,

•

Okul/Kurumların stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri incelenecektir.

Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planının başarıya ulaşması için faaliyet
alanları çerçevesinde, müdürlüğün birimleri 3’eraylık faaliyet raporları hazırlayacaklardır.
İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin
sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.
Okul/Kurumların stratejik planlarının gerçekleşme düzeyleri incelenirken cari yıl ile
eğitim öğretim yılının örtüşmediği göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır. Okullar
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izleme değerlendirmelerini dönem bitimlerinde yapacaklardır. Yıllık faaliyet raporlarını
Haziran ayındaki verilerine göre hazırlayacaklardır.
Stratejik plan süreci sürekli değişebilen, dinamik bir süreç olduğu için, bu süreçte,
planlama ve aynı zamanda kontrol tekniği olarak bütçenin de, statik olmak yerine esnek bütçe
tekniğine uygun olarak hazırlanması daha uygun olacaktır. Ayrıca stratejik planda yer alan
faaliyetlerin belirli periyotlarla kontrol edilerek yeniden düzenlenmesi nedeniyle bütçelerin
esnek şekilde planlanması ve faaliyetlerin değişimiyle birlikte maliyetlerin de değişmesi
gerekecektir.
RAPORLAMA
Plan dönemi içerisinde ve her yılın sonunda Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
stratejik planı ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetlerin, önceden belirtilen
performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile varsa meydana gelen
sapmaların nedenlerinin açıklandığı, müdürlüğümüz hakkında ki genel ve mali bilgileri içeren
faaliyet raporu hazırlanacaktır. Böylece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunun 41. maddesinin gereği olarak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine
getirilecektir.
Tablo8 :İlçe, okul/kurum Birimleri İzleme Değerlendirme Zaman Kapsamı Tablosu
İzleme Değerlendirme
Dönemi
İlçe Milli eğitim
Müdürlüklerinin Birinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi
OkullarınBirinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi

Okullarınİkinci
İzleme-Değerlendirme
Dönemi

Gerçekleştiril
me Zamanı

İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması

-ARGE tarafından birimlerden sorumlu oldukları
göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına
İzleyen yılın
Ocak ayı sonuna ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
• Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince
kadar
yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden
sapmaların ve sapma nedenlerinin değerlendirilerek
gerekli tedbirlerin alınması
• ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları
Her yılın
Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme
Şubat ayı
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
• Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları
içerisinde
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması
Aynı yılın
Haziran ayı
sonuna kadar

• ARGE tarafından birimlerden, sorumlu oldukları
Performans göstergeleri ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve incelenmesi
• Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması

Zaman
Kapsamı

Tüm yıl

Eylül Ocak
(1.Dönem)
dönemi
Eylül
Haziran
Dönemi
Eğitim
öğretim yılı
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STRATEJİK
HEDEF
Stratejik Hedef 1.1 Eğitim öğretimin her tür ve kademesine katılımı artırarak devamsızlık ve okul
terklerini azaltmak.

Eğitim ve Öğretime Erişim

TEMA

Tedbir/Strateji

1

Yerel yönetimlerin işbirliği ile öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel
faaliyetleri artıracak çalışmalar yapılacak.

Temel Eğitim Hizmetleri,
Ortaöğretim Hizmetleri

2

Köylerden ilçe merkezine taşınacak öğrencileri artıracak çalışmalar
yapılacak

Destek Hizmetleri3

3

Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak fiziki alt yapıyı güçlendirici çalışmalar
yapılacak.

İnşaat Emlak Hizmetleri

4

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkması nedeni ile orta öğretime gidecek taşımalı
öğrencilerin sayısı artırılacak.

Temel Eğitim

Destek Hizmetleri

5

Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak okul çeşitliliği artırılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri- 1

Temel Eğitim

6
7
8
9
10
11

Öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar ile yarışmaların
yapılarak kız çocuklarını okutmak istemeyen velileri bilinçlendirme
çalışmaları yapılacak.
Taşımalı eğitim sistemi ile 4+4+4 sisteminden kaynaklanan problemleri en
aza indirme çalışmaları yapılacak.
Okul çeşitliliğini artırarak çevre ilçelerdeki okullara öğrenci gidişini azaltıcı
çalışmalar yapılacak.
İlçemiz bünyesinde Rehberlik Araştırma Merkezi açılarak kız çocuklarını
okutmak istemeyen aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.
Ailelerin ekonomik, sosyo- kültürel yetersizliği nedeniyle özel eğitime
gönderemedikleri öğrencilerinin eğitim almasını sağlayacak çalışmalar
yapılacak.
Yeni teknolojilere kolay ulaşılabilmesi sayesinde okullardaki altyapının
yeterliliğini artırıcı çalışmalar yapılacak.

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

NO

· Temel Eğitim

Temel Eğitim,Ortaöğretim,
Din Öğretimi Hizmetleri.
Destek Hizmetleri 3

· Temel Eğitim

İnşaat Emlak Hizmetleri

· Temel Eğitim

Özel Eğitim ve Rehberlik
Özel Eğitim ve Rehberlik
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Hizmetleri

12

Hayırsever, STK, Özel kurum ve kuruluşların eğitimi desteklemesi ile bütün
Destek Hizmetleri
okulların teknolojiden faydalanmasını artıracak çalışmalar yapılacak.

13

Öğretmen ihtiyacını en aza indirecek çalışmalar yapmak.

· Temel Eğitim
Bilgi İşlem ve
Eğitim Teknolojileri

İnsan Kaynakları
Hizmetleri
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TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Eğitim ve Öğretime Erişim

Stratejik Hedef 1.1 Eğitim öğretimin her tür ve
kademesine katılımı artırarak devamsızlık ve
okul terklerini azaltmak.

NO
14

15

16

Tedbir/Strateji
Hayırsever, STK, Özel kurum ve kuruluşların eğitimi desteklemesi ile
okullardaki altyapıyı yeterli hale getirecek çalışmalar yapılacak.
Sosyal yardımlaşma vakfının ihtiyacı olanlara maddi desteği sağlaması ile
mevsimsel tarım faaliyetlerinde çalışan öğrenci sayısını azaltıcı çalışmalar
yapılacak.
Bütün okulların teknolojiden faydalanıyor olması ile kafe, internet kafe v.b.
yerlerin eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkilemelerini azaltacak çalışmalar
yapılacak.

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Sorumlu Birim
Destek Hizmetleri

· İnşaat Emlak
Hizmetleri

Destek Hizmetleri

·

Bilgi İşlem ve Eğitim
· Temel Eğitim
Teknolojileri Hizmetleri

17

Eğitim kurumlarının çeşitliliğinin artırılarak işsizlik ve sosyal problemleri
azaltacak çalışmalar yapılacak.

İnşaat Emlak
Hizmetleri

· Ortaöğretim

18

Velilerin eğitime olan ilgisinin artırılarak gençlerin şiddete ve zararlı
alışkanlıklara yönelmelerini azaltacak çalışmalar yapılacak.

Özel Eğitim ve
Rehberlik

· Temel Eğitim

58

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Eğitim Öğretimde Kalite

Stratejik Hedef 2.1 Plan dönemi sonuna kadar, ilçe düzeyinde
öğrenci başarısını artırmak.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

19

İlçemizde bağımsız anaokulunun olması ile velilerin okul öncesi eğitime olan
ilgisini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.

Temel Eğitim Hizmetleri

Özel Eğitim ve
Rehberlik

20

Gençlik ve spor hizmetlerinin öğrencilere yönelik faaliyetler düzenlemesi ile
öğrencilere yönelik sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar artırılacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetleri

• Temel Eğitim
Hizmetleri

21

Gençlik ve spor hizmetlerinin öğrencilere yönelik faaliyetler düzenlemesi ile
öğrenci motivasyonunu artırmaya yönelik eğitimlerin yeterliliği artırılacaktır.

Temel Eğitim
• Strateji
Hizmetleri, Ortaöğretim Geliştirme
Hizmetleri
Hizmetleri-3

22

Okul öncesi eğitime olan veli desteği ile ilk ve orta öğretimdeki velilerin ilgisi
artırılacaktır

Ortaöğretim
• Mesleki ve
Hizmetleri,Temel Eğitim
Teknik Eğitim
Hizmetleri, Özel Eğitim
Hizmetleri
ve Rehberlik

23

Okullardaki rehberlik servislerinden yararlanılarak üstün yetenekli öğrenciler
için geliştirilen eğitim metotları artırılacaktır.

Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri

24

Öğrenci motivasyonunu artırmaya yönelik eğitimlerin yeterli hale getirilerek
okullarda sosyal faaliyet alanları artırılacaktır.

Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Din
Öğretimi Hizmetleri

• Temel Eğitim
Hizmetleri

•

59

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Eğitim Öğretimde Kalite

Stratejik Hedef 2.2 Plan dönemi sonuna kadar, bir üst öğrenime
yerleştirilen öğrenci sayısını, hayata ve istihdama hazırlama çalışmalarını
artırmak.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

25

Yerel medyanın eğitim çalışmalarını tanıtmaya yönelik desteği sayesinde halk
eğitim merkezinin açtığı kursların tanıtımı yapılacak.

Hayat Boyu Öğrenme

• Özel Büro

26

İlçemiz çevresinde istihdam alanlarının fazla olduğu komşu ilçelerin bulunması
ile mesleki ve teknik eğitime verilen önem artırılacak.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri

• Özel Büro-2

27

Sivil toplum örgütleri ile kamu ve özel kuruluşların eğitime destek vermesi ile
mesleki rehberlik faaliyetleri artırılacak.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri

• Özel Büro-2

28

Yerel medyanın eğitim çalışmalarını tanıtmaya yönelik desteği ile ilçeye bir
yüksekokulun/fakülte kazandırma çalışmaları yapılacaktır.

İnşaat Emlak
Hizmetleri

• Destek
Hizmetleri

29

Sivil toplum örgütleri ile kamu ve özel kuruluşların eğitime destek vermesi ile
öğrencilerin ilgi alanları doğrultusunda gidebilecekleri bir sosyal aktivite
merkezlerinin açılması çalışmaları yapılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri-1

• Mesleki ve
Teknik Eğitim
Hizmetleri

30

Mesleki rehberlik faaliyetlerinin yapılarak velilerin öğrencileri kendi tarım
işlerinde çalıştırmasını önleyici çalışmalar yapılacak.

Özel Eğitim ve
Rehberlik

31

STK ile işbirliği sağlanarak Meslek gruplarına yönelik staj imkânları
artırılacak.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri

• Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.

32

STK ile işbirliği sağlanarak ilçemizdeki istihdam alanlarının artırılması
çalışmaları yapılacak.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Hizmetleri

• Hayat Boyu
Öğrenme Hiz.

33

AB projelerinde görev almak isteyen öğretmen sayısını artırıcı çalışmalar
yapılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri-1

• Tüm Birimler

•

60

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Eğitim Öğretimde Kalite

Stratejik Hedef 2.3 Plan dönemi sonuna kadar, ilçe genelinde AB projelerine ve
Uluslararası değişim programlarına katılımını arttırmak.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

34

AB projeleri konusunda hizmet içi eğitim alan personel sayısını artırıcı
çalışmalar yapılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri-1

• İnsan Kaynakları
Hizmetleri

35

AB projeleri sayesinde kendini geliştiren, gelişime açık ve teknolojiyi kullanan
öğretmenlerin sayısı artırılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri 1

• Tüm Birimler

36

Öğretmen yönetici işbirliğini artırıcı çalışmalar yapılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri 1

Destek Hizmetleri,

37

AB projeleri sayesinde yabancı dil bilen personelin sayısıartırılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

• İnsan Kaynakları
Hizmetleri

38

İlçemizde bulunan küçük çaplı sanayi kuruluşlarının projeler konusunda istekli Strateji Geliştirme
olmaları sayesinde projelerin tanıtımı yapılacak.
Hizmetleri-1

• Özel Büro

39

İzmir Kalkınma Ajansı ile ortak proje hazırlama imkânının olması ile
projelerdeki prosedür sorunu azaltılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

• Özel Büro

40

Kendini geliştiren gelişime açık ve teknolojiyi kullanan öğretmenler sayesinde
dil kurslarına katılan öğrenci sayısıartırılacak.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

• Hayat Boyu
Öğrenme Hizmetleri

41

AB projelerinin yeterince tanıtılması sağlanarak görsel basının eğitim çağı
çocuk ve gençlere olumsuz etkileri azaltılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri 1

• Temel Eğitim

42

Okullarda dil laboratuvarları açılarak dil kurslarının velilere olan maddi
külfeti azaltılacak.

Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetleri

• Temel Eğitim

61

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.1 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve
mali alt yapı eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini
artırıp çağın gereklerine uygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale
getirmek.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

43

Yerel Yönetim ve STK'ların İlçe Mem ile işbirliği içinde oluyor olması ile
kurumdan hizmet alanlarla hizmet verenler arasında iletişim artırılacak.

Özel Büro

44

İş tanımlarının Bakanlığımızın yeni yapılanmasına uygunluğu ile İlçe MEM
yöneticileriyeniliğe ve ilerlemeye açık hale getirilecek.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

45

Çalışanların motivasyonu artırıcı çalışmalar yapılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri,

İnsan Kaynakları
Hizmetleri,

46

İş tanımlarının Bakanlığımızın yeni yapılanmasına uygunluğu ile personel
arasında sürekli görev değişiklikleri azaltılacak.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

47

Yerel Yönetim ve STK'ların İlçeMem ile işbirliği içinde olması ile çalışanlara
yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler artırılacak.

Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetleri

48

Yakın ilçelerdeki Üniversite ve Yüksekokulların desteği ile Hizmetiçi Eğitim
Faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanacak.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

49

Müdürlüğümüzün iç paydaşlarla etkili bir iletişim ağı kurarak Mahalli
Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerine katılım artırılacak.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

50

Kurumdan hizmet alanlar ile hizmet verenler arasındaki iletişimin kuvvetli
olması ile memur ve hizmetli personelinin yetersizliği azaltılacak.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

51

Hayırsever sayısının fazla olması ile Okul Aile Birliklerine destek artırılacak.

Destek Hizmetleri 1

Özel Büro

Strateji Geliştirme
Hizmetleri 1 - 2

62

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.2 Plan dönemi sonuna kadar mali
imkânlar ölçüsünde, finansal kaynakların etkin
dağıtımını yaparak tüm eğitim kurumlarının alt
yapı ve donatım ihtiyacını karşılamak.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

Bütçe payının yüksek olması ile teknolojik alt yapı iyileştirilecek.

Strateji Geliştirme 2

• Destek
Hizmetleri

53

Yerel Yönetimlerin Eğitime katkı vermede istekli olmaları ile Okul Aile
Birlikleri güçlendirilecek.

Destek Hizmetleri

• Strateji
Geliştirme Hizmetleri

54

Bütçe payının yüksek olması ile bakım onarım ihtiyacı bulunan okul ve
kurumların ihtiyaçları karşılanacak.

İnşaat Emlak
Hizmetleri Bölümü

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

55

Hayırseverlerin desteği ile okul ve kurumlara yangın merdiveni yapılması
çalışmaları yapılacak.

Destek Hizmetleri

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

Taşımalı Eğitimin olması ile ilçemiz bünyesindeki birleştirilmiş sınıflar
azaltılacak.

Destek Hizmetleri
Bölümü 3

Temel Eğitim
Hizmetleri

Yerel Yönetimlerin eğitime katkı sağlamaları ile engelli öğrencilerin eğitim
öğretim görecekleri ortamların alt yapı eksiklikleri giderecek çalışmalar
yapmak.
İlçe MEM'in güçlü hukuk ve yönetim kadrosunun bulunması ile imar sorunu
olan eğitim alanlarını azaltıcı çalışmalar yapılacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri Bölümü 1
Strateji Geliştirme
Hizmetleri

• Özel Eğitim ve
Rehberlik
İnşaat Emlak
Hizmetleri

52

56
57
58

63

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.3 AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyon ile ilçemiz vizyonuna
uygun olarak, bürokrasinin azaltıldığı kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf
ve hesap verilebilir, performans yönetim ve organizasyonunu plan dönemi sonuna kadar etkin ve
verimli hale getirmek.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

59

Üst düzey yöneticilerin katılımcı yönetim anlayışında olmaları ile karar verme
sürecine tüm çalışanların daha etkin katılması sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

• Tüm Birimler

60

Güçlü kurumsal yapı, eğitimli kadro ve çağın gereklerine uygun imkânlara
sahip bir organizasyon yapısı ile eğitimli, dinamik ve teknoloji kullanımına
hakim bir toplum yapısının varlığı sayesinde tüm eğitim çalışmaları daha etkin
hale getirilecektir.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

• Tüm Birimler

61

Bürokrasi sonucu yavaşlayan iş ve işlemlerin kurumsal ağ sistemi sayesinde
daha etkin ve hızlı hale getirilecektir.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Tüm Birimler
Teknolojileri Hizmetleri

62

Eğitim politikalarının belirlenmesinde tüm paydaşların karar verme sürecine
katılması ile öz değerlendirme sonuçlarının kurumsallaşmasına çalışılacaktır.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

• Tüm Birimler

63

Kurumsal performansın izlenmesine dönük kalite standartlarının ölçüle
bilirliğini sağlayacak çalışmalar planlanacaktır.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

Tüm Birimler

64

İnsan Kaynakları
Yönetim ve organizasyona yönelik eğitimlerin çoğaltılmasına yönelik çalışmalar
Hizmetleri, Strateji
yapılacaktır.
Geliştirme Hizmetleri

• Tüm Birimler

65

Güçlü kurumsal yapı, eğitimli kadro ve çağın gereklerine uygun imkânlara
sahip organizasyon yapısından yararlanılarak geniş teşkilat yapısının en etkin
şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri Bölümü 1

• Tüm Birimler

66

Kurum personelinin alanında uzman, vizyon sahibi, gelişime ve yeniliğe açık
olmasından yararlanılarak Bakanlığın yönetim ve organizasyon politikalarının
sürekli değişmesinden en az şekilde etkilenilmesi sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri, İnsan
Kaynakları Hizmetleri

Tüm Birimler

67

Öğretim programları, mesleki kurs programları ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranı arttırılacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme
Hizmetleri

• Tüm Birimler

68

MEB' in yönetici yetiştirme ve atama stratejisinin etkin kullanımı ile vekalet ile
görev yapan idarecilerden kaynaklanan sorunlar azaltılacaktır.

İnsan Kaynakları
Hizmetleri

Tüm Birimler

64

TEMA

STRATEJİK
HEDEF

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 3.4 Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmelere uygun; elektronik (web tabanlı hizmetler)
ortamlarının etkinliğini artırarak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, güvenli bir
şekilde iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon teknolojilerinin kullanımını
artırmak.

NO

Tedbir/Strateji

Sorumlu Birim

İlişkili Alt
Birim/Birimler

69

Bilgi İşlem bölümünün teknik kapasitesinin yüksek donanımlı, eğitimli takım
• İnsan Kaynakları
çalışması içinde olan bir ekibinin olması sayesinde Bakanlığımızın elektronik ağ Bilgi İşlem ve Eğitim
Hizmetleri, Destek
yönetimi alanında meydana gelen yazılım ve donanım teknolojilerindeki
Teknolojileri Hizmetleri
Hizmetleri
yenilikleri kullanılacak.

70

Bakanlığımızın Fatih Projesini yürüten güçlü ve donanımlı bir ekibinin oluşu
ile ilçemizde Fatih Projesine katkı sağlayan güçlü bir öğretmen profilinin
olması sağlanacak.

Bilgi İşlem ve Eğitim
İnsan Kaynakları
Teknolojileri Hizmetleri
Hizmetleri
-2

71

Bakanlığımızın Bilişim Alt Yapısına uyarlanan elektronik ağ yönetim
alanındaki teknolojilerinin yeniliği sayesinde paydaşların İlçe MEM'e bağlı
yönetim birimlerine her aşamada erişebilme oranları artırılacak.

72

Bakanlığın yazılım ve donanım teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak
personelin okuryazarlığının(uzaktan eğitim modülü) artırılması sağlanacak.

73

Fatih projesi kapsamından yaralanarak kurumdaki sistem fiziki kapasitesinin
güçlendirilmesi sağlanacak.

74

İş dünyası ile işbirliğine gidilerek kurumdaki sistem odasının fiziki
kapasitesinin standartlara uygun hale getirilmesi sağlanacak.

75

Bilgi işlem bölümü ekibinden yararlanarak siber saldırılar ve veri tabanı
güvenliği artırılacak.

76

Bilgi işlem ekibi ile veri tabanı güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacak.

Bilgi işlem ve Eğitim
Teknolojileri Hizmetleri Tüm Birimler
-2
Bilgi İşlem ve Eğitim
İnsan Kaynakları-4
Teknolojileri
Hizmetleri
Bilgi İşlem ve Eğitim
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Hizmetleri Teknolojileri
-2
Hizmetleri
• Bilgi İşlem ve
Strateji Geliştirme
Eğitim Teknolojileri
Hizmetleri -1
Hizmetleri Bölümü 2
• Bilgi İşlem ve
Destek Hizmetleri 2
Eğitim Teknolojileri
Hizmetleri Bölümü 2
Bilgi İşlem ve Eğitim
• Destek Hizmetleri
Teknolojileri Hizmetleri

77

İlçe MEM e bağlı yönetim birimleri ve iç paydaşlar arasında koordinasyon
sağlayarak bağışlarla ilgili bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması sağlanacak.

Strateji Geliştirme
Hizmetleri

78

Bilgi teknolojilerindeki yetişmiş insan kaynağını etkin kullanarak MEM deki
teknik elemanları yeterli hale getirilmesi sağlanacak.

Bilgi İşlem ve Eğitim
• İnsan Kaynakları
Teknolojileri Hizmetleri
Hizmetleri
-2

79

Hizmet içi eğitimleri etkin hale getirerek güvenlik duvarı ve internet hızından
kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması sağlanacak.

Bilgi işlem ve Eğitim
İnsan Kaynakları
Teknolojileri Hizmetleri
Hizmetleri
-2

Tüm Birimler

65
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