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      “…Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! ” 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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İSTİKLAL MARŞI 

 
 

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl… 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar, 

“Medeniyyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın… 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

 

 

 

 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı: 

  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

  Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

  Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?  

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şahâdetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl! 

 

 

Mehmet Âkif ERSOY  
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SUNUŞ 

 

Ülkemizin, gerekli maddi-manevi kalkınmasını sağlayarak çağdaş milletler 

topluluğunda en ön safta yer alabilmesi için gençlerimizin ve topyekûn milletimizin 

eğitilmesi önceliğimizdir. 

Bu hedefe ulaşmada, milletimizin sahip olduğu her türlü kaynağı en verimli şekilde 

kullanarak,  planlı bir şekilde bunu gelecek kuşaklara yaşam ve refah seviyesi olarak sunmak 

en tabi görevimizdir.  

Bu noktadan ilçemiz eğitim seviyesinin artmasına ve gelişmesine katkısı olacağını 

düşündüğüm, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik 

Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutlar; bu çalışmanın amacına uygun 

yürütülmesini ve eğitim davamıza katkı sağlamasını dilerim. 

            Fatih GENEL 

                                                                                                              Yüreğir Kaymakamı 
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GİRİŞ 

 

 

Ülkemizde ve dünyada bulunan bütün sektörlerde olduğu gibi eğitim -  öğretim 

hizmeti veren kurumların da çalışmalarını bir planlılık süreci içerisinde yürütmeleri gerektiği 

kaçınılmazdır. 

Devletimizin bu etkin planlılık ve kalite geliştirme çalışmaları çerçevesinde 

Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu planlara bağlı olarak 

ilçemizin de 2015 – 2019 Stratejik Planı hazırlanarak; yakın ve uzak hedefleri ile maliyet 

ve bütçe ile ilgili konular ortaya konulmuştur. 

Bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte hazırlanan bu planının amacına ulaşması için 

çalışılacağına ve belirlenen hedeflerin yakalanacağına olan inancım tamdır. 

Yüreğir İlçesi Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı 

kutlar; İlçemiz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.     

            

           Mehmet KILINÇ 

       İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 
A. YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Yeni kamu yönetimi anlayışı; çerçevesinde bir dizi yönetim prensibi ve Kamu Mali 

Yönetimi ile ilgili kanun ve yönetmelikler; kamu idarelerininmisyonve vizyonlarını 

oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleyerek performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmalarını gerekli görmektedir. Ülkemizde ortaya çıkan bu gelişmeler 

üzerine,stratejik planlamayı kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 

5018 Sayılı Kanun 10.12.2003 tarihinde kabul edilmiş,  24.12.2003 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanmış ve 01.01.2006 tarihinde genel anlamda yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 9. 

Maddesi, stratejik planların tüm kamu kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini 

açıklamaktadır. Bu maddede “Kamu idareleri; kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat 

ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile 

kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları, belirlenmiş takvim ile zorunlu kılınmıştır. MEB 

16.09.2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Yüreğirİlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Bununla 

ilgili olarak İlçe Stratejik Planlama Üst Kurulu toplanmış ve Stratejik Plan hazırlamak için bir 

komisyon oluşturulmuştur. 

 

1. 26.12.2014 tarih ve 6941060 Sayılı Kaymakamlık Oluru ve eki Hazırlık Programı 

Yayınlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan, MEB 2015-

2019 Stratejik Planı konulu 2013/26 sayılı genelge ve ekinde yer alan hazırlık programı 

doğrultusunda Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik 
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planı için hazırlık çalışmaları, Strateji Bürosu ve Bilgi İşlem Bürosu elemanları tarafından 

başlatılmıştır. Hazırlıklar, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık 

Programı doğrultusunda sürdürülmüştür. 

2. Yüreğirİlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı Okul/Kurumlarda Stratejik Plan ve 

Kurulları Oluşturularak Eğitim İhtiyacı Karşılanmıştır. 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

koordinasyonluğunda ilçemize bağlı okul/kurumlarda Stratejik Plan Ekipleri ve Stratejik 

Planlama Üst Kurulları oluşturulmuştur. İlçemizde her kurumdan en az bir personel ile İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğünden iki personel, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı 

görevlileri tarafından çeşitli atölye çalışmalarını da içeren 30 saatlik merkezi hizmetiçi eğitim 

semineri ve yine 30 saatlik merkezi Stratejik Planlama Kursu ile sağlanmıştır.  

İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, 

ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “Yüreğirİlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planlama Üst Kurulu” kurulmuştur. Müdürlüğümüz Strateji Planlama Üst Kurulu 

İlçeMilli Eğitim Müdürü Başkanlığında şube müdürlerinden oluşturulmuştur. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlamadan sorumlu Şube Müdürü 

başkanlığında, Stratejik Plan koordinasyon ekibi (SPE) oluşturulmuştur.Aşağıda adı soyadı ve 

görev yerleri belirtilen idareci ve öğretmenler 11/02/2015 tarihinden itibaren de toplanarak 

çalışmalarına başlamıştır. 

Tablo-1. İlçe Mill iEğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

S.N. 

NNo 

Adı-Soyadı Görevi/Unvanı Açıklama 
1 Hıdır ÜNVERDİ Şube Müdürü Ar-Ge Birimi Yöneticisi 
2 Veysel BORAN Okul Müdürü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 
3 Resul APANLAR Okul Müdürü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 
4 Murat SERT Okul Müdürü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 
5 Alaattin DENİZ Okul Müdürü Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 

 
 
Bakanlığımızın Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/09/2013 tarih ve 2013/26 sayılı Stratejik 

Planlama Genelgesi ile ekindeki hazırlık programı çerçevesinde 2015 -2019 stratejik plan 

hazırlık süreci başlamıştır.Söz konusu planın hazırlık süreci çalışmalarının uzamasından dolayı 

stratejik planlama ekibinin çalışmaları iki hafta daha uzatılmıştır. Bu süreç içerisinde ilçede 
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çalışan şef ve personellere, okul ve kurumlarda çalışan idareci ve öğretmenlere ve kurumun 

ilişkili olduğu dış paydaşlara anket uygulanmış sonuçları değerlendirilerek çalışmalar bu 

doğrultuda şekillenmiştir. 

3. Yüreğirİlçe MilliEğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık sürecinde, Katılımcılığın 
sağlanmasına yönelik çalışmalara önem verilmiştir. 

 
Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin 

memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu 

kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan 

dış paydaşların büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır. 

Stratejik planlama çalışmalarında, iç paydaş anketi çalışmasına, Müdürlüğümüze bağlı 

kurumlarda görev yapan 250 personel katılmıştır. Anketler kâğıt üzerinde uygulandığı 

gibi, aynı zamanda elektronik ortamda mükerrer girişler önlenerek çevrimiçi olarak da 

uygulanmıştır. Dış paydaş anketine ise, 50 paydaş elektronik ortamda cevap vermiştir. 

Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğü, TÜİK Adana Şubesi, Turizm İl Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi, Çukurova 

üniversitesi gibi etkileşimin yoğun olduğu dış paydaşlarımızla anket yöntemi yerine yüz 

yüze görüşme (mülakat) yöntemi tercih edilmiştir.Anket ve mülakat sonuçlarının ayrıntılı 

incelemesini içeren rapor, “Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi” kitabında 

bulunmaktadır 

 

4. “Yüreğir İlçe MEM Stratejik Plan Üst Kurulu”, hazırlık çalışmalarınınbelli aşamalarında 

yapılan sunumlarla bilgilendirilmiş ve görüş ve önerileri çalışmalara yansıtılmıştır. 

Tablo-2. Yüreğir İlçe MEM Stratejik Plan Üst Kurulu 

S. No Adı Soyadı Ünvanı Görevi 
1 Mehmet KILINÇ İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkan 
2 Ahmet DEMİR Şube Müdürü Üye 
3 Ahmet IŞIKLI Şube Müdürü Üye 
4 Ayhan DAĞLI Şube Müdürü Üye 
5 Selçuk TAŞYÜREK Şube Müdürü Üye 
6 Hıdır ÜNVERDİ Şube Müdürü Üye 
7 Sezai ŞENTÜRK Şube Müdürü Üye 
8 Gülten ÜNSAL Okul Müdürü Üye 
9 İsa Tekin ÇİMEN Okul Müdürü Üye 
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İlk üst kurul toplantısı, 26 Aralık 2014 tarihinde Yüreğir İlçe Milli Eğitim toplantı 

Salonunda gerçekleştirilmiştir. İkinci üst kurul toplantısı ise 20 Ocak 2015tarihinde İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Üst Kurul toplantılarında 

yapılan sunumda, Stratejik Plan hazırlık alışmalarında o tarihte ulaşılan aşama 

belirtilmiştir. O aşamaya kadar yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra 

sonraki aşamaların planlanmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

 

5. Stratejik Planlama Çalışmalarında,  kurum çalışanlarının katılımıyla 1Çalıştay, 

okul/kurum müdürlerinin katılımıyla 1Çalıştay olmak üzere toplam 2Çalıştay 

düzenlenmiştir. 

Özellikle GZFT analizi çalışmalarında kurum içi katılımı üst düzeye çıkarabilmek için 

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri, bölüm şef ve memurlarına ayrı ayrı 

çalışmalar yapılmıştır. Bununla birlikte, farklı okul türlerinde görevli müdürlerin katılımı 

ile çalıştay düzenlenmiştir.  

 

B. STRATEJİK PLAN MODELİ 

Müdürlüğümüz Stratejik Planın hazırlanmasında, tüm paydaşların görüş ve önerileri 

ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayabilecek bir model 

benimsenmiştir. 

Stratejik Plan temel yapısı, Bakanlığımız stratejik planının üç temel bölümü (erişim, 

kalite, kapasite) ile paydaşların görüş ve önerilerini yansıtır nitelikte oluşturulmuştur. Yüreğir 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, aşağıda gösterildiği şekilde dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. 

 Üst politika belgeleri 

 SP Çalıştayları ve Koordinasyon Ekibi Çalışmaları 

 Yüreğir İlçe MEM SP Üst Kurul Önerileri 

 Okul/Kurum Stratejik Planları 



 
 

12 
 

Şekil-1. Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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2.BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 

DURUM ANALİZİ 

 

“Neredeyiz?” sorusunun cevabına ulaşacak şekilde, geniş katılımlı ve etkin eğitim 

faaliyetleriyle Durum Analizi çalışmaları yapılmıştır. GZFT, Hizmet/Faaliyet Alanları ile Ürün 

ve Hizmetler, Mevzuat Analizi çalışmaları yapılarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

mevcut durumu her düzeyden paydaşın katkılarının alındığı katılımcı yöntemlerle tespit 

edilmiştir. Özellikle GZFT analizi çalışmalarında kurum içi katılımı üst düzeye çıkarabilmek için 

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri, bölüm şef ve memurlarına ayrı ayrı çalışmalar 

yapılmıştır. GZFT çalışmalarına, ayrı ayrı olmak üzere farklı okul türlerinde görevli müdür, 

müdür yardımcısı ve öğretmenlerin de katılımı sağlanmıştır. Müdürlüğümüzün mevcut 

durumunu, her düzeyden iç paydaşın görüşü alınmak suretiyle net olarak ortaya koyan GZFT 

analizi çalışmalarında güçlü-zayıf yönler ile fırsatlar-tehditler belirlenmiş, katılımcılar 

tarafından atölye çalışmasıyla önem sırasına göre sıralanmış ve SPKE tarafından analiz 

edilmiştir. Durum Analizi çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler, Yüreğir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Durum Analizi Raporu’nda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

A. TARİHİ GELİŞİM 
 

1. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihi Gelişimi 
 

 
 

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şubat 1987 yılında 

Cumhuriyet Mahallesinde bulunan eski Toprak Su tesislerindeki 

binalardan birinde bir müdür, 4 şube müdürü olarak faaliyete 

geçmiştir. Son derece yetersiz ve eski olan bu tesislerde 

çalışmalarına devam ederken 1998 depreminde hizmet binaları 

büyük hasar görmüş, yapılan teminat neticesinde 2000 yılına 

kadar aynı binalarda çalışmalara devam edilmiştir. Deprem 

sonrası 2000 yılındaYüreğir Kaymakamlığı ile birlikte Karataş 

Yolunda, Taşköprü girişi yanında bulunan İş ve İşçi Bulma 

Kurumu binasına taşınmıştır. Şu an adı geçen binanın 5 ve 6. Katlarında 20 odada 1 Müdür, 6 

Şube Müdürü ve 17 Şef  personelle hizmete devam etmektedir. Adana merkez ilçesinden 5 

Haziran 1986 tarihinde ayrılarak ayrı bir ilçe olmuştur. İsmini 1250-1352 yılları arasında Türk 

Oğuz boyundan Üçoklara ait Yüreğir aşiretinin buraya yerleşmesinden dolayı almıştır. 

 Yüreğir aşireti Türklerin atası kabul edilen OğuzlarınÜçok kolundan olan bir Türkmen 

boyudur. Simgeleri kılıç ve ataları Dağhan'dır.13.yy. da Moğol istilasından kaçarak 

Anadolu'ya,  günümüzde Adana olarak bilinen Yüreğir ve Misis ovalarına yerleşmişlerdir. 

Burada Ramazan oğlu beyliğini kurmuşlar ve uzun süre Memluk Arap İmparatorluğunun alt 

http://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuzlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuzlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuzlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCre%C4%9Fir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Misis
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ramazano%C4%9Flu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meml%C3%BCk
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beyliği olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.16. yy. da Memluklar yıkılınca Yavuz Sultan Selim'in 

başında bulunduğu Osmanlı İmparatorluğu'na son bey olan Pir Mansur tarafından gönüllü 

olarak katılmışlardır. Anadolu'da Osmanlı topraklarına katılan son beylik olarak da bilinir. 

Günümüzde Anadolu'da yaşayan en bilinen Türkmen - Yörük aşiretlerinden birisidir.Yüreğir 

ilçesi(Misis,Yumurtalık,Cebelnur(Davudi) dağı) ve Ceyhan civarlarında yaşayan Yörüklerin 

tamamına yakını bu aşiretten gelmektedirler.  

 

Coğrafi konum olarak Torosların eteğine kurulan 

Çukurova Üniversitesi’nin güneyinde başlayan 

Yüreğir İlçesi yerleşim alanı, doğuda Misis havzası, 

batıda Seyhan Nehri ve güneyde Karataş Ovası ile 

çevrelenmiş bölgede oluşan yerleşim alanıdır. 

Tarihsel olarak geçiş alanları üzerinde bulunması 

sebebiyle Yüreğir ilçesi önemli bir kavşak noktası 

olarak düşünülmüştür.Denizden yüksekliği 23 metre olan ilçenin yüzölçümü 1538 km2'dir. 79 

köyü bulunmaktadır. İlçesinin kuzeyinde İmamoğlu, kuzeybatısında Karaisalı, batısında 

Seyhan, doğusunda Ceyhan, güneyinde Yumurtalık ve Karataş ilçeleri bulunmaktadır. İlçede 

Bulunan Eserler İlk ve ortaçağda önemli bir yerleşim merkezi olan Yüreğir ve yöresinde eski 

eser olarak köprü ve höyük, yer mozaikleri ve su kemerleri, hamam ve kervansaray 

bulunmaktadır. Bu eserler Hitit, Roma, Selçuk ve Osmanlı dönemlerine aittir. 

Nüfus İlçenin nüfusu 2008 genel nüfus sayımına göre 522.265'dir. Bunun 375.954'ü ilçe 

merkezinde,146.311'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. İlçe bağlısı olarak merkez hariç 

olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 13 belde, 112 köy ve 89 mahalleden oluşmaktadır. 

 İlçede bulunan eserler İlk ve ortaçağda önemli bir yerleşim merkezi olan Yüreğir ve yöresinde 

eski eser olarak köprü ve höyük, yer mozaikleri ve su kemerleri, hamam ve kervansaray 

bulunmaktadır. Bu eserler Hitit, Roma, Selçuk ve Osmanlı dönemlerine aittir. 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Yavuz_Sultan_Selim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pir_Mansur&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%B6r%C3%BCk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCre%C4%9Fir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Misis
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yumurtal%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cebelnur&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ceyhan
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 
 

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü faaliyetlere ve sunduğu hizmetlere 

dayanak teşkil eden Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler ve Bakanlar Kurulu 

Kararları Ocak 2014 itibariyle, tüm şubelerin katılımıyla yapılan analizle belirlenmiştir. 

Aşağıda listelenen yasal yükümlülükler ise, özellikle 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ve Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği göz önüne alınarak 

tespit edilmiştir. Yasal Yükümlülükler Ve Mevzuat Analizine ilişkin ayrıntılı açıklama Yüreğir 

İlçe MEM Durum Analizi Raporu’nda bulunmaktadır. 

1. Yönetim Alanında Yasal Yükümlükler 

 Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine 

verilen görevleri yapmak,  

 Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanın giren 

okul ve kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, 

olmayanları yetkili makamlara bildirmek.  

2. İnsan Kaynakları Alanında Yasal Yükümlükler 

 Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için 

personel bilgi defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu 

sağlamak, mevcut öğretmen sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer 

personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,  

 Bakanlıkça il emrine atanan öğretmenlerle il içinde nakil isteyen öğretmenlerin görev 

yeri belirleme teklifini valilik makamına sunmak,  

 İlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini usulüne 

göre yürütmek  

 İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İlçe Makamına teklif 

etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak Öğretmen ve diğer personelin 

terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin işlemlerden yetkisi dâhilinde 

olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,  

 Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,  

 Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek  

 Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak  
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 Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek. 

3. Eğitim-Öğretim Alanında Yasal Yükümlükler 

 Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim 

amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,  

 Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları 

doğrultusunda yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü 

bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,  

 Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış 

yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları 

ilgili makamlara bildirmek,  

 Halk eğitim merkezlerinin, halk dershanelerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim 

merkezlerinin açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, 

çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim 

kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik 

işleri yapmak,  

 Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve 

uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı iş birliği yapmak,  

 Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli 

olan bina, tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların 

bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak,  

 Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya 

bitirmiş vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda 

eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek,  

 Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri 

bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,  

 Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak,  

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, 

kurum ve birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.  

 İlkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler 

almak,  
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 Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve 

laboratuar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait 

ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak,  

 Yurt dışında öğrenim yaparken, yurda dönen ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin 

denklik işlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak,  

 Özel okul, kurs, dershane, öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlar açmak üzere 

başvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek,  

 Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi işlerini 

yürütmek,  

 Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından 

ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  

 Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,  

 Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği öneyici tedbirler almak, öğrenci 

üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek.  

 Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve 

konferanslar düzenlemek,  

 Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama iş- 

işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık 

hizmetlerinin verilmesini sağlamak  

 Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları 

tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak,  

 Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri 

incelemek, onaylamak ve bunlara ait evrakı arşivlemek,  

 Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk 

oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma 

ve hizmetleri yürütmek.  

 Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve 

yürütmek,  

 Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini 

yerine getirmek  
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 Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak.  

 Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na ve bu Kanuna göre çıkarılmış diğer mevzuata 

göre işleri yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî 

eğitimlerini sağlamak  

 Okul-Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak.  

 Okul ve kurumlarda eğitici çalışmaların yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları 

denetlemek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar 

düzenlemek.  

 Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve 

öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak.  

4. Bütçe-Yatırım Alanında Yasal Yükümlükler 

 İlçe sınırları içindeki Bakanlığa ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile 

Bakanlığın diğer imkânlarından bütün okul ve kurumların bir program dahilinde 

dengeli olarak faydalanmasını sağlamak,  

 Okul ve kurumlar için arsa temin etmek ve eğitim tesislerinin yapım, bakım ve onarım 

işlerini yürütmek,  

 Okul ve kurumlardan gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve gerekli 

ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak,  

 Genel ve özel idare bütçelerinden, müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun 

olarak dağıtım ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,  

 Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak 

hazırlamak ve zamanında ilgili makamlara iletmek,  

 Programa alınan yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için gereken işleri 

yapmak ve yaptırmak,  

5. Araştırma-Plânlama-İstatistik Alanında Yasal Yükümlükler 

 Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve 

ilgisini tespit etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak  

 Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla 

ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek,  
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 Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların 

tutulmasını sağlamak ve takip etmek,  

 İlçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve 

değerlendirmek,  

 Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için 

gerekli araştırmayı yapmak,  

 Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama 

yapmak.  

6. Teftiş‐Rehberlik‐Soruşturma Hizmetleri  

 Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya 

denetlenmesini sağlamak, eksiklik ve aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri 

almak, 

 Soruşturma raporlarını adlî, inzibati, malî ve idarî yönden değerlendirmek, İlçe Millî 

Eğitim Disiplin Kuruluna ilişkin işleri yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili 

yerlere bildirmek.  

7. Sivil Savunma Hizmetleri  

 Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları 

düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,  

 Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan 

yürütülmesini temin etmek.  

 

C. FAALİYET ALANLARI İLE PAYDAŞLARA SUNULAN HİZMETLER 

 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinden elde edilen çıktılar göz önünde 

bulundurularak, müdürlüğümüz faaliyet alanları analizi tamamlanmıştır. Analizin sağlıklı 

yapılabilmesi amacıyla, önce iç yazışmalar yapılmış ardından da Stratejik Plan Üst Kurulu ve 

Stratejik Planlama Ekibi üyeleriyle birlikte tüm şubelerin yürütmekte oldukları faaliyetler ve 

bu faaliyetlerin yasal dayanakları, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği ile Standart Dosya Planı incelenerek belirlenmiştir. Bu konuda ayrıntılı açıklama, 

Yüreğir İlçe MEM Durum Analizi Raporu’nda bulunmaktadır. 
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Tablo-3. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler Tablosu 

FAALİYET ALANI ÜRÜN VE HİZMETLER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  EĞİTİM VE ÖĞRETİM İŞLERİ 

1.1 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 

1.2 Ölçme ve Değerlendirme 

1.3 Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri  

1.4 Kontenjanların Belirlenmesi 

1.5 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları  

1.6 Ders Planları 

1.7 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları 

1.8 Sınav Komisyonları/Sınavlar 

1.9 Telafi Eğitimi  

1.10 Eğitim Kurumlarında Açılan Kurslar 

1.11 Okul Sağlığı Çalışmaları  

1.12 Okuma Kültürü ve Kütüphane İşleri 

1.13 Taşımalı Eğitim  

1.14 Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması 

1.15 İkili Mesleki Eğitim Uygulaması  

1.16 Mesleki Açık Öğretim İşlemleri 

1.17 Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

1.18 Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar 

1.19 Yerel Yönetimlerdeki Eğitimle İlgili Kararlar 

1.20 Nöbet Hizmetleri 

1.21 Eğitimle İlgili Defter, Dosya, Çizelge ve Belgeler 

1.22 Eğitim Öğretim İle İlgili Diğer İşler 

 
 
 
 
 
 
2. ÖĞRENCİ İŞLERİ 

2.1 Kayıt-Kabul  
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5. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ İŞLERİ 

5.1 Merkezi Sistem Sınavları 

5.2 Sınav Evrakının Dağıtımı 

5.3 Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme İşleri 

5.4 Açık Öğretim Okulları 

5.5 Eğitim Teknolojileriyle İlgili Diğer İşler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

1. Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunmuş olduğu hizmetler 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

 

Tablo-4. Faaliyet alanları ve sunulan hizmetler 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Eğitim 

 

Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler: 

Eğitim Öğretim Programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberini 

hazırlamak. Ders Kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin 

işlemleri yürütmek, etkin kullanımı sağlamak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

eğitime erişimi teşvik edecek ve arttıracak çalışmalar yapmak, eğitim hizmetlerinin 

yürütülmesinde verimliliği sağlamak, eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik 

araştırma, geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, Eğitim moral ortamını, okul ve 

kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, eğitime ilişkin projeler 

geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, Ulusal ve uluslar arası 

araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak. Kamu ve özel sektör 

eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, eğitim 

hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla  Bakanlığa tekliflerde bulunmak, etkili ve öğrenci 

merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

Eğitim Kurumlarına Yönelik görevler: 

Eğitim ortamlarının fiziki imkanlarını geliştirmek, Resmi eğitim kurumlarının açılması, 

kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, öğrencilere barınma hizmeti  

sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, eğitim kurumları arasında 

işbirliğini sağlamak, eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin 

geliştirilmesini sağlamak, eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım 

standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar 

geliştirmek ve uygulamak, eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik 

etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal 

farklılıkları giderecek tedbirler almak, kutlama veya anma gün ve haftalarının 

programlarını hazırlamak, uygulatmak, öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime 

desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak. 

Öğrencilere Yönelik Görevleri:  

Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini 

sağlamak, öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik 

çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, öğrencilerin kayıt-kabul, 

nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak, öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili  işlemlerini yürütmek, öğrencilerin 

ulusal ve uluslararası  sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve 

işlemlerini yürütmek, Öğrencilerin okul başarısını arttıracak çalışmalar yapmak, 

yaptırmak, öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirlerini 
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almak, Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, öğrencilerin 

okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, Sporcu öğrencilere 

yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. 

İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Çalışmalar:  

Eğitim Kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, eğitim 

öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, öğretim 

materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, Öğretmen yeterliliklerini 

izlemek ve değerlendirmek. 

Temel Eğitim Hizmetleri:  

Okul Öncesi Eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, İlköğretim 

öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek. 

 

Ortaöğretim 

 

Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, Yükseköğretime 

giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

 

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, Mesleki ve Teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. 

 

Din Öğretimi 

 

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, özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini 

izlemek ve değerlendirmek, Bilim Sanat Merkeziyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Rehberlik ve Araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, Rehberlik 

ve Araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, Mobil Rehberlik hizmetlerinin 

uygulanmasını sağlamak, Madde Bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum 

temelli destek sağlamak, Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar 

yapmak. Rehberlik ve Kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 

Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, Özel 

Yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, özel 

yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak. Özel Yetenekli birey 

eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarını yapmak. 
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Hayat Boyu Öğrenme 

Hizmetleri 

 

 

 

Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak. Hayat 

boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemleri geliştirmek. Yetişkinlere 

yönelik yaygın mesleki eğitim verilmesini sağlamak. Öğrenme fırsat ve imkanlarını 

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. Edinilen 

bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri 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 işlemleri yürütmek. Özel Yurtlara ilişkin ilişkin 

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

ilişkin iş ve işlemleri 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 ve değerlendirmek. Öğrencilerin daha fazla başarı 

sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 

 

 

 

 

 

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. Uzatan 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 
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ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak. İstatistikî verilerin 

saklanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Çağrı sistemleri kurulmasına ve 

işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

 

 

 

 

İl/İlçe düzeyinde iş takvimi hazırlamak. İl/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 planlanmasını yapmak, ödemeleri izlemek. 

Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak. Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek. Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini analizlerini yapmak, verileri 

hazırlamak. Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Okul aile birlikleri 

ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Eğitim Kurumu bina ve eklentileri ile derslik 

ihtiyaçlarını tespit etmek. İstatistiki verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve 

uluslar arası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek v 

yayınlamak. Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışalar için belirlenen 

performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans 

ölçütlerini geliştirmek ve uygulamak. İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak 

vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi yönetim kalitesinin 

arttırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması 

ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerini 

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

faaliyetleri yürütmek. Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak. Eğitim 

kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak. 

 

 

 

 

Hukuk Hizmetleri 

 

Mali, hukuki ve firari haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek. Adli ve idari davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği ve 

Kaymakamlığı temsil etmek. Dava 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. Adli ve idari 

makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek. İdari, adli ve icra 

davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak. İdari ve adli itirazlar ile ilgili yazışmaları 

yapmak. Mevzuatı takip etmek. Uygulanmasını gözetmek. Mevzuat v hukuki 

konularda birimlerle görüş bildirmek. 
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İnsan Kaynakları Hizmetleri 

 

 

 

 

İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak. Norm kadro iş 

ve işlemleri 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 

hizmetiçi eğitimler yapmak.Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve 

önerilerde bulunmak. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslar 

arası gelişmeleri izlemek. Öğretmenlerin mesleki gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler 

yapmak ve uygulamak. Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik yerel düzeyde 

etkinlikler düzenlemek. Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer 

değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak. Personelin 

pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek. Sendika ve konfederasyonların il 

temsilcilikleriyle iletişim sağlamak. 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri 

Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek. 

 

 

 

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. Lojmanlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Yemekhane iş ve 

işlemlerini yürütmek. Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

Döner Sermaye iş ve işlemlerini yürütmek. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, 

onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek. 

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

Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 idari 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 

mimari ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Özel 

Projeleri incelemek ve görüş bildirmek. Hazine Mülkiyetine de 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 
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 tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine 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.  

 

Bilgi Edinme ve Alo 147 

Hizmetleri 

BİMER İş ve işlemlerini yasal süresi içinde sonuçlandırmak ve sisteme işlemek. 

Alo 147 iş ve işlemlerini takip ederek süresi içinde sonuçlandırmak 

Bilgi edinme dilekçelerini inceleyerek Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yanıtlamak. 

Eğitim Öğretim ile ilgili konularda yerel ve ulusal basında çıkan haberlerle ilgili olarak 

 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

Stratejik Planlarda tanımlanan paydaşların, sürece katılımının sağlanması planın 

uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Paydaş yani ilgili taraflar bir kurumdan doğrudan veya 

dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruplardır. 

Paydaş analizinde; katılımcılığın sağlanabilmesi için kurumumuzun etkileşim içinde 

bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesi sağlanmıştır. 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin 

memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, 

sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük 

bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır. Bunu gerçekleştirmeye yönelik 

olarak Stratejik Planlama Ekibi ve ilçemizdeki okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar 

düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin 

seviyesi ve önceliklerin tespit edilmiştir. Müdürlüğümüz paydaşları, iç paydaşlar, dış 

paydaşlar ve yararlanıcı temelinde sınıflandırılmış, paydaş toplantılarından sonra iç ve dış 

paydaşlara yönelik paydaş anketleri düzenlenmiştir. Paydaşların önerileri değerlendirilerek, 

yasaların ve maddi imkanların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya dâhil edilmiştir. Paydaş 

analizinde aşamalar, aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 



 
 

30 
 

Şekil-2. Paydaş Analizi İş Akış 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Paydaşların Belirlenmesi ve Sınıflandırılması 

Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğunun tespit 

edilebilmesi için;  

- Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? 

- Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? 

-  Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? 

-  Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini 

etkileyenler kimlerdir? 

Sorularına cevap aranmıştır.  

Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak 

belirlemiş, ayrıca bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; 

paydaşlar bu alt gruplar bazında ele alınarak büyük çaplı bir paydaş listesi oluşturmuştur. 

Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç paydaş /dış paydaş/ yararlanıcı olarak 

sınıflandırılması yapılmıştır. 

 

 

•Ürettiğimiz ürün ve hizmetlerle ilgisi olan; müdürlüğümüzden doğrudan veya dolaylı, 
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya  bizi etkileyen kurumlar, gruplar ve 
kişilerin listesinin oluşturulması

Paydaş Belirlenmesi ve Sınıflandırılması

•Paydaşların kurum faaliyetlerini etkileme dereceleri ve müdürlüğümüzce taleplerine
verilen önem düzeyi göz önünde bulundurularak önceliklendirmenin yapılması ve etki
önem derecesinin belirlenmesi

Paydaşların Önceliklendirmesi

•Etki önem derecesi sonuçları ile görüşü alınacak hedef kitlenin büyüklüğü dikkate 
alınarak görüş alma yönteminin belirlenmesi; çalışan, iç ve dış paydaş anketlerinin 
geliştirilmesi, dağıtımı ve belirlenen zaman dilimi içerisinde toplanarak  sonuçlarının 
istatistik analiz programıyla analiz edilmesi  

Paydaşların Görüş ve Önerilerin Alınması

•Paydaş görüşlerinin, diğer analizlere ( GZFT, PEST-E) yansıtılması

Paydaşların Değerlendirilmesi
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2. Paydaşların Önceliklendirilmesi 

Paydaşların önceliklendirilmesinde, paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile 

kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik 

vereceğimiz paydaşlar belirlenerek paydaş listesi belirlenmiştir. Önceliklendirmede, 

paydaşların kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz 

etkileme gücü ile kurumumuzun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda 

verdiği önceliğin belirlenmesi işlemi gerçekleştirilmiştir. Paydaşların kurumumuz açısından 

etkisi ve önemine göre takip edilecek politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte 

çalış” olarak belirlenmiştir. Yukarıda anlatılan çalışmalar aşağıda ilk beş paydaşın gösterildiği 

Paydaş Belirleme ve Önceliklendirme Tablosunda gösterilmiştir.  Paydaş Belirleme ve 

Önceliklendirme tablosunun tamamı Yüreğir İlçe Milli Eğitim Durum Analizi Raporu’nda yer 

almaktadır. 

Tablo-5. Paydaş Belirleme ve Önceliklendirme Tablosu 
PAYDAŞLAR 

İÇ
 P

A
YD

A
Ş 

D
IŞ

 P
A

YD
A

Ş 

H
İZ

M
ET

 A
LA

N
 

N
ED

EN
 P

A
YD

A
Ş 

Paydaşın Kurum 

Faaliyetlerini 

Etkileme 

Derecesi 

Paydaşın 

Taleplerine 

Verilen Önem 

SONUÇ 

"Tam  5" "Çok  4", "Orta  3", "Az  2", 

"Hiç  1" 

1,2,3 İzle / 4,5 

Bilgilendir 

1,2,3 Gözet / 

4,5 Birlikte Çalış 

1 İlçe Milli Eğitim 

Müdürü 

X   Lider 5 5 Bilgilendir-

Birlikte Çalış 

2 Kaymakam  X  Amaçlara 

ulaşmada destek 

için işbirliği 

yapılacak kurum 

5 5 Bilgilendir-

Birlikte Çalış 

3 İlçe Sosyal Etüt ve 

Proje 

Md./Sevgiye 

Uzanan Eller) 

   Amaçlara 

ulaşmada destek 

için işbirliği 

yapılacak kurum 

4 5 Bilgilendir-

Birlikte Çalış 

4 İlçe Milli Eğitim 

müdürlüğü 

yöneticileri (Şube 

Müdürleri) 

X   Çalışanlar 5 5 Bilgilendir-

Birlikte Çalış 

5 İlçe Milli Eğitim 

Personeli (Şef, 

Memur ve 

hizmetli) 

X   Çalışanlar 4 4 Bilgilendir-

Birlikte Çalış 
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3. Paydaşların Görüş ve Önerilerin Alınması 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iç ve dış paydaşları ile ürün ve hizmetlerinin 

yararlanıcıları tespit edilerek önceliklendirilmiş ve paydaş görüşlerinin alınma yöntemi ve 

stratejik plana nasıl yansıtılacağına ilişkin bir paydaş görüş alma planı oluşturulmuştur. Bu 

plana göre, iç paydaşlarla çeşitli mülakat, toplantı, anket ve atölye çalışmaları, ürün ve 

hizmetlerin yararlanıcısı olan dış paydaşlarla mülakat ve anket yapılmıştır. 

Stratejik Planlama ekibimiz iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerinin nasıl ve hangi 

yöntemle alınması gerektiğine karar vermiş ve bu durum aşağıdaki tabloda örnek olarak ilk 5 

paydaş için sunulmuştur. Anket, bireysel görüşme ve toplantı paydaş görüşü alma yöntemleri 

olarak uygulanmıştır. Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaşla kimin, nasıl ve hangi 

sıklıkta görüşüleceği belirlenmiştir. Hem iç, hem de dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri 

sonucunda ortaya çıkan durumlar;  Kurumumuzun stratejik amaçları ile hedeflerinin 

belirlenmesi ve öncelikli stratejik alanların tespitinde belirleyici unsur olmuştur. Paydaş 

Görüşme Planlaması Tablosunun tamamı Yüreğir İlçe Milli Eğitim Durum Analizi Raporu’nda 

yer almaktadır.  

 

Tablo-6. Paydaş Görüşme Planlaması Tablosu 
Paydaş Adı Etki-Önem 

Derecesi 

Paydaş Görüşü 

Alma Yöntemi 

Görüş Alacak 

Birim-Kişi 

Görüş Alınma 

Süresi 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü 

5  -  5 Toplantı-Bireysel 
Görüşme 

Stratejik 
Planlamadan 
sorumlu Şube 

Müdürü / SPK Ekibi 

İhtiyaç Duyuldukça 

Kaymakam 5  -  5 Toplantı-Bireysel 
Görüşme 

İlçe MEM Müdürü 
ve İlçe MEM Şube 

Müdürü 

3 ay 

İlçe Sosyal Etüt ve 
Proje Md.(Sevgiye 

Uzanan Eller) 

4  -  5 Toplantı-Bireysel 
Görüşme 

SPK Ekibi 3 ay 

İlçe Milli Eğitim 
müdürlüğü 

yöneticileri ( Şube 
Müdürleri) 

5  -  5 Toplantı-Bireysel 
Görüşme-Beyin 

Fırtınası 

İlçe MEM Stratejik 
Planlama Ekibi 

Kılavuzdaki Takvim 
doğrultusunda 

İlçe Milli Eğitim 
Personeli (Şef, 

Memur ve hizmetli) 

4  -  4 Anketler, Görüşme İlçe MEM Stratejik 
Planlama Ekibi 

İhtiyaç Duyuldukça 
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Tablo-7. Paydaş- Hizmet Matrisi 

 

 

Ürünler  

 

 

Paydaşlar 

A
ka

d
em

ik
 e

ği
ti

m
 

Y
ay

gı
n

 e
ği

ti
m

 ö
ğr

et
im

 

N
it

e
lik

li 
in

sa
n

 

B
as

ın
 -

Y
ay

ın
 

So
sy

al
, k

ü
lt

ü
re

l e
tk

in
lik

le
r 

M
ez

u
n

la
r 

K
u

rs
la

r 

B
u

rs
- 

Y
u

rt
 H

iz
m

et
le

ri
 

B
el

ge
le

n
d

ir
m

e
 

B
ili

m
se

l a
ra

şt
ır

m
a 

al
an

ı 

İş
 A

la
n

ı 

A
B

 P
to

je
le

ri
 

Se
rv

is
 

Y
em

ek
 

Öğrenciler * * *  *  * * *   * * * 

Veliler * * *    *  *      

Üniversiteler *     *    *  *   

Basın   * *           

İşletmeler  * *  * * *        

Meslek kuruluşları  * *   * *  *      

Sağlık kuruluşları      *   *  *    

Kursiyerler  *     *  *      

Sürücü Adayları       *  *      

Çalışanlar   * *  *  *  *  *  * * 

 

4. Paydaşların Değerlendirilmesi  

Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası 

faaliyetlerin planlanmasını içeren stratejik planlama çalışmalarında, iç paydaşlarımızın “İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğünün” faaliyetlerini nasıl bulduklarına ilişkin görüşlerini içeren iç paydaş 

anketi çalışmasına, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev yapan 250 personel katılmıştır. 

Anket, hem kâğıt üzerinde uygulandığı gibi, aynı zamanda internet üzerinde çevrimiçi olarak 

da uygulanmıştır. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görev faaliyetlerini sürdürürken 

paylaşımda bulunduğu 50 dış paydaşını belirlemiştir. Bu paydaşlara uygun olarak hazırlanmış 

anketlerin nasıl yapılacağı önceden belirlenmiş, dış paydaşların görüşleri alınmıştır. Anket 

verileri istatistik programları yardımı ile analiz edilmiştir. İç ve dış paydaş analiz sonuçlarına 

göre paydaşlarımızın Müdürlüğümüzü nasıl gördüğü ortaya konmuş, güçlü ve zayıf 

yönlerimizin belirlenmesinde faydalı olmuştur.Anketin ayrıntılı incelemesini içeren rapor, 

“Yüreğir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır.
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E. KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 

1.Kurum İçi Analiz 

Kurum içi analiz başlığı altında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ilişkin aşağıda belirtilen 

hususlar irdelenmiştir. Düzenlenen fikir tepsisi ve beyin fırtınası yöntemleriyle elde edilen 

sonuçların Teşkilat Yapısı, İnsan Kaynakları, Teknolojik Düzey, Mali Kaynaklar ve Kurum 

Kültürü konularını kapsayacak şekilde olması sağlanmıştır. Bu sonuçlar Kurumun Güçlü 

Yönler ile Zayıf Yönlerin tespitine kaynaklık etmiştir. 

 

Elektronik ortamda ve fiziki ortamda düzenlenen iç paydaş anketi sonuçlarına bu 

başlık altında kısaca yer verilecektir. Ayrıntılı anket sonuçları “Yüreğir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır.  

 

Kurum İçi Analizde kullanılan istatistikî veriler;  Milli Eğitim Bakanlığı resmi istatistik 

programına dayalı “Milli Eğitim İstatistikleri ”yayınlarından ve Müdürlüğümüz Strateji 

Geliştirme Şubesi Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İstatistik biriminden;  mali kaynaklara 

ilişkin veriler ise Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünden temin edilmiştir. 
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1.1. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Yapısı 

Şekil-3. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Şeması 
 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Şube 
Müdürü

Stratejik 
Planlama Ekibi

Şube 
Müdürü

Şube 
Müdürü

Şube 
Müdürü

Şube 
Müdürü

Şube 
Müdürü
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Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları 

Yüreğir İlçe müdürlüğümüz yönetim kadrosunda, 1 ilçe müdürü, 6 şube müdürü görev 

yapmaktadır. Müdürlüğümüzün 8 adet şube müdürü norm kadrosu olup, bu kadroların 2 si 

boştur. 

 İlçemiz emrinde 31.12.2014 tarihi itibariyle, müdürlüğümüz ve bağlı ilçe, okul/kurum 

müdürlüklerinde eğitim öğretim sınıfı dışında görev yapan personel norm kadrosu 2.544, 

çalışan personel sayısı 1.691 olup, ihtiyaç duyulan personel sayısı 853’tür. Müdürlüğümüz 

insan kaynakları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi 

Raporu’nda bulunmaktadır. 

Tablo-8. Öğretmen Dışı Diğer Personel Sayısı ve İhtiyaç Durumu 

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL SAYISI 

2012 2013 2014 

Kurumun sahip olduğu toplam norm kadro sayısı   151 

Çalışan toplam personel sayısı   68 

İhtiyaç duyulan personel sayısı   83 

 

Tablo-9. Öğretmen Sayısı ve Görevlendirildikleri Kurum Türü 

ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI  
KURUM TÜRÜ 

Öğretmen Sayısı 

2012 2013 2014 

 
Okul Öncesi Okulları 

190 219 244 

 
İlköğretim Okulları 

İlkokul 

2451 

1282 1325 

Ortaokul 1171 1117 

Ortaöğretim Okulları 963 1092 1193 
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Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynak Durumu 

Müdürlüğümüzde, bilgi ve teknolojik kaynaklardan en verimli şekilde 

yararlanılmaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları 

doğrultusunda her bakımdan nitelikli ve ileri bir eğitimin verilebilmesi için, 

okul/kurumlarımız, öğretim programlarını destekleyen eğitim materyalleri, ders ve 

laboratuvar araç-gereçleri, en son teknolojilere sahip makine teçhizat ve eğitim ekipmanları 

ile donatılmaktadır. 

Tablo-10. Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Donatım Malzemesi Durumu 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 
DAĞITILAN DONATIM MALZEMELERİ 

2013 2014 TOPLAM 

Etkileşimli Tahta 455 1775 2230 

Tablet Bilgisayar 2961 - 2961 

Doküman Kamera 17 - 17 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 17 162 179 

 

 
Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları 

Eğitimin başlıca mali kaynaklarını; merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, eğitime 

katkı payı gelirleri (bütçeleştirilen gelirler), kişi ve kuruluşlar olarak eğitime yapılan halk 

katkıları (bağışları) ile okul-aile birliği gelirleri oluşturmaktadır. 

Tablo-11. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynak Durumu 

Birim Adı Personel 
Gideri 

Sos. Güv. 
Gideri 

Mal-Hiz. 
Gideri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Gideri 

Toplam 

Destek Hizmetleri       

İnşaat ve Emlak       

Hukuk       

İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü 

      

Temel Eğitim       

Genel Ortaöğretim       

Öğretmen Yet. ve Gel.       

Din Öğretimi       

AB ve Dış İlişkiler       

Özel öğretim Hizmetleri       

Toplam       
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Tablo-12. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat-Emlak Bölümü Mali Kaynak Durumu 

MALİ KAYNAK DURUMU 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 

Alınan hibe tutarı (Hayırsever okul yapımı)    

Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri 
giderilen eğitim tesisi sayısı 

   

Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı 

   

 
 
Yapılan derslik sayısı 

Okulöncesi    

Temel Eğitim 
(İlkokul+Ortaokul) 

   

Ortaöğretim    

Toplam    

Yapılan eğitim tesisi sayısı    

Depreme dayanıklılık testi yapılan okul sayısı    

Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı    

 

 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürü 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve 

esaslar; mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. 

Eğitimin altyapısının oluşturulmasında geçmişten gelen bilgi ve deneyimler, yazılı belgeler, 

talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan 

yararlanılmaktadır. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde iç ve dış iletişimde resmi iletişim 

araç ve yöntemleri kullanılır. Her türlü yazışma “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve 

Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yürütülmektedir. Yüreğir İlçeMillî Eğitim 

Müdürlüğü il genelinde hizmet veren bir kurum olduğundan vatandaşların,  belediyelerin, 

sivil toplum kuruluşlarının birçok talepleri ile karşı karşıyadır. Yüreğir İlçeMillî Eğitim 

Müdürlüğü taleplere cevap verirken, vatandaş ve hizmet odaklı olarak çalışma anlayışını 

temel almıştır. Ayrıca, “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin 

taleplerine de cevap verilmektedir. 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün faaliyet alanlarındaki gelişmeler takip edilerek 

seminer, sempozyum ve eğitim çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Kurumun ana 

faaliyetlerinde hizmet üreten işgücü profilinin geliştirilebilmesi için eğitim ihtiyacı tespit 
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edilmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca verilen hizmetiçi eğitimler ile aynı meslek grubundan 

personelin veya aynı işleri yapan çalışanların arasında olumlu bağlar kurulması ve kurumsal 

aidiyetin gelişmesi sağlanmaktadır. 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, İlçe Millî Eğitim Müdürü 

önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik 

olarak ele alınmıştır. Etkin bir kurum içi iletişim ile kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara 

doğru bir şekilde yansıtılması ve bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması sağlanmıştır.  

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerinde katılımcı yönetimi benimsemiştir. 

Katılımcı yönetimle, kurumu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen yöneticilerin değil; 

ayrıca personelin katkısını da önemsemekte ve dikkate almaktadır. Katılımcı yönetimde 

belirlenmiş yöneticiler karar almada ve onlar için cevap vermede hala en son sorumlu olan 

kişilerdir; ancak alınan kararlardan etkilenecek personel üyelerin yönetimin karar alma 

sürecine aktif olarak gözlemlerini, analizlerini, öneri ve tavsiyelerini sunmaları beklenir. 

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürüne ilişkin ayrıntılı bilgi Yüreğir İlçeMillî Eğitim 

Müdürlüğü Durum Analizi Raporu’nda bulunmaktadır. 
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1.2. Çalıştay ve Anket sonuçları 

1. Çalıştay;2 Ocak 2015tarihinde,Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda Yüreğir 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 17 Şefin katılımıyla kurumun GZFT (SWOT) Analizinin 

yapılması amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda özeti sunulan sonuçlar, ayrıntılı biçimde “Yüreğir İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır. 

Tablo-13. 1. Çalıştay Sonuç Özeti 

S.N 
 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1 Bölümlerin iş yapma kapasiteleri yüksektir. Personel servis sorunu yaşanması 

2 Personel arasında fikir alış verişi yüksek 
düzeydedir. 

Verimli çalışan personelin ödüllendirilmemesi ve bu 
konuya önem verilmemesi 

3 Doküman Yönetim Sisteminin kullanılması. Personelin bölümler arası rotasyonunun 
gerçekleştirilmemesi 

4 İdareci Şef ve memurların tecrübe ve eğitim 
yönünden donanımlı olması 

Arşiv olarak kullanılan fiziki mekanın yetersizliği ve 
arşiv ihtiyacı 

5 Bölümlerin görev dağılımının net bir şekilde 
yapılması 

Büroların ve koridorların temizliğinin yeterli düzeyde 
olmaması bürolarda detaylı temizliğin yapılmaması 

6 Personel teknoloji konusunda yeteri kadar eğitim 
almıştır. 

Yetişmiş personelin bölümlere dağılımında eşitlik 
olmaması 

7 Kurumumuz hizmet alanlarla iletişimi çok iyidir. Amirlerin ve personelin birbirine karşı nazik (kibar) 
davranmamaları 

8 Müdürlüğümüzde teknolojik altyapı yeterlidir. Verimli personele daha çok iş verilerek verimsiz 
personelin adeta ödüllendirilmesi 

9 Büro malzemelerinin yeterli olması Yemek ücretlerinin ticket uygulamasıyla personele 
verilmemesi 

10 Kurumda izleme ve değerlendirme güçlüdür. Ar-ge çalışmalarının kurum kültürüne 
dönüştürülmemesi ve tüm kuruma yayılmaması. 

S.N FIRSATLAR 
 

TEHDİTLER 

1 Hayatın her alanında teknolojiye ulaşılabilmesi ve 
İnternet yoluyla bilgiye anında ulaşılması 

İlçemize gelen iç ve dış  göçler nedeniyle ekonomik, 
kültürel ve sosyal yönden tehdit oluşturması 

2 DYS işlemlerinin kişisel e posta yoluyla takip 
edilebilmesi 

Kafe internet kafe v.b. Yerlerin eğitim kurumlarını 
olumsuz yönde etkilemesi 

3 Memur, hizmetli ve şeflerin görevde yükselme 
yönetmeliğinin olması. 

Politikanın eğitimin önünde en büyük engel olması 
ve Eğitim müfredatının sürekli politik olarak 
değiştirilmesi 

4 Personel alımında eğitim seviyesinin yüksek 
tutulması 

İlimiz hava kirliliği yönünden insanların sağlığını 
olumsuz etkilemekte bu da eğitimin kalitesini 
düşürmektedir. 

5 Hayırseverlerin bağışları ve okul yaptırmaları İlçemizde işsizliğin fazla olması her yönden tehdittir 

6 İlimizde yeni üniversitelerin açılması ve eğitimin 
gelişmesine katkı sunması 

Köyden kente göç nedeniyle yoğun nüfus artışı 
karşısında yaşanan yetersiz eğitim yatırımları. 

7 İlimizin göç alması nedeniyle değişik kültürlerin bir 
arada yaşaması 

Stratejik planlamanın göz ardı edilerek kararların 
siyasi açıdan alınması 

8 Okulların ulaşımı kolay yerlere yapılması ve ulaşım 
olanaklarının artması 

Kültürel faaliyetlere önem verilmemesi 

9 Sosyal yardımlaşma vakfının ihtiyacı olanlara maddi 
desteği 

Bazı bölgelerde taşımalı imkânının sıkıntılı olması, 
bazı bölgelerde pansiyon olmaması. 

10 Yeterli sayıda avukatın bulunması bu nedenle 
kurumla ilgili davaların çabuk sonuçlanması 

Dış paydaşların eğitim yatırım çalışmalarımıza katkı 
vermemeleri 
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2. Çalıştay;5 Ocak 2015 tarihinde Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda 

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 33 Memur, VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, 

Araştırmacı Ve Saymanın katılımıyla kurumun GZFT (SWOT) Analizinin yapılması amacıyla 

düzenlenmiştir. Aşağıda özeti sunulan sonuçlar, ayrıntılı biçimde “Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır. 

Tablo-14. 2. Çalıştay Sonuç Özeti 

S.N. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 
1 DYS sistemiyle birlikte bölümler arası iletişimin 

artması ve zaman tasarrufu sağlanması 
Amirlerin kendi aralarında ve personelle 
iletişimlerinin etkin olmaması ve işleyiş hakkında 
personelle yeterli fikir alış verişi yapılmaması 

2 Müdürlüğümüz personelinin bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere açık olması 

Amirlerin personeli cezalandırma yaklaşımlarımın 
fazla olması ve ödüllendirme yaklaşımının eksikliği 

3 Teknolojik gelişmeler yakından takip edilerek 
Zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlanması. 

Emeğe saygı duyulmaması, söz hakkı verilmemesi 
hep ben bilirim zihniyeti memurun çok fazla 
küçümsenmesi amir tarafından haksız görülmesi 

4 Personelin bölümlere dağılımının mesleki 
yeterliliklerine göre yapılması 

Personel için bölümler arası rotasyonun olmaması 

5 Kıyafet rahatlığının sağlanması Sendika üyeliğinin kurum kültürünün önüne geçmesi 
6 Personelin yeteneklerine göre görevlendirilmesi Kurum araçları ve servislerinin yetersizliği 
7 Mali kaynakların verimli kullanılması Kurumumuzda çalışan anne sayısının fazla 

olmamasına rağmen bir kreşinin bulunmaması 
8 Köklü bir kuruluş olması ve toplumun her yaş 

grubuna hitap edebilmesi 
Kurumda yapılan sınav görevlendirmelerinde 
adaletsiz davranılması 

9 Eğitim kalitesini arttırıcı proje ve etkinliklerin 
sürekli yapılması 

Oturarak çalıştığımızdan sportif etkinliklerin 
düzenlenmemesi 

10 Kurum içi iletişimin iyi durumda olması ve 
personelin işleyişle ilgili fikrinin alınması 

Personel eş ve çocukları kurum imkanlarından 
yeterli düzeyde faydalanamaması 

SN FIRSATLAR TEHDİTLER 
1 Yüreğir'ın genç nüfusa sahip olup göç nedeniyle 

kültürel altyapısının zengin olması 
Geçim sıkıntısındaki ailelerin okul çağındaki 
çocuklarını çalıştırması 

2 İlimizde iki tane üniversitenin olması Okullara bütçe verilmemesi ve kendi imkânlarıyla 
temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanamaması 

3 Yeni teknolojilerin ulaşılabilirliği Kurumun ödeneklerinin az olmasından yeterli okul 
yapılmaması ve teknoloji satın almaması 

4 İlçemizde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetler Adana'ya göçle gelen öğrencilerin ve ailelerinin 
eğitim eksikliği sonucu ortaya çıkan işsizlik ve sosyal 
problemler 

5 İlimizde çok sayıda spor komplekslerinin olması Plansız ve çarpık kentleşme sonucu ortaya çıkan 
çevre düzenlemesi ihtiyacı 

6 İlçemizin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi 
koşullarının uygunluğu 

Genelge ve yönetmeliklerin yanlış yorumlanması 
nedeniyle açılan davaların çoğunun kaybedilmesi 

7 Kültürel çeşitliliğe sahip olunması Gelişen teknolojinin öğretmen, öğrenciler ve 
personel tarafından eğitimde yeterince 
kullanılamaması 

8 İlçemizde yetişmiş rol model insanların olması Fazla mesai ücreti uygulanmaması 
9 Kamunun mali değeri yüksek binalara sahip olması Siyaset üstü bir eğitim politikasının 

benimsenmemesi 
10 İlçemizde organize sanayi bölgesinin bulunması Öğrencilerin vatandaşlık ve hukuksal haklarını 

bilmemeleri ve takip edememeleri 
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3. Çalıştay;Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurum ve okul müdürlerinden 194’ü 

olmak üzere, Okul/Kurum Müdürleriyle kurumun GZFT (SWOT) Analizinin yapılması amacıyla 

düzenlenmiştir. Aşağıda özeti sunulan sonuçlar, ayrıntılı biçimde “Yüreğir İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır. 

Tablo-15. 3. Çalıştay Sonuç Özeti 

S.N. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 
1 Elektronik portalların (ADABİS, Sınav programı) 

başarılı, kullanışlı olması 
Ödeneklerin eşit dağıtılmaması. 

2 Kantin geliri ve diğer gelirler olarak oldukça iyi bir 
kaynağa sahip olunması. 

Personelin eşit dağıtılmaması. 

3 Güçlü bir kurumsal iletişime sahip olunması. Kurum kaynaklarının zamanında dağıtılmaması. 
4 Personelin teknolojiyi iyi kullanabilme becerisine 

sahip olması. 
Okullara yeteri kadar maddi kaynağın aktarılmaması. 

5 Güçlü bir teknolojik altyapının bulunması. Bağış alımı ve aidat konularında gerekli 
düzenlemenin yapılmamış olması. 

6 İlçe MEM yöneticilerinin olay ve durumlara 
yaklaşımlarının yapıcı olması. 

Teşkilat yapısının sürekli değişmesi 

7 İlçe milli eğitim müdürlüğüne ulaşımın çok kolay 
olması. 

Eğitim personelinin maddi manevi takdir edilmemesi. 

8 İlçe MEM'in genç ve yeniliklere açık personele 
sahiptir. 

Kuruluş içinde görevlilerin sıkça değiştirilmesi 

9 Liyakat sahibi kişilerin içel milli eğitimde 
görevlendirilmesi.  

Anlaşmazlıklarda velilerin genelde haklı görülmesi. 

10 İzleme ve değerlendirmenin süratli ve başarılı 
olması 

 

S.N. TEHDİTLER FIRSATLAR 
1 Milli eğitim politikalarının ve yönetmeliklerin 

sürekli değişmesi. 
İlimizin 2  tane üniversiyete sahip olması. 

2  Öğrencilerin teknolojinin olumsuz yönlerine 
yönelmesi. 

 Toplumun teknoloji kullanım becerisinin artması. 

3 Eğitimin milli bir politikaya sahip olmaması, siyasi 
beklentiler için politikalar geliştirilmesi. 

İlçemizdeki ekonomik koşulların insan yaşamını 
kolaylaştırıcı etkisinin olması. 

4 Alo 147 hattının olması. Kitle iletişim araçlarının artmasından dolayı uzaktan 
eğitimin uygulanması kullanılabiliyor. 

5 Kurumun mali kaynaklarının yetersiz olması Değişik kültürlerin bir arada olmasının demokrasi ve 
hoşgörü kültürünü artırmasını sağlıyor. 

6 Otoparkın yetersiz ve paralı olması Adana iş kapasitesi yüksek bir ilçe olduğundan 
eğitime olumlu katkı sağlıyor. 

7 Etik değerlere yeterli önem ve ilgi verilmemesi  
(Bunun için eğitim ailede başlamalı) 

Tarım şehri olması ve yılda birden fazla ürün elde 
edilmesinin gelir düzeyini artırması. 

8 Ailelerin gelirlerindeki eşitsizlikler ve yetersizlikler. Okulun gelirini artırma unsurları 

9 İlçemizin göç bölgesi olması bu nedenle işsizlik 
oranının yüksek olması. 

İlçeMEM amaçları doğrultusunda yönlendirilebilecek 
STK, belediyeler ve üniversitelerin bulunması. 

10 Toplumda ahlaki ve kültürel yozlaşmanın olması.  Aile içinde örf adet değerleri etkili olduğu için ilgili 
velilere sahibiz. 
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4. Çalıştay;15 Ocak 2015 tarihide İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri katılımıyla kurumun GZFT 

(SWOT) Analizinin yapılması amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda özeti sunulan sonuçlar, 

ayrıntılı biçimde “Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi” kitabında 

bulunmaktadır. 

Tablo-16. 4. Çalıştay Sonuç Özeti 

S.N. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 
1 İzleme ve değerlendirme çalışmaları 

düzenlidir. 
Personel sayısının dağılımında sorunlar vardır. 

2 Yeterli araç ve gereç olması Kurum yöneticilerin göreve getirilmesinde 
kamuoyunda tartışmalı hale gelen atama 
usulleri 

3 Adabisin örnek bir uygulama olması Yönetimde liyakat yaklaşımının dikkate 
alınmaması 

4 Güçlü bir hiyerarşik iletişim vardır Kurumda izleme ve değerlendirmenin tam 
olarak yapılamaması 

5 Kurum içi yazılı, sözlü ve görsel iletişimin iyi 
olması 

MEM ana hizmet binasının yetersiz olması 

6 Karar alma süreçleri güçlü durumdadır Özellikle kurum içi iletişim geliştirmek için 
seminer konferans seminerinin yeterince 
yapılmaması 

7 Norm kadroya uygun atamalar yapılmış olup 
istenen norm kadro verilmektedir. 

Siyasetin işin içine çok girmesi kuruluş yapısında 
personel görevlendirmesinde süreklilik 
olmaması 

8 Personel sayısı ve dağılımı yeterlidir Yöneticilerin yönetimle ilgili kuramsal -bilgi 
eğitim- azlığı ile yönetim anlayışına sahip olması 

9 Teknoloji kullanma düzeyi güçlüdür Kamu kaynaklarının önceliklere göre 
planlanmamaktadır. 

S.N. FIRSATLAR TEHDİTLER 
1 Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması Yasa ve yönetmeliklerin çok sık değişmesi 

2 Teknolojik gelişmelerin tüm birimlerce takip 
edilmesi 

İş görenlerin çalışmalarında yetkileri ve 
sorumlulukları arasında dengesizlik olması ve bu 
nedenle risk almada isteksizlik 

3 Teknolojik altyapının olması ve kullanılması Çalışan personelin özlük haklarının yetersizliği 
4 Bölgedeki iklim şartlarının uygun olması Teknoloji kullanımının bireyin yaratıcılığını 

geliştirmesinde olumsuz yönde rol alması 
5 Kariyer beklentilerinin gün geçtikçe artıyor 

olması 
Bireylerin teknolojiyi kullanma becerisinin 
yeterli olmaması 

6 e-devlet uygulamaları Personelin mesleki etik kurallarına yeteri kadar 
önem vermemesi 

7 Mal ve hizmet alma imkânlarının çokluğu Yönetici atamalarının zamanında yapılmaması 
8 Eğitim alanında sivil toplum örgütünün 

çokluğu ve katkılarının fazla olması 
Teknolojik araç ve gereçlerin kullanım düzeyinin 
yetersiz olması 
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İç Paydaş Anketi Sonuçları ve Değerlendirmesi 

 

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 

kapsamında iç paydaşlara 53 sorudan oluşan İç Paydaş Anketi uygulanmıştır. Durum analizi 

çalışmaları kapsamında uygulanan anket, okul ve kurumların Stratejik Planlama Ekiplerinde 

görev yapan idareci ve öğretmenlere 250 katılımcıya yazılı olarak uygulanmıştır. 

250 katılımcıya ait veri detaylı olarak analiz edilmiştir. Aşağıda kısa bir özeti sunulan 

analiz sonuçları ayrıntılı biçimde “Yüreğir İlçe MEM Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır. 

Yılda en az 1 kez İlçe MEM hizmet binasına gelenlerin oranının % 72 olduğu dikkate 

alındığında, İlçe MEM’in paydaşlarından soyutlanmamış olduğu görülmektedir. Paydaşların, 

İlçe MEM’e gelme nedenlerinin belirlenmesi ve bu nedenlerden hangilerinin artırılıp 

hangilerinin azaltılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapılarak önümüzdeki planlama 

döneminde buna uygun hedefler belirlenmesiyle İlçe MEM’in paydaşlarıyla daha etkili bir 

iletişime girmesi sağlanabilir. 

Paydaşların İlçe MEM’in hizmetleri (görev/yetki/sorumlulukları) hakkındaki bilgi 

düzeyi yeterli olanların oranı yetersiz olanlardan daha yüksek olsa bile, bilgi düzeyi yetersiz 

olanların oranı istenilenin oldukça üzerindedir. Paydaşların İlçe MEM’in hizmetleri, görev / 

yetki / sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeye ihtiyaç vardır. 

 

2%

17%

41%

33%

7%

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 
Hizmetleri,görev/yetki/sorumlulkları Hakkında Bilgi 

Düzeyinizi Nasıl Değerlendirirsiniz?

Hiç Bilgim Yok

Yetersiz

Yeterli

İyi

Çok İyi
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İlçe MEM, paydaşlarına ulaştırmak istediği bilgilerde öncelikli olarak internet sayfasını 

kullanmalıdır. Diğer bilgilendirme şekilleri daha etkili hale getirmek istenirse, bunlarla ilgili çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

 

Genel olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün mevcut kültürel durumunu tespit etmeye 

yönelik konuların ele alındığı bu grup verilerinin incelenmesi neticesinde genel olarak olumlu görüşler 

ağırlıktadır. Daha özel değerlendirildiğinde uygun görüşte olanların ilk sırada olduğu, ikinci sırada ise 

kararsızım diyenlerin olduğu görülmektedir. Bu tabloya göre, niçin kararsızım görüşünün fazla 

olduğunun üzerinde durulması önemli görülmektedir. 

İlçe MEM'in Başarılı/Güçlü bulunan yönlerinin değerlendirildiği bu grupta Tarafsızlık ve 

Şeffaflık yönünden İlçe MEM güçlü bulunurken, diğer tüm alanlarda ORTA düzeyde Başarılı/Güçlü 

bulma oranı diğer tüm alanlardan daha yüksektir. Orta düzey görüş en yüksek oranda olmakla 

birlikte, olumlu görüşler bütün alanlarda olumsuz görüşlerden daha yüksektir. İlçe MEM 

Başarılı/Güçlü olmayı arzu ettiği alanlarda etkinliğini artırmalıdır. 

 

Dış Paydaş Görüşmeleri/Anketi Sonuçları ve Değerlendirmesi 

 

Yapılan kurum ziyaretlerinde kurumlarda çalışan dış paydaşlarımıza İlçe Milli Eğitim müdürlüğü 

Stratejik Planlama ekibi tarafından geliştirilen anketler dağıtılarak dış paydaşlarımızın gözünde Yüreğir 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Durum analizi çıkartılmaya çalışmış; sorun alanları belirlenmeye 
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çalışılarak gelecekte paydaşlarımızın bizden beklentileri ve memnuniyetleri ölçülmeye çalışılmıştır. 

Dağıtılan 50 anketin değerlendirme sonuçları aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanlardan 35’i erkek (%70), 15’i kadındır. (%30) 

 

Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanlardan , 5’si 55yaş ve üzeri, 10’u 45-54 yaş 

aralığında, 20’si 35-44 yaş aralığında, 15’i 25-34 yaş aralığındadır. 

Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanlardan %60’si son bir yıl içerisinde İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünden hizmet alanlar, %40’ı son bir yıl içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 

hizmet almayanlardır 

Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

hizmetleri hakkında %6’sı hiç bilgim yok, %10’u yetersiz, %60 yeterli, %10’u iyi %6’sı çok iyi yanıtını 

vermiştir. 

Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ilgili 

bilgileri %6’sı ortak çalışmalar, %22’si sosyal medya, %64’ü İnternet sayfası ve %8’i basından 

öğrendiğini bildirmişlerdir.Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanlar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz iş ve işlemlerini uygularken güvenilir olduğu gözükmektedir. 
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Anket sonuçlarına bakıldığında ankete katılanların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün güçlü/ 

başarılı yönleri bakımından “Kurumsal Yönetim” en güçlü yön olarak karşımıza çıkmaktadır.. 

 

1.3.Çalışanlara İlişkin Bilgiler ve çalışanların Kurumdan Beklentileri 

İlçe müdürlüğümüzde yönetim kadrosunda, 1 ilçe müdürü,6 şube müdürü görev 

yapmaktadır. Müdürlüğümüzün ilçe bazında 6 adet şube müdürü norm kadrosu olup, bu 

kadroların 5’i doludur. 

 İlçemiz emrinde müdürlüğümüz ve bağlı ilçe, okul/kurum müdürlüklerinde eğitim 

öğretim sınıfı dışında görev yapan personel norm kadrosu 681, çalışan personel sayısı 301 

olup, ihtiyaç duyulan personel sayısı 380’dır. Çalışanların kurumdan beklentileri ayrıntılı 

olarak “Yüreğir İlçe MEM Durum Analizi” kitabında bulunmaktadır. 

 

2. Kurum Dışı Analiz 

2.1. Üst Politika Belgeleri 

Üst politika belgeleri yayımlandıkları andan itibaren tüm devlet teşkilatını ve özel sektör 

kuruluşlarını yönlendirme gücüne sahip belgelerdir. Üst politika belgelerinin incelenmesi ve 

kurumların faaliyet alanları ile ilgili bölümlerin özellikle göz önünde bulundurulması 

kurumların strateji belirlemede daha başarılı olmasını sağlamamaktadır. 
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Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlıkları için aşağıda listesi verilen üst 

politika belgeleri incelenmiştir ve analiz sonuçları ve Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Durum Analizi Kitabında yer almaktadır. 

Temel Üst Politika Belgesi 

 MEB Mevzuatı 

 MEB 2010-2014 Stratejik Planı 

Diğer Politika Belgeleri 

 Çukurova Kalkınma Ajansı Bölge Planı 

 Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 

2.2. PEST Analizi 

PEST Analizi, stratejik planlama yaparken içinde bulunulan çevresel faktörlerin 

irdelenerek bu faktörlerin etkilerinin neler olduğunu ve olacağını görmekte kullanılan, 

çevrenin ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu gösteren bir analizdir.PEST Analizi 

geleceğe yönelik vizyonun geliştirilmesi açısından da oldukça önemlidir. Kurumun, 

çevresindeki ve hatta dünyadaki değişimi algılayarak bu değişime daha kızlı ve esnek bir 

biçimde uyum göstermesini sağlar ve kurumun kontrolü dışında olan faktörleri takip etmeyi 

kolaylaştırır. 

Bazı stratejistler zaman içerisinde bu çevresel faktörlere hukuki (legal) çevreyi de 

ekleyerek PESTLE veya PESTEL Analizini ve ardından da Etik (ethics) ve Demografik 

(demographic) faktörleri de ekleyerek STEEPLED Analizini geliştirmişlerdir. Diğer yandan PEST 

Analizine Ekolojik (ecolojic) faktörlerin eklenmesiyle oluşan PEST-E Analizi de son yıllarda sık 

kullanılmaktadır. 
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2.2.1. Politik Faktörlerin İncelenmesi 

Yüreğir Adana 
 İlçemiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin 

sunumunda büyük avantaj sağlayan büyükşehir 
belediyesi kapsamındadır. 
 

 Ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı 
yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar sebebiyle 
ilçemiz, son yıllarda yatırımların azalmasına 
rağmen sanayi kenti olarak kabul görmektedir. 
Bu ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-Ge 
çalışmalarını yapmak amacıyla ilimizde Çukurova 
Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de 
yayımlanan 6360 nolu kanun gereği büyükşehir 
statüsünde olan ilimizde il özel idaresi 
kapatılmıştır.  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri 
kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve 
taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, 
bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile 
bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir 
belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe 
belediyesine devredilmiştir. 

 

 Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel 
özellikleri koruyup yaşatan, toplumun 
düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin 
yükselmesine katkıda bulunan sivil toplum 
kuruluşları ilimizde aktif rol üstlenmektedir. 

 İlimiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin 
sunumunda büyük avantaj sağlayan büyükşehir 
belediyesi kapsamındadır. 
 

 Ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı 
yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar sebebiyle 
ilimiz, son yıllarda yatırımların azalmasına rağmen 
sanayi kenti olarak kabul görmektedir. Bu 
ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-Ge 
çalışmalarını yapmak amacıyla ilimizde Çukurova 
Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de 
yayımlanan 6360 nolu kanun gereği büyükşehir 
statüsünde olan ilimizde il özel idaresi 
kapatılmıştır.  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri 
kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve 
taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, 
bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile 
bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir 
belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe 
belediyesine devredilmiştir. 

 

 Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel 
özellikleri koruyup yaşatan, toplumun 
düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin 
yükselmesine katkıda bulunan sivil toplum 
kuruluşları ilimizde aktif rol üstlenmektedir. 

 

2.2.2. Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi 

Yüreğir Adana 
 İlçemiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin 

sunumunda büyük avantaj sağlayan büyükşehir 
belediyesi kapsamındadır. 
 

 Ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı 
yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar sebebiyle 
ilçemiz, son yıllarda yatırımların azalmasına 
rağmen sanayi kenti olarak kabul görmektedir. 
Bu ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-Ge 
çalışmalarını yapmak amacıyla ilimizde Çukurova 
Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de 
yayımlanan 6360 nolu kanun gereği büyükşehir 
statüsünde olan ilimizde il özel idaresi 
kapatılmıştır.  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri 
kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve 

 İlimiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin 
sunumunda büyük avantaj sağlayan büyükşehir 
belediyesi kapsamındadır. 
 

 Ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı 
yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar sebebiyle 
ilimiz, son yıllarda yatırımların azalmasına rağmen 
sanayi kenti olarak kabul görmektedir. Bu 
ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-Ge 
çalışmalarını yapmak amacıyla ilimizde Çukurova 
Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de 
yayımlanan 6360 nolu kanun gereği büyükşehir 
statüsünde olan ilimizde il özel idaresi 
kapatılmıştır.  Bu Kanun ile tüzel kişilikleri 
kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve 
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taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, 
bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile 
bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir 
belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe 
belediyesine devredilmiştir. 

 

 Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel 
özellikleri koruyup yaşatan, toplumun 
düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin 
yükselmesine katkıda bulunan sivil toplum 
kuruluşları ilimizde aktif rol üstlenmektedir. 

taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, 
komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, 
bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile 
bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım 
izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir 
belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe 
belediyesine devredilmiştir. 

 

 Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel 
özellikleri koruyup yaşatan, toplumun 
düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin 
yükselmesine katkıda bulunan sivil toplum 
kuruluşları ilimizde aktif rol üstlenmektedir. 

 

2.2.3. Sosyokültürel Faktörlerin İncelenmesi 

Yüreğir Adana 
 Yüreğir ’nın nüfusu TÜİK 2014 verilerine göre 

419.240’tır. 
 

 Çarpık kentleşme, alt-yapı sorunları, asayiş sorun-
ları, çok kültürlü yapıdan kaynaklanan sorunlar ve 
eğitim hizmetinin sunumunda sorunlar 
yaşanmaktadır. İlçemizde geçmişte sanayi 
faaliyetleri yürüten köklü ailelerin yatırımların 
başka şehirlere çekmesi ekonomik gelişmişlik 
düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz-luk 
sosyal gelişmişlik düzeyi nide olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle kent kültürü ve 
dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin sosyal 
yaşama katılımlarına yönelik çalışma-ların devam 
ettirilmesi gerekmektedir. 

 Yüreğir; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve 
projelerin gerçekleştirildiği bir İlçe’dir. Sosyal 
sorumluluk projeleri de üreten eğitim 
kurumlarımız, özellikle dez-avantajlı bölgelere 
yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte-dirler 

 İlçemizde sosyal ve kültürel yaşam konusunda, 
Yüreğir Kaymakamlığı başta olmak üzere, yerel 
yönetimlerin, ilçe müdürlüklerinin, dernek ve 
vakıfların üst düzeyde katkı sundukları 
görülmektedir. Sivil top-lum kuruluşlarının varlığı 
ve sayısı açısından Yüreğirde ciddi bir 
hareketlilikten söz edilebilir..  

 Sanayi işletmele-rinin sektörel dağılımına 
bakıldığında en yüksek pay  gıda ürünleri 
imalatında olduğu görülmek-tedir. Ancak; 
bölgedeki işverenlerin ortak fikri, yeterli mesleki 
beceriye ve iş tecrübesine sahip mesleki eğitim 
mezunu işgücü temininde güçlük çektikleri 
yönündedir. 

 Mesleki ve teknik eğitim alanlarının, arz-talep 
dengesinin kurulabilmesi açısından istihdama 
dönük güncellemesinin yapılması gerekmektedir. 

 Adana’nın nüfusu TÜİK 2014 verilerine göre 
2.165.595. Türkiye nüfusuna oranı %2,80’dir.  

  İlimiz nüfusunun % 50.62‘si “30” yaş altı; % 
43.01’i “30-64”yaş arası ve % 6,37’si 65 ve üzeri 
yaş grubundadır.  

 Eskiden göç alan bir il olan Adana günümüzde göç 
veren bir il konumundadır. 2013 yılında 50.598 
net göç almış 62.933 net göç vermiştir . Net göç 
hızı %-5,7, nüfus artış hızı ise %1,105’dir. Nüfus 
artış hızının, Türkiye ortalamasının altında 
olmasının yanı sıra, eskiden alınan göçün etki-
siyle; çarpık kentleşme, alt-yapı sorunları, asayiş 
sorun-ları, çok kültürlü yapıdan kaynaklanan 
sorunlar ve eğitim hizmetinin sunumunda 
sorunlar yaşanmaktadır. İlimizde geçmişte sanayi 
faaliyetleri yürüten köklü ailelerin yatırımların 
başka şehirlere çekmesi ekonomik gelişmişlik 
düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz-luk  
sosyal gelişmişlik düzeyi nide olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle kent kültürü ve 
dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin sosyal yaşama 
katılımlarına yönelik çalışma-ların devam 
ettirilmesi gerekmektedir. 

 Adana; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve 
projelerin gerçekleştirildiği bir İl’dir. Sosyal 
sorumluluk projeleri de üreten eğitim 
kurumlarımız, özellikle dez-avantajlı bölgelere 
yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte-dirler 

 İlimizde sosyal ve kültürel yaşam konusunda, 
Adana Valiliği başta olmak üzere, yerel 
yönetimlerin, il müdürlüklerinin, dernek vakıfların 
üst düzeyde katkı sundukları görülmektedir. İl 
genelinde ki 17 kütüphane, 30 sinema salonu ve 
13 tiyatro salonu, sosyo-kültürel anlam-da olumlu 
bir veri olarak değerlendirilebilir. Sivil top-lum 
kuruluşlarının varlığı ve sayısı açısından Adana’da 
ciddi bir hareketlilikten söz edilebilir. İl genelinde 
faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sa-dece dernek 
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bulunmaktadır.  

 İŞKUR 2011 raporunda;  Adana’da sanayi 
işletmele-rinin sektörel dağılımına bakıldığında en 
yüksek pay %20 ile gıda ürünleri imalatında 
olduğu görülmek-tedir. Ancak; bölgedeki 
işverenlerin ortak fikri, yeterli mesleki beceriye ve 
iş tecrübesine sahip mesleki eğitim mezunu 
işgücü temininde güçlük çektikleri yönündedir. 

 Mesleki ve teknik eğitim alanlarının, arz-talep 
dengesinin kurulabilmesi açısından istihdama 
dönük güncellemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

2.2.4. Teknolojik Faktörlerin İncelenmesi 

Yüreğir Adana 
 İlimizde; Çukurova Üniversitesi Teknokent TGB 

bulunmaktadır. 

 Fatih Projesi ile ilçemizdeki ortaöğretim 
kurumları etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve 
çok amaçlı yazıcı ile donatılmıştır. Teknolojinin 
eğitimde kullanımını sağla-mak amacıyla 
ortaöğretim öğrencilerine tablet dağıtımı 
yapılmıştır. 

 İlçemizde bulunan büyük teknolojik ürün satımı 
yapan mağazaların fazla olması teknolojik 
ürünlere ulaşım-da kolaylık sağlamaktadır. 
 

 Adana’nın nüfusu TÜİK 2013 verilerine göre 
2.149.260’tır. Türkiye nüfusuna oranı %2,80’dir.  

  İlimiz nüfusunun % 50.62‘si “30” yaş altı; % 
43.01’i “30-64”yaş arası ve % 6,37’si 65 ve üzeri 
yaş grubundadır.  

 Eskiden göç alan bir il olan Adana günümüzde göç 
veren bir il konumundadır. 2013 yılında 50.598 
net göç almış 62.933 net göç vermiştir . Net göç 
hızı %-5,7, nüfus artış hızı ise %1,105’dir. Nüfus 
artış hızının, Türkiye ortalamasının altında 
olmasının yanı sıra, eskiden alınan göçün etki-
siyle; çarpık kentleşme, alt-yapı sorunları, asayiş 
sorun-ları, çok kültürlü yapıdan kaynaklanan 
sorunlar ve eğitim hizmetinin sunumunda 
sorunlar yaşanmaktadır. İlimizde geçmişte sanayi 
faaliyetleri yürüten köklü ailelerin yatırımların 
başka şehirlere çekmesi  ekonomik gelişmişlik 
düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuz-luk  
sosyal gelişmişlik düzeyi nide olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle kent kültürü ve 
dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin sosyal yaşama 
katılımlarına yönelik çalışma-ların devam 
ettirilmesi gerekmektedir. 

 Adana; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve 
projelerin gerçekleştirildiği bir İl’dir. Sosyal 
sorumluluk projeleri de üreten eğitim 
kurumlarımız, özellikle dez-avantajlı bölgelere 
yönelik çalışmalar gerçekleştirmekte-dirler 

 İlimizde sosyal ve kültürel yaşam konusunda, 
Adana Valiliği başta olmak üzere, yerel 
yönetimlerin, il müdürlüklerinin, dernek ve 
vakıfların üst düzeyde katkı sundukları 
görülmektedir. İl genelinde ki 17 kütüphane, 30 
sinema salonu ve 13 tiyatro salonu, sosyo-kültürel 
anlam-da olumlu bir veri olarak 
değerlendirilebilir. Sivil top-lum kuruluşlarının 
varlığı ve sayısı açısından Adana’da ciddi bir 
hareketlilikten söz edilebilir. İl genelinde faaliyet 
gösteren 2 binin üzerinde sa-dece dernek 
bulunmaktadır.  
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 İŞKUR 2011 raporunda;  Adana’da sanayi 
işletmele-rinin sektörel dağılımına bakıldığında en 
yüksek pay %20 ile gıda ürünleri imalatında 
olduğu görülmek-tedir. Ancak; bölgedeki 
işverenlerin ortak fikri, yeterli mesleki beceriye ve 
iş tecrübesine sahip mesleki eğitim mezunu 
işgücü temininde güçlük çektikleri yönündedir. 

 Mesleki ve teknik eğitim alanlarının, arz-talep 
dengesinin kurulabilmesi açısından istihdama 
dönük güncellemesinin yapılması gerekmektedir. 
 İlimizde 120.723 lisanslı sporcu 
bulunmaktadır(2013). Olimpik Sporcu Yetiştirme 
Projesi kapsamında Adana 6 branşta pilot bölge 
seçilmiştir. 

 

2.2.5. Ekolojik Faktörlerin İncelenmesi 

 

Yüreğir Adana 
 İlçemizde içme ve kullanma suyu arıtımına büyük 

önem verilmekte ve bu önem aynı oranda 
yatırıma dönüşmek-tedir.  

 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi,  
kentimizde zararlı atıklar konusunda çevreye 
verilebilecek zararı en aza indirme bakımından 
önemli işler yapmaktadır. Bunun yanında geri 
dönüşüm konusunda da ileri teknoloji kullanarak 
ekonomiye ve çevreye yarar sağlamaktadır. 
 

 Yüreğir’de ekosistem içerisin-deki canlı 
çeşitliliğinin tespiti, korunması ve çoğaltılması 
konusunda birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir.  

 İlçemizde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 
çalışmalar hız kazanmıştır. Rüzgâr ve güneş 
enerjisi ile enerji verimliliği alanında projeler 
geliştirilmektedir.  

 İlimizde içme ve kullanma suyu arıtımına büyük 
önem verilmekte ve bu önem aynı oranda 
yatırıma dönüşmek-tedir. Çatalan içme suyu 
projesi kapsamında içme suyu günlük maksimum 
550.000 m

3
/gün kapasiteye göre tasarlanmıştır. 

Ülkede arıtma bakımından ilk sıralarda yer 
almaktadır. Biyolojik arıtma yapılması ayırıcı 
olarak göze çarpmaktadır. 
 

 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi,  
kentimizde zararlı atıklar konusunda çevreye 
verilebilecek zararı en aza indirme bakımından 
önemli işler yapmaktadır. Bunun yanında geri 
dönüşüm konusunda da ileri teknoloji kullanarak 
ekonomiye ve çevreye yarar sağlamaktadır. 
 

 Adana’da ekosistem içerisin-deki canlı 
çeşitliliğinin tespiti, korunması ve çoğaltılması 
konusunda birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. 
Yapılan çalıştay ve projelerle il canlı çeşitliliği 
gözlemlen-mekte ve üretim çiftliklerin-den temin 
edilen, geyik, keklik ve bıldırcın gibi hayvanlar 
seçilmiş merkezler-de doğaya bırakılmaktadır. 
Ayrıca "Adana Biyolojik Çeşitlilik Müzesi" 
yapılması planlanmaktadır. 

 

 İlimizde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 
çalışmalar hız kazanmıştır. Rüzgâr ve güneş 
enerjisi ile enerji verimliliği alanında projeler 
geliştirilmektedir. 
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2.3. Dış Paydaş Analizi Tespitleri 

Dış paydaşlarımıza uyguladığımız anketlerde; aşağıda belirtilen sorularımıza 

paydaşlarımız aşağıdaki cevapları vermişlerdir. 

“Sizce Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sunduğu/yaptığı en iyi hizmetler nelerdir?” 

sorusuna dış paydaşlarımız; 

 Teknoloji kullanımı 

 Okul öncesi eğitime önem verilmesi. 

 Halk eğitim kursları ve Meslek edindirme kursları. 

 Törenlerde destekleme. 

 “Sizce Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün gelecekte daha fazla önem vermesi gereken 

hizmetler nelerdir” sorusuna dış paydaşlarımız; 

 Okullarda değerler eğitimine önem verilmeli. 

 Temel eğitim göstergelerinin il çapında iyileştirilmesi. 

 Hayat boyu öğrenme anlayışının arttırılması. 

 Okul çevrelerinde yaşanan uyuşturucu tehlikesi ve önlemeye yönelik çalışmalar. 

 Sivil toplum örgütleri ile işbirliği. 

 Okuma yazma bilmeyen ve bilinmeyen oranlarının aşağı çekilmesi. 

 Teknik ve mesleki eğitim – istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi. 

 Eğitimin kalitesinin arttırılması için eğitim alanında çalışan insan kaynağının 

geliştirilmesi. 

 Okul öncesi eğitime yönelik derslik sayısının arttırılması. 

 Tüm okullar engellilere yönelik hale getirilmeli. 

 Meslek liselerindeki teknolojiler güncellenmeli. 

 Göçle gelen nüfusa yönelik bütünleştirici faaliyet. 

 “Sizce Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün avantajları nelerdir?” sorusuna dış 

paydaşlarımız; 

 Gençlik merkezleri ve spor tesislerinin bulunması 

 Sivil toplum kuruluşlarının fazla olması ve işbirliği 

 Ticaret ve Sanayi odalarının varlığı. 
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“Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirmesi gereken yönler nelerdir?” sorusuna dış 

paydaşlarımız; 

 Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerle eksikliklerinin giderilmesi 

 Okuma yazma bilmeyen oranlarının aşağı çekilmesi. 

 Okul yerlerinin var olduğu sayısal haritalar hazırlanıp bu harita üzerinde okulla ilgili 

istatistiki bilgilerin yer alması. 

 İstatiksel eksiklik. 

 Lisanslı sporcuların devamsızlık sorunları. 

 Ortak projelere gerekli önemi göstermesi. 

cevaplarını vermişlerdir. 
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3. GZFT Analizi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün GZFT Analizi, stratejik yönetim ruhuna uygun 

olarak katılımcı yaklaşımla belirlenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm birimlerin görüş 

ve önerileri alınmış; paydaş analizlerinden elde edilen verilerin de dâhil edilmesiyle 

oluşturulan analiz, puanlanarak önceliklendirmeye tabi tutulmuştur. İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün GZFT analizi iç ve dış paydaşlarının görüşleri, farklı tarihlerde yapılan, her 

düzey ve birimden temsilcilerin katıldığı anket yolu ile ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda 

yapılmıştır. 

3.1. Güçlü Yönler 

• DYS sistemiyle birlikte bölümler arası iletişimin artması ve zaman tasarrufu 

sağlanması. 

• İlçe MEM’in Hizmet içi Eğitimlerinin / seminerlerinin / kurslarının olması. 

• ADABİS ve Sınav Programının kullanılıyor olması. 

• İlçe MEM’in hizmet binasının konumu ve ulaşım kolaylığı. 

• Personelin güler yüzlü ve hoşgörülü olması. 

• Yapılan şikâyetler önemsenerek dikkate alınması. 

• Mali kaynakların verimli kullanılması. 

• Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi. 

• Toplumun her yaş grubuna hitap edebilmesi. 

• Eğitim kalitesini arttırıcı proje ve etkinliklerin sürekli yapılması. 

• Müdürlüğümüzde teknolojik altyapının yeterli olması. 

• Ar-Ge çalışmalarının bilinçli olarak yapılıyor olması. 

• İletişim sistemindeki yenilikler ve kitap dağıtımının yapılması. 

• Yeterli sayıda personel olması. 

• İnternet sitesinin sürekli güncellenmesi. 

• Düzenli aralıklarla çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılması. 

• Karar alma sürecinin hızlı olması. 
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• Kurumda izleme ve değerlendirmenin güçlü olması. 

• Çalışanlar arasında arkadaşlık duyguları ve sosyal dayanışmanın üst düzeyde olması. 

• Kurumun araç ve bina envanterinin mevcut olması. 

• Kurum personelinin teknolojiye karşı olumlu tutumunun olması. 

• Proje ve inovasyon çalışmalarının yapılması. 

• Bilgi işlem ve teknolojik altyapının güçlü olması. 

• Sosyal medya ile hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi. 

• Dönütlerin değerlendiriliyor olması. 

• Bütçe disiplini ve kaynakların etkin kullanılması. 

• Eğitim aşamalarında teknolojiden yararlanılması. 

 

 

3.2. Zayıf Yönler 
 

• Personel için bölümler arası rotasyonun olmaması. 

• Verimli çalışan personelin ödüllendirilmemesi ve bu konuya önem verilmemesi. 

• Mali kaynakların okullara adil biçimde dağıtılmaması. 

• Her okulun kendine ait bütçesinin olmaması. 

• Kurumda alınan kararların zamanında ilgili birimlere ulaştırılamaması. 

• Kurumumuzda kreşinin bulunmaması. 

• Personelin üretkenlik yönünün zayıf olması. 

• İletişim eksikliğinin olması. 

• Liyakata önem verilmemesi. 

• Teknolojiyi kullanabilen personel sıkıntısının olması. 

• Bürokrasinin ağır işlemesi. 

• İzleme ve değerlendirme sisteminin objektif olmaması. 

• Hizmetiçi faaliyetlerinin verimsizliği. 

• Mebbis ve E-okul da yüklü okul bilgilerinin yazışma ile tekrardan istenmesi. 

• Teknolojik gelişmelerin öğretmenler arasında takip edilmemesi. 

• Yetki kullanımında isteksiz davranılması. 
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• Özellikle ilçemizin güney bölgesindeki okullarda ücretli öğretmenlerin çok olması. 

• Yapılan projelerin somutlaştırılmaması. 

• Yöneticilere verilen sorumluluklar oranında yetkilerin verilmemesi. 

• Personelin düzenli olarak eğitim ve çeşitli kurslara tabi tutulmaması. 

• Bazı görevlere tecrübesi olmayan kişilerin atanması. 

• Birlik ve beraberliği artıracak sosyal dayanışmanın eksikliği. 

• Fazla göç alması ve sınıfların kalabalık olması. 

• Personelin verimli şekilde kullanılamaması. 

• Okullarda bulunan personel eksikliği zamanında giderilememesi. 

• Tanıtımın ve bilgilendirmenin yetersiz olması. 

• Kullanılan bilgisayarların eskiliği ve internet hattının yavaşlığı. 

• Okullar hayat olsun çalışmalarının güvenlik ve temizlik anlamında yetersizliği. 

• Çıraklık ve mesleki eğitime gerekli önemin verilmemesi. 

• Kuruluş içerisinde çalışan kişiler arasında yeterli işbirliğinin olmaması. 

• Kurumda çalışan personelin teknolojiyi kullanma konusunda yetersiz olması. 

• Birbiriyle ilişkili işlerden sorumlu olan bölümler arasında yetki karmaşası oluşması ve 

kendilerine ait evrakları kabul etmemeleri. 

• Personele kendini değerli hissettirecek etkinliklerin azlığı. 

• Bütçe dağılımının sağlıklı yapılmaması. 

• Teknolojinin öğretmenler arasında yeterli kullanılmayışı. 

• Kurumun santral hattı yetersiz ve santral memurunun bölümlere yönlendirirken 

yanlış yönlendirmesi. 

• Kurum yöneticileri ve şefler arasındaki koordinasyonun yetersizliği. 

• Çalışma ortamının odaların küçük ve yetersiz olması. 

 

 
3.3. Fırsatlar 
 

• Kültürel altyapısının zengin olması. 

• İlimizde iki tane üniversitenin olması. 

• Yeni teknolojilerin ulaşılabilirliği. 

• Eğitime katkı sağlayan hayırseverlerin olması. 
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• Hayatın her alanında teknolojiye ulaşılabilmesi ve İnternet yoluyla bilgiye anında 

ulaşılması. 

• Eğitimde KDV istisnai belgesi kullanılması. 

• Sendikaların varlığı. 

• İlçemizde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin üst düzeyde olması. 

• İlçemizin bulunduğu bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının uygunluğu. 

• Bitki örtüsü zenginliği. 

• Çalışanların ve öğrencilerin teknolojiyi kullanma potansiyelinin iyi olması. 

• İlimizde hava alanının bulunması. 

• Müdürlüğümüze ulaşımın kolay olması. 

• Sosyal yardımlaşma vakfının ihtiyacı olanlara maddi desteğinin olması. 

• Uzaktan eğitim imkânlarının olması. 

• Teknolojinin ucuzlaması. 

• Özel eğitim kurumlarının olması. 

• İlimizde organize sanayi bölgesinin bulunması. 

• Tiyatro salonlarının varlığı. 

• Birçok vakıf, dernek ve kuruluşun eğitime destek vermesi. 

• Yerel yönetimlerin eğitime destek vermesi. 

• Kültür merkezlerinin yerel yönetimlerce desteklenerek çoğaltılması. 

• İlimizde düzenlenen fuar ve festivaller olması. 

• Büyükşehir imkânlarının olması. 

• Sosyal mekânların varlığı. 

• Eğitime yüksek miktarlarda bütçe ayrılması. 

• Eğitici ve öğretici tiyatro oyunlarının sergilenmesi. 

• Velilere kısa sürede ulaşılabilir olması 

3.4. Tehditler  
• Dış ve iç göçlerin olması. 

• Geçim sıkıntısındaki ailelerin okul çağındaki çocuklarını çalıştırması. 

• Kafe, internet kafe vb. yerlerin eğitim kurumlarını olumsuz yönde etkilemesi. 

• İşsizlik ve sosyal problemlerin olması. 

• Kış aylarında bazı bölgelerimizde hava kirliliğinin olması. 
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• Okullardaki kadrolu öğretmenlerin özel eğitim kurumları ve etüt merkezlerinde 

ders vermeleri. 

• Ailelerin ekonomik sıkıntıları ve çocuk işçilerin olması. 

• Mevsimlik tarım işçilerin ilimize mevsimlik göçleri. 

• İnternet ve sosyal medyanın kötü kullanılması ve zaman kaybına sebep olması. 

• Velilerin öğrenci devamsızlığı konusundaki ilgisizlikleri. 

• Bazı okulların dış kapı ve çevresinin güvenliğinin yetersiz olması. 

• İnternetin ve teknolojinin zararlarından çocukların korunamaması. 

• İlimizin güneyi ile kuzeyi arasında oluşan eğitim kalite farkları. 

• Okul çevresinde uyuşturucu madde satılması ve kullanılması. 

• Parçalanmış aile sayısındaki artış sonucu bundan etkilenen öğrencilerin çokluğu. 

• STK'ların eğitime yeterli desteği vermemesi. 

• Çocukların suç oranlarının artması ve bu konuda adli vakaların çoğalması. 

• Öğrenci öğretmen okul personeli ve velilerin yeterli düzeyde kitap okumaması. 

 
Geçmiş 5 yıllık döneme ait GZFT(SWOT) sonuçları ile ilimizin mevcut durumu arasında 

yapılan karşılaştırmada aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır. 

 İlçemizde düzenlenen çalıştaylar neticesinde ortaya çıkan GZFT analizi, önceki 5 yıllık 

dönemde ortaya çıkan GZFT analizindekilere aynı olan bazı hususlar içerse de, yeni 

dönemde bilişim, uzaktan eğitim,  değişim ve gelişim,  rehberlik ve yönlendirme, 

teknolojik altyapı, hayat boyu öğrenme gibi yeni alanlar ağırlıklı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 İklim şartlarının elverişli olması, hayırseverlerin eğitim öğretime katkı sağlaması önceki 5 

yıllık dönem ile şimdiki dönemde ortak fırsatlar olarak karşımıza çıkmaktadır. On iki yıllık 

zorunlu eğitim, bilgi ve teknoloji altyapısının gelişmiş olması, yeniliğe ve gelişime açık 

insan kaynağımızın bulunması, uzaktan eğitim imkânlarının fazla olması, hayat boyu 

öğrenmeye devlet desteği gibi fırsatlar yeni dönemde ön plandadır. 

 Yeni dönemde tehdit olarak karşımıza çıkan nüfus hareketlerindeki hızlı değişim (göç), 

medyanın eğitim öğretime olumsuz etkisi, okullarımızın dışarıdan gelecek tehlikelere karsı 

yeterince güvenli olmaması konuları önceki 5 yıllık dönemde de mevcuttur. Yeni dönemde 

ağırlık kazananlar ise öğrenci, veli ve öğretmenlerdeki bilgi eksikliği, yönlendirme ve 

rehberlik faaliyetlerin yetersiz olması, eğitim politikalarının sürekli değişmesi ve 
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yetersizliği, gelişen teknolojiye uyum sağlamada zorluklarla karşılaşılması gibi 

tehditlerdir. 

 
F. SORUN/GELİŞİM ALANLARI 
 
 

Kurumumuzun durum analizi çalışmalarında tespit edilen sorun/gelişim alanları, planın 

Geleceğe Bakış bölümünün oluşturulmasına kaynaklık etmektedir. Bu anlamda sorun/gelişim 

alanları, Durum Analizi ve Geleceğe Bakış bölümleri arasında bir köprü konumundadır.  

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planında SP temel yapısı göz önüne alınarak; 

eğitim öğretime erişimde 16, eğitim ve öğretimde kalitede 26 ve kurumsal kapasitede 56 

olmak üzere toplam 98 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir. 

 

4.1.  Sorun/Gelişim Alanları Listesi 

 

4.1.  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 
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 Özel öğretim okullarının doluluk oranı 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 

4.2.  Eğitim ve Öğretimde Kalite Sorun/Gelişim Alanları 

 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

 Okuma kültürü  

 Okul sağlığı ve hijyen 

 Zararlı alışkanlıklar  

 Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler 

 Okul Yöneticilerinin derse girme, ders denetleme yetkisi 

 Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 

 Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

 Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu 

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi 

 Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemi 

 Sınav odaklı sistem ve 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 eğitimde alan dal seçim rehberliği  
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 İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları 

 Çıraklık eğitimi alt yapısı 

 Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi 

 Akreditasyon  

 Yabancı dil yeterliliği 

 Uluslararası hareketlilik programlarına katılım 

 

4.3.  Kurumsal Kapasitede Sorun/Gelişim Alanları 

 Çalışanların ödüllendirilmesi 

 Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili 

standartlar ve bu konuda ilgili mevzuatın uygulanması 

 Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu 

sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

 Atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer esasları ile performansın dikkate 

alınması, kariyer yönetimi 

 Hizmetiçi eğitim kalitesi 

 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 

 Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması 

 İkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği, kalabalık sınıflar 

 Birleştirilmiş sınıf uygulaması 

 Donatım eksiklerinin giderilmesi 
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 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 

 Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumluluklarının artırılması 

 Ödeneklerin öğrenci sayısı, sınıf sayısı, okul-kurumun uzaklığı vb. kriterlere göre 

doğrudan okul-kurumlara gönderilmesi 

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

 Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi 

 Okul-Aile Birlikleri 

 İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması 

 Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi 

 Mevzuatın sık değişmesi 

 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 

 Basın ve yayın faaliyetleri.  

 Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi 
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 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 

 Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü 

 Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan sıkıntılar 

 Siyasi ve sendikal yapının eğitime aşırı ve olumsuz müdahalesi 

 İş güvenliği ve sivil savunma 

 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

 652 KHK ve alt düzenleyici işlemlerde yer alan görev tanımlarının açık ve net olarak 

yeniden belirlenmesi 

 Yetki devrinin alt kullanıcılara yeterince verilememesi 

 Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi  

 Bütünsel bir izleme-değerlendirme sisteminin kurulması 

 Bürokrasinin azaltılması 

 Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi 
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G. YÜREĞİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 
 

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Yükseköğretime katılım ve tamamlama 

1.1.4. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.5. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

1.1.6. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

1.1.7. Özel öğretimin payı 

1.1.8. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların eğitim ve öğretime erişimi 

 

 

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.1.1. Hazır oluş 

2.1.1.2. Sağlık 

2.1.1.3. Erken çocukluk eğitimi 

2.1.1.4. Kazanımlar 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri 

2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi 

2.1.5. Program ve Türler Arası Geçişler 

2.1.6. Rehberlik 

2.1.7. Ölçme ve Değerlendirme 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

2.2.1. Sektörle İşbirliği 

2.2.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

2.2.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama 

2.2.4. Mesleki Rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

 

3. KURUMSAL KAPASİTE 

3.1. Beşeri Alt Yapı  

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı 



 
 

66 
 

3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.2. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.3. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.4. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.5. İzleme ve Değerlendirme 

3.3.6. AB ye uyum ve uluslararasılaşma 

3.3.7. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.7.1. Çoğulculuk  

3.3.7.2. Katılımcılık  

3.3.7.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.8. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 

3.4. Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişim 

3.4.1. Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu 

3.4.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.4.3. Elektronik veri toplama ve analiz 

3.4.4. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM 

MİSYON 
 

 

 
VİZYON 

 
 
 

Çağdaş bir yönetim ve eğitim anlayışıyla Yüreğir
İlçesinin eğitim seviyesini en üst düzeye çıkararak
başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmek.

Türk Milli Eğitimin amaç ve ilkelerine bağlılıkla, temel
yasalara ve mevzuata uygun olarak, Atatürk ilke ve
inkılâplarına bağlı, vatanını, milletini seven ve ülkesini
bilimin ışığında, çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı
amaç edinen bireyler yetiştirmek, etkinlik ve verimliliği
sağlamak amacıyla bünyesinde bulunan tüm kurum ve
kuruluşlara yönelik inceleme, araştırma, danışmanlık ve
eğitim hizmeti vererek, çalışmaları değerlendirmek ve
gelişme faaliyetlerini sürekli kılmaktır.
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TEMEL DEĞERLER 
 

Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çalışma felsefesi ve bu çalışmalara temel teşkil 

eden ilke ve değerler aşağıda gösterilmiştir.  

Şekil-4. Temel Değerler Şeması 

 
 
 

 
  

Yüreğir  İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü,

hizmet 
sunumunda
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 
Tablo-17. Stratejik Plan Genel Tablosu 
Stratejik Amaç-1 

Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim 
almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları sağlamak 

 Stratejik Hedef-1.1 

 Plan döneminde İlçemizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda örgün ve yaygın 
eğitim ve öğretimin her kademesinde katılımlarını sağlamak vetamamlama oranlarını artırmak. 

Stratejik Amaç-2 

Eğitim Öğretim ortamlarının planlamalarını çağa uygun şekilde yaparakkurumlarda  kaliteyi arttırmak ve 
ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uluslararası alanda çalışmalar yapabilecek  üstün nitelikli bireyler 
yetiştirmek. 

 Stratejik Hedef-2.1 

 Öğrenci ve öğretmenlerin akademik başarı düzeylerini arttırmak ve kendilerini sürekli geliştirecekleri 
faaliyetlere katılımlarına destek olmak. 

 Stratejik Hedef-2.2 

 Plan döneminde, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği 
beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak. 

 Stratejik Hedef-2.3 

 Plan döneminde eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak yüksek derecede dil becerisine sahip 
bireyler yetiştirmek ve öğretmen/öğrencilerin uluslararası hareketlilik düzeyini arttırmak. 

Stratejik Amaç-3 

Mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek, erişilebilir ve kaliteli 
eğitimin etkinlik ve verimliliğini artıracak bir kurumsal yapı oluşturmak. 

 Stratejik Hedef-3.1 

 Müdürlüğümüzün amaçlarını ve stratejik planlarını aksiyonlara çevirecek olan işgücünü, bilgiyi ve 
yetkinliği tanımlayarak yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını ve potansiyelini bu 
amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını plan 
dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

 Stratejik Hedef-3.2 

 Plan döneminde ilçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri saptanarak bütçe imkânları 
doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış 
eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

 Stratejik Hedef-3.3 

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı,  
kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim 
sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak 
ve sürdürmek. 
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C. STRATEJİK AMAÇ,HEDEF VE STRATEJİLER 
TEMALAR 
 

Şekil-5. Temalar ve Alt Başlıkları 
 

 

  

•Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

Tema -1:

EĞİTİM VE ÖĞRETİME 
ERİŞİMİN ARTIRILMASI 

•Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları

•Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin 
Geliştirilmesi 

•Yabancı Dil ve Hareketlilik

Tema-2:

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE 
KALİTENİN 

ARTIRILMASI

•Beşeri Alt Yapı 

•Fiziki ve Mali Alt Yapı

•Yönetim ve Organizasyon

Tema-3:

KURUMSAL 
KAPASİTENİN 

GELİŞTİRİLMESİ
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TEMA-1: EĞİTİM-ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 
 

Stratejik Amaç-1 

Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları sağlamak 

Stratejik Hedef-1.1 

İlçemizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim ve 

öğretimin her kademesinde katılımlarını sağlamak ve bu sürecin tamamlanmasına katkıda 

bulunmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

 2014 İnsani Gelişme Raporuna göre, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler 

grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl iken bu grupta 

yer alan Türkiye’de bu süre 7,6 yıldır. Türkiye, bu grupta yer alan ülkelere göre yaşam süresi 

beklentisi ve kişi başına milli gelir açısından ortalamanın üstünde olmasına rağmen eğitim 

süresi açısından ortalamanın 1,5 yıl gerisindedir. Ortalama eğitim süresi insan gelişme 

endeksi çok yüksek olan ülkelerde ortalama 11 yıldır. Bu rapora göre eğitimde eşitsizlik 

endeksi çok yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkelerde ortalama %6,7 iken Türkiye’de 

bu oran %14,1’dir. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2006 yılında %1,8 den 2013 yılında 

%4’e yükselmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan %10,5’lik oranın 

oldukça gerisindedir. Yüreğir İlçesinde ilkokul, Okul Öncesi, diğer eğitim kademelerinde oranı 

Adana İli ortalamasının altında olduğu gözlenmektedir. 

Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye 

katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve 

engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması, 

özel öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir. 

Bireylerin eğitim ve öğretime katılımının artırılması ve eğitim hizmetinin bütün 

bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin 

eğitime erişimlerinin artırılmasının ve bu konuda fırsat eşitliği sağlanmasının önemi gün 

geçtikçe daha iyi kavranmaktadır. Günümüzde bilgi toplumuna ulaşma amaçlanmaktadır ve 

bunun için iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş bir nüfus; sosyo-ekonomik gelişme ve toplumsal 

kalkınma için gereklidir.  
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İlköğretimde okullaşma oranları da son yıllarda özellikle zorunlu eğitim sayesinde 

yükselmiştir. Ancak, üst eğitim kademelerinde okullaşma oranları da azalmaktadır. Türkiye 

geneline benzer biçimde Adana’da, ortaokul ve ortaöğretimde net okullaşma oranları, 

ilkokula göre düşüktür. 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitimin sisteminin 

getirilmesiyle önümüzdeki yıllarda ilçemizde de ortaöğretimde okullaşma oranlarının 

yükseleceği ve eğitime erişimin artması  hedeflenmektedir.  

Okul öncesi eğitime erişim oranları ise Türkiye ortalamasına göre bir hayli düşüktür. 

Okul öncesi eğitimin çocukların becerilerinin geliştirilmesi ve sonraki eğitim kademelerine 

hazırlanmalarına temel teşkil ettiği düşünüldüğünde tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de 

önümüzdeki yıllarda bu alana daha fazla önem verilmesi beklenmektedir. 

Özel öğretimin payı ortaöğretim düzeyinde ülke ortalamasının üzerindeyken, diğer 

kademelerin tamamında ülke ortalamasının altınadır. Bu oranın artırılması beklenmektedir. 

Hedefin gerçekleşmesiyle, örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve 

hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle 

kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim 

olanaklarının çoğalması, özel öğretim kurumlarının payının artması beklenmektedir. 

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim 

ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması 

hedeflenmektedir. 
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Performans Göstergeleri 1.1: 
Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

PG 1.1.1 Ortalama eğitim süresi (yıl)     

PG 1.1.2 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış 
olanların oranı (%) 

    

PG 1.1.3 Net Okullaşma Oranı (%) İlkokul 99,36 99,22 99,67 100 

Ortaokul 92,54 94,06 100 

Ortaöğretim 68,03 70,77 75,53 100 

PG 1.1.4 Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)     

PG 1.1.5 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte ilk beş tercihinden birisine yerleşen 
öğrencilerin oranı (%) 

-- --   

PG 1.1.6 Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime erişim oranı (%) 78 81 90 100 

PG 1.1.7 Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci 
oranı (%) 

İlkokul 3,3 15,14 0,17  

Ortaokul    

Ortaöğretim     

PG 1.1.8 Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı (%)     

PG 1.1.9 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%)     

PG 1.1.10 Özel öğretimin payı (toplam) (%) Okulöncesi     

İlkokul     

Ortaokul  0,76  

Ortaöğretim   0,76  

Yükseköğretim     

PG 1.1.11 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)     

PG 1.1.12 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)     
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Stratejiler 1.1 

 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU 
BİRİM 

DİĞER 
SORUMLU  
BİRİMLER 

1 Okulöncesieğitimekatılımıartıracakhizmetsunummodelleriçeşitlendirilecekveok

ulöncesieğitimimkânlarıkısıtlıhanevebölgelerinerişiminidestekleyecekşekildeya

ygınlaştırılacaktır. 

TemelEğitimBölü
mü 

DHB  
SGBÖL2 

2 Okulöncesieğitimdeaileleredüşenmaliyetiazaltacakdüzenlemeleryapılacaktır. TemelEğitimBölü
mü 

DHB  
SGBÖL2 

3 Okullaşmaoranlarınındüşükolduğubölgelerdeeğitiminönemihakkındabilgilendir

meçalışmalarıyapılacaktır. 

OrtaöğretimBölü
mü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

4 Yatılılıkveburslulukimkânlarınıntanıtılmasınayönelikçalışmalaryapılacaktır. Din 
öğretimiBölümü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

5 Taşımalıeğitimuygulamasındayerelyönetimlerinderolalmasınısağlayacakbiryapı

kurularakbualandakiişbirliğiartırılacaktır. 

DestekHizmetleriB
ölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
TEB 

6 Taşımalıilköğretimuygulaması,ortaöğretimöğrencilerinintaşınmasıuygulamasıil

eözeleğitimöğrencilerininücretsiztaşınmasıuygulamasınailişkinmevzuatdüzenle

mesinegöreuygulamadabütünlüksağlanacaktır. 

DestekHizmetleriB
ölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
TEB 

7 Mülteciler,geçicikorumaaltındakiyabancılarveyavatansızolarakyurdumuzdabul

unanlarındabulunduklarısüreceeğitimgörmelerinisağlamaküzerebuöğrencilerin

eğitimsistemineentegrasyonununsağlanmasınayönelikçalışmalaryapılacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Bölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
TEB 
HBÖB 
ÖÖKB 

8 Mülteciler,geçicikorumaaltındakiyabancılarveyavatansızolarakyurdumuzdabul

unanlarındenklikişlemlerindeyaşanansorunlarıngiderilmesivebualandaeğitimeil

işkinyaşanangenelsıkıntılarınbertarafedilmesiiçinçalışmalaryapılacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Bölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
TEB 
HBÖB 
ÖÖKB 

9 Ortaokulsonrasıokultürüseçimlerindesonradankarşılaşılabileceksorunlarınönün

egeçmekamacıylaveliveöğrencilerinbilgilendirilmesineyönelikçalışmalarınkapsa

mıartırılacaktır. 

OrtaöğretimBölü
mü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

 
10 Ortaöğretimokultürlerineaitkontenjandağılımıöğrencilerintercihleriveilingün

celvegelecektekiihtiyaçlarıdikkatealınarakplanlanacaktır. 

OrtaöğretimBölü
mü 

DÖB 
MTEB 

 
11 

 
Özeleğitimihtiyacıolanbireylerintespitiiçinetkilibirtaramavetanılamasistemigel

iştirilecekvebubireylerintanısınauyguneğitimeerişmelerinivedevametmelerini

sağlayacakimkânlargeliştirilecektir. 

ÖzelEğitimveRehb
erlikHizmetleriBöl
ümü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

12 Yöneticiveöğretmenlerinbütünleştiricieğitiminamaçlarıveönemihakkındabilgil
endirilmelerisağlanacaktır. 

ÖzelEğitimveRehb
erlikHizmetleriBöl
ümü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
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HBÖB 

13 Bütünokultürvekademelerindedevamsızlık,sınıftekrarıveokuldanerkenayrılma
nedenlerinintespitiiçinaraştırmalaryapılacaktır. 

OrtaöğretimBölü
mü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

14 Ortaöğretimdedevamsızlık,sınıftekrarıveokulterkiniazaltmakamacıyla"Ortaöğr
etimeUyumProgramı"yaygınlaştırılacaktır. 

OrtaöğretimBölü
mü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

15 Zorunlueğitimdenayrılmalarınönlenmesivedevamsızlıklarınazaltılmasınayönelik

öğrencidevamsızlıklarıizlemeveönlememekanizmalarıgeliştirilecektir. 

OrtaöğretimBölü
mü 

DÖB 
MTEB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

16 Özelsektörüneğitimveöğretimdekipayınıartırmakamacıylageliştirilenteşvikvefi

nansmanuygulamalarınınizlenmesivedeğerlendirilmesigüçlendirilecektir. 

ÖzelÖğretimKuru
mlarıBölümü 

DHB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
SGBÖL2 
TEB 

17 Hayatboyuöğrenmeninönemi,bireyevetoplumakatkısıvehayatboyuöğrenimeer

işimimkânlarıhakkındatoplumdafarkındalıkoluşturulacaktır. 

HayatboyuÖğren
meBölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

18 Hayatboyuöğrenmekapsamındasosyalvekültürelkurslaraerişimimkânlarıilebuk
urslarakatılımoranlarıartırılacaktır. 

HayatboyuÖğren
meBölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

19 Bireylerinistihdamedilebilirlikleriniartırmayayöneliksektörveilgilitaraflarlaişbi

rliğindevehayatboyuöğrenmekapsamındameslekikurslarınçeşitliliğivekatılımc

ısayısıartırılacaktır. 

HayatboyuÖğren
meBölümü 

 
MTEB 

20 Açıköğretimokullarındaöğrenimgörenöğrencilerinkayıtlarınındondurulmasınan

edenolanfaktörlertespitedilecekvegereklitedbirleralınacaktır. 

HayatboyuÖğren
meBölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

21 Örgüneğitimdenyararlanamamışveyayarıdabırakmakzorundakalmışbireyle

rinuzaktanveyayüzyüzeeğitimimkânlarıylaöğrenimlerinitamamlamalarınısa

ğlayacakfırsatlaroluşturulacaktır. 

HayatboyuÖğren
meBölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

22 Kızçocuklarıbaştaolmaküzereözelpolitikagerektirengruplarıneğitimveöğretime
erişimlerineyönelikprojeveprotokollerartırılacaktır. 

ÖzelEğitimveRehb
erlikHizmetleriBöl
ümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
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TEMA 2: EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI 

 

Stratejik Amaç-2 

Eğitim ve öğretim ortamlarının planlamalarını çağa uygun şekilde yaparak 

kurumlardakaliteyi arttırmak ve ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, uluslararası alanda 

çalışmalar yapabilecek  üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. 

Stratejik Hedef-2.1 

Öğrenci ve öğretmenlerin akademik başarı düzeylerini artırmak ve kendilerini sürekli 

geliştirecekleri faaliyetlere katılımlarına destek olmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Ülkemizde ve ilimizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere 

yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı 

sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir.  

Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin 

potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini 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. 

Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini 

sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu amaçla uygulanan uluslararası 

araştırmaların başında PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS 

(Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult 

Competencies)gelmektedir.  

PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli 

ölçüde artmış olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır.  PISA 2009 

sonuçlarına dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem 

eğitime erişimi hem de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı 



 
 

78 
 

sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA 

2003’ten bu yana temel beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan 

öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar yaşanmasına rağmen, her üç alanda da 

(matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel yeterlilik 

düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir. PISA 2003’te okuma becerileri 

testinde öğrencilerin %36,8’i temel yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 2012’de 

%21,6’ya; fen bilimleri testinde, %38,6’dan %26,4’e; matematik testinde ise, %52,3’den, 

%42,2’ye inmiştir. Türkiye’de çok başarılı öğrencilerin bulunduğu okul türlerinin dahi üst 

düzey beceri beklentilerini karşılayamadığı görülmektedir. Ülke genelinde fen becerisi 

alanında 6. Seviyede öğrenci oranı binde 4 ve 5. seviyedeki öğrencilerin oranı ise sadece % 

1,8’dir. OECD genelinde bu iki seviyedeki öğrenci oranı %8,3’tür.  

TIMSS 2011 araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki öğrencilerin matematik alanında 

dördüncü sınıflarda %51’inin, sekizinci sınıflarda ise sadece %40’ının orta ve üst düzey 

yeterliliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Fen bilimleri alanında dördüncü sınıflarda en az orta 

düzeye erişmiş öğrenci oranı %43, sekizinci sınıflarda ise %54’tür. 

Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler incelendiğinde, bireylerin büyük bir 

kısmının temel becerileri sergileyemediği görülmektedir.   

Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş olup bu 

kapsamda, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

etkinliklerini değerlendirmek, öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim 

sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak 

yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2013-2014 

öğretim yılında 6 temel ders için uygulanan merkezi ortak sınav sonuçlarına göre 

öğrencilerimize kurslar açılması ve her dönem en az bir defa öz değerlendirme çalışması 

yapılması öngörülmüştür. 

 YGS netleri incelendiğinde özellikle matematik ve fen bilimleri alanında ülke net 

ortalamalarının Türkçe ve sosyal bilimler alanlarına göre düşük olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde edinmesine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 
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Kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel 

faaliyetler gerçekleştirilmektir.  Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine 

olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.   

Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile 

Bakanlığımız arasında Ağız ve Diş sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü, Okullarda 

Diyabet Eğitim Programı İş Birliği Protokolü, Beslenme Dostu Okullar Projesi İş Birliği 

Protokolü, Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği protokolleri imzalanmış, ayrıca Gençlerde Hijyen 

ve Cilt Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, İlk Yardıma İlk Adım Projesi ve ERDEP Projesi ile 

birlikte 3 proje de hayata geçirilmiştir. 

Protokoller ve projeler kapsamında 2013 ve 2014 yıllarında toplam yaklaşık 8 milyon öğrenci, 

240 bin veli, 310 bin öğretmen, 28 bin kantin işletmecisi, 35 bin servis şoförü ve 7 bin 

personele eğitim verilmiştir. Tütün, alkol ve madde bağımlılığı ile mücadele çalışmaları 

kapsamında 280 mesleki eğitim kurumunda 294 il temsilcisi yetiştirilmiştir. Ayrıca, 1474 okul 

"Beslenme Okul Dostu Sertifikası" almıştır.okul sayları belirtilecektir. 

Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve 

akademik yönden başarılı bireyler. 

 

Performans Göstergeleri2.1 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

P.G. 2.1.1 Temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak 
sınavlarının net ortalaması 

Türkçe --- --- 59,97  

Matematik --- --- 38,47  

Fen ve Teknoloji --- --- 47,58  

T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük 

--- --- 50,57  

P.G. 2.1.2 Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalaması Türkçe     

Temel Matematik     

Sosyal Bilimler     

Fen Bilimleri     

P.G. 2.1.3 Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları 
 

5. Sınıf     

6. Sınıf     

7. Sınıf     

8. Sınıf     

9. Sınıf     
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10. Sınıf     

11. Sınıf     

12. Sınıf     

P.G. 2.1.4 Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür 
ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan 
öğrenci oranı 

İlkokul     

Ortaokul     

Ortaöğretim     

P.G. 2.1.5 Öğrenci başına okunan kitap sayısı İlkokul     

Ortaokul     

Ortaöğretim     

P.G. 2.1.6 Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci oranı İlköğretim kurumları     

Ortaöğretim     

P.G. 2.1.7 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı     

P.G. 2.1.8 Disiplin cezası alan öğrenci oranı Ortaokul 4 22 14  

Ortaöğretim     

P.G. 2.1.9 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısı     

P.G. 2.1.10 Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısı 150 178 233  

P.G. 2.1.11 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı -- 18 38  

 

 
 
Stratejiler 2.1 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞERSORUM
LU BİRİMLER 

1 Bireysel,bölgeselveokultürüfarklılıklarıgözönünealınarakörgünveyaygın

eğitimidesteklemeveyetiştirmekurslarıyaygınlaştırılacaktır. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

DÖB 
MTEB 
OB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 

2 HayatBoyuÖğrenmeKoordinasyonveBilgiBirimleribaştaolmaküzerebütü

nyaygıneğitimkurumlarındahayatboyurehberlikhizmetialtyapısıoluştur

ulacaktır. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

 
ÖERB 

3 Ortaöğretim düzeyindeki özel yetenekli öğrencilere yönelik 

danışmanlık hizmetleri yapılacaktır. 

Özel Eğitim Ve 
Rehberlik 
Hizmetleri 

Özel Eğitim 
Ve Rehberlik 
Hizmetleri 

4 Eğitsel,kişiselvemeslekîrehberlikfaaliyetlerininyürütülmesindebeşerivef

izikikaynaklardayaşanansıkıntılarındaortadankaldırılabilmesiamacıylato

plumsalfarkındalıkdüzeyiartırılacakvediğerkurumlarladabualandaişbirli

ğinegidilecektir. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB 

5 Rehberlikvearaştırmamerkezlerinineğitseldeğerlendirmevetanılamahiz

metleribaştaolmaküzere,riskliveönceliklialanlartespitedilerekbütünsür

eçlerininhizmetkalitesiartırılacaktır. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB 

6 Okulsağlığıvehijyenkonularındaöğrencilerin,ailelerinveçalışanlarınbilinç

lendirilmesineyönelikfaaliyetleryapılacaktır.Okullarınbukonulardadeğer

lendirmelerekatılmalarıvesertifikaalmalarıdesteklenecektir. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 



 
 

81 
 

TEB 
OB 

7 Okulgüvenliği,çevreyeduyarlılık,özeleğitimeihtiyaçduyanbireylereuygun

lukgibihususlardaokullarınmekânsalkalitesininyükseltilmesiamacıylaeği

timortamlarıiçinstandartlarbelirlenerekstandartlarauygunluğugösteren

mavi,yeşilvb.bayrakuygulamalarıbaşlatılacaktır. 

İnşaatveEmlakBölümü DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB 

8 Bütüneğitimkademelerindesosyal,sanatsal,kültürelvesportiffaaliyetleri

nsayısı,çeşidiveöğrencilerinsözkonusufaaliyetlerekatılımoranıartırılacak

,gerçekleştirilecekfaaliyetlerintakipedilebilmesineimkânsağlayacakbirizl

emesistemigeliştirilecektir. 

TemelEğitimBölümü DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB 

9 Öğrencilerinolayveolgularıbilimselbakışaçısıyladeğerlendirebilmelerinis

ağlamakamacıylabilimsınıflarıoluşturma,bilimfuarlarıdüzenlemegibifaal

iyetlergerçekleştirilecektir. 

OrtaöğretimBölümü DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB ,TEB, OB 

10 Okumakültürününerkenyaşlardanbaşlayarakyaygınlaştırılmasıamacıyla

çalışmalaryapılacaktır. 

DestekHizmetleriBölü
mü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB ,TEB 

11 Üstünyeteneklibireylerineğitimveöğretimsüreçlerikonusundaaile,öğret

men,yöneticivemaarifmüfettişlerineeğitimlerverilecektir. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB ,TEB 
 

12 İlgilipaydaşlarlaişbirliğiyapılarakengellibireylerineğitimveöğretimihtiyaç

larınıkarşılayacakçalışmalaryapılacaktır. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB ,TEB 
 

13 Engellibireylerineğitimveöğretimsüreçlerikonusundaaile,öğretmen,yön

eticivemaarifmüfettişlerineeğitimleryapılacaktır. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
 

14 FATİHProjesiileörgünveyaygıneğitimkurumlarındabilgiveiletişimteknolo

jisialtyapısıgeliştirilecek,öğrenciveöğretmenlerinbuteknolojilerikullanm

ayetkinlikleriartırılacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri 
Hizmetleri Bölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB  

15 EğitimBilişimAğının(EBA)öğrenci,öğretmenveilgilibireylertarafındankull

anımıartırılacakveetkinkullanımınınsağlanmasıiçinöğretmenlerehizmeti

çieğitimlerverilecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri 
Hizmetleri Bölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB  

16 Merkezisınavsonuçlarınınil,ilçeveokuldüzeyindeanalizleriyapılacaktır. Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri 
Hizmetleri Bölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
ÖERHB 
ÖÖKB 
TEB 
OB  

17 Özelliklesorunalanlarıolaraktespitedilenkonularda(liderlikvesınıfyöneti

mi,yetkinlik,öğretmeusulü,ölçmevedeğerlendirme,materyalhazırlama,i

Strateji Geliştirme 
Bölümü/ Hizmetiçi 
Eğitim Bölümü 

DÖB 
MTEB 
HBÖB 
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letişimkurma,teknolojiyietkinveverimlikullanma,yabancıdil,meslekietik)

öğretmenlerinbelirliperiyodlardaeğitimyapmalarısağlanacakveilgilikuru

mvekuruluşlarlaişbirliğinegidilecektir. 

ÖERHB 
ÖÖKB 
OB 

18 Özeleğitimverehabilitasyonmerkezlerindeetkinveverimlihizmetsunulm

asıamacıyladestekeğitimprogramlarıgeliştirilecek,güncellenecekveizle

mevedeğerlendirmesistemigüçlendirilecektir. 

ÖzelÖğretimKurumlar
ıBölümü 

ÖERB 
ÖÖKB 

19 Sektörleişbirliğiyapılarakatölyevelaboratuvaröğretmenlerininilgilisektör

dekigelişmeleriveişgücüpiyasasıihtiyaçlarınıtakipetmeleriveöğrencilere

buyönderehberliketmelerisağlanacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

20 MeslekiveteknikeğitimokulvekurumlarınınKOBİ’lervebüyükölçeklifirmalarileend

üstriyelAr‐Gekapsamındaişbirliğiyapması sağlanacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

21 Meslekiveteknikeğitimdegirişimcilik,yaratıcılıkveyenilikçilikkültürününy

erleşmesiiçinmevcutsüreçlerdeğerlendirilerekgereklidüzenlemeleryapıl

acaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

22 Bireylerinvesektörünihtiyaçduyduğukalitedebirmeslekiveteknikeğitime

ulaşmakiçingüncel,ölçülebilirvesürdürülebilirbirkalitesistemioluşturulac

aktır. 

 
MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

23 Meslekiveteknikeğitimekatılanbireylerinsektörünveişgücüpiyasasınınta

lebinecevapverenbireğitimalmasısağlanarakistihdamedilebilirlikleriniar

tırmakamacıylasektörtemsilcilerinindeaktifyeralacağıyönetimmodelleri

geliştirilecektir. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

24 Meslekiveteknikeğitimpolitikalarınınbelirlenmesineilişkinsüreçlerin,sek

törünveişgücüpiyasasınıntaleplerineuygunşekildeyönlendirilebilmesiiçi

nbaştasektörtemsilcileriolmaküzereilgilipaydaşlarınbusüreçlereetkinka

tılımısağlanacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

25 İşyeribecerieğitimivestajuygulamalarınınetkinbirşekildeizlenipvedeğerl

endirilmesiniteminedecekbiryapıoluşturulacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

 
HBÖB 
 

26 Çıraklıkeğitimininaltyapısıgüçlendirilecektir. MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

 
HBÖB 
 

27 Özeleğitimihtiyacıolanbireylerinengeldurumlarınagöreyapabilecekleri

mesleklervebumeslekleriçingerekliyeterliliklerbelirlenecektir. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

HBÖB 
MTEB 

28 Kişiselgelişimvemeslekiveteknikeğitimkursprogramlarınınvebelgelerini

nuluslararasıgeçerliğineveakreditasyonunayönelikçalışmalaryapılacaktı

r. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

MTEB 

29 Bireylerinmeslekiveteknikeğitimimkânlarıveistihdamfırsatlarıhakkındab

ilgiedinmeleriamacıylageliştirilenHayatBoyuÖğrenmePortalı’nailişkinfar

kındalıkoluşturulacaktır. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

MTEB 
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30 Öncekiöğrenmelerintanınmasıkapsamındabelgealanbireysayısıartırılac

aktır. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

MTEB 

31 Eğitimkademelerinegöre bireylerin 

yabancıdilyeterlilikleritespitedilerekgeliştirilmesisağlanacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

32 Yabancıdileğitimineerkenyaşlardabaşlanarakbireylerinenazbiryabancıdi

liiyiderecedeöğrenmesinisağlayacakdüzenlemeleryapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB,ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

33 Yabancıdileğitimialanbireylerin,teorikbilgileriniuygulamadakullanıpgeliş

tirebilmeleriamacıylasektörveilgilikurumlarlaişbirliğiyapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

34 Meslekiyabancıdilderslerininbütünalanvedallarayaygınlaştırılmasısağla

nacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

MTEB 

35 Bireyselvekurumsalhibeimkânlarınailişkinbilgilendirmefaaliyetleriyapıla

cak,hareketliliğinartırılmasıiçinöğrenciveöğretmenlerinuluslararasıprog

ramveprojelerekatılımlarıdesteklenecektir. 

Strateji Bölümü DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

36 Ulusalburslardandahagenişbirkesiminfaydalanabilmesiamacıylatanıtım

faaliyetlerigerçekleştirilecektir. 

Din Öğretimi Bölümü DÖB 
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Stratejik Hedef-2.2 

Plan döneminde, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği 
beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak. 

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. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz 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 artırmak hedeflenmiştir. 

Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, 

çalışanlarının aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden 

memnun olma düzeyidir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İnsan Kaynaklarının 

Belirlenmesi Raporunda yer Alan İşveren Memnuniyeti Anketi sonucuna göre firmaların 

yaklaşık yarısı çıraklık eğitimi alanların (%46,9), meslek lisesi mezunlarının (%57,2), MYO 

mezunlarının (%56,7) ve üniversite mezunlarının (%59,6) mesleki becerilerinden memnun 

oldukları belirtilmiştir.  Staj uygulamalarından katılımcıların %58,2’si memnun olduğunu 

söylerken, sanayi ve okul/üniversite işbirliğinin mevcut yapısından memnun olanların oranı 

%46,2’dir 

Alanında istihdam edilen MTE mezun oranı 2011  e-mezun raporuna göre %58,41 'dir. 

Beceri eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilenlerin oranı ise %15,68'dir. 

METEK 1 Projesi kapsamında kalite geliştirme stratejisi ve eylem planı, 

özdeğerlendirme rehberi, kalite yönetim standartları referans ve rehber kılavuzu 

hazırlanmıştır. Proje kapsamında 60 pilot okulda (20 MYO, 40 MTE ortaöğretim okulu) 

özdeğerlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce mesleki ve teknik eğitimin iş dünyası 

ile ilişkilerini güçlendirmek adına 148 sosyal ortakla işbirliği protokolü yapılmıştır. Bu 

protokollerden 75 tanesi yürürlüktedir. 

Sektörle iş birliğinde küresel rekabette sektörlerin gücünü artırmak, nitelikli insan 

gücü yetiştirmek, toplumda mesleki ve teknik eğitimin farkında lığını oluşturarak daha fazla 

tercih edilmesini sağlamak amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 

2013 yılından itibaren sektör istişare toplantıları düzenlenmektedir. Toplantılara sektörle ilgili 

kamu ve özel kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile alanla ilgili okul 

müdürleri katılmaktadır. 2013 yılından bugüne kadar geçen sürede Denizcilik, Havacılık, 

Turizm, Makine ve Elektrik-Elektronik Sektörleri eğitim istişare toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye geneli 2013 yılında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma 

kursları olmak üzere 235.614 kurs açılmıştır. Bu faaliyetlerden 2.786.570’i kadın, 1.937.921’i 

erkek olmak üzere toplam 4.724.491 kişi yararlanmıştır. 

Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını talep ettiği beceriler ile uyumlu, 

yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir sistem 

 

Performans Göstergeleri 2.2. 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 2.2.1 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının 
mesleki yeterliliklerine yönelik işveren 
memnuniyet oranı 

--   

PG 2.2.2 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent 
veya faydalı model başvuru sayısı 

   

PG 2.2.3 Sektörle işbirliği protokolü kapsamında eğitim 
alan birey sayısı 

   

PG 2.2.4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında 
diploma veya sertifika alan birey sayısı 
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Stratejiler 2.2 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞERSORUM
LU BİRİMLER 

1 Sektörleişbirliğiyapılarakatölyevelaboratuvaröğretmenlerininilgilisektör

dekigelişmeleriveişgücüpiyasasıihtiyaçlarınıtakipetmeleriveöğrencilere

buyönderehberliketmelerisağlanacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

2 MeslekiveteknikeğitimokulvekurumlarınınKOBİ’lervebüyükölçeklifirmal

arileendüstriyelAr‐Gekapsamındaişbirliğiyapması 

sağlanacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

3 Meslekiveteknikeğitimdegirişimcilik,yaratıcılıkveyenilikçilikkültürününy

erleşmesiiçinmevcutsüreçlerdeğerlendirilerekgereklidüzenlemeleryapıl

acaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

4 Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarından gerekli şartları 

sağlayanların sınav ve belgelendirme merkezi olarak akredite edilmesi 

için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

5 Bireylerinvesektörünihtiyaçduyduğukalitedebirmeslekiveteknikeğitime

ulaşmakiçingüncel,ölçülebilirvesürdürülebilirbirkalitesistemioluşturulac

aktır. 

 
MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

6 Meslekiveteknikeğitimekatılanbireylerinsektörünveişgücüpiyasasınınta

lebinecevapverenbireğitimalmasısağlanarakistihdamedilebilirlikleriniar

tırmakamacıylasektörtemsilcilerinindeaktifyeralacağıyönetimmodelleri

geliştirilecektir. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

7 Meslekiveteknikeğitimpolitikalarınınbelirlenmesineilişkinsüreçlerin,sek

törünveişgücüpiyasasınıntaleplerineuygunşekildeyönlendirilebilmesiiçi

nbaştasektörtemsilcileriolmaküzereilgilipaydaşlarınbusüreçlereetkinka

tılımısağlanacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

HBÖB 

8 İşyeribecerieğitimivestajuygulamalarınınetkinbirşekildeizlenipvedeğerl

endirilmesiniteminedecekbiryapıoluşturulacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

 
HBÖB 
 

9 Çıraklıkeğitimininaltyapısıgüçlendirilecektir. MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

 
HBÖB 
 

10 Özeleğitimihtiyacıolanbireylerinengeldurumlarınagöreyapabilecekleri

mesleklervebumeslekleriçingerekliyeterliliklerbelirlenecektir. 

ÖzelEğitimveRehberli
kHizmetleriBölümü 

HBÖB 
MTEB 

11 Kişiselgelişimvemeslekiveteknikeğitimkursprogramlarınınvebelgelerini

nuluslararasıgeçerliğineveakreditasyonunayönelikçalışmalaryapılacaktı

r. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

MTEB 

12 Bireylerinmeslekiveteknikeğitimimkânlarıveistihdamfırsatlarıhakkındab

ilgiedinmeleriamacıylageliştirilenHayatBoyuÖğrenmePortalı’nailişkinfar

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

MTEB 
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kındalıkoluşturulacaktır. 

13 Öncekiöğrenmelerintanınmasıkapsamındabelgealanbireysayısıartırılac

aktır. 

HayatboyuÖğrenmeB
ölümü 

MTEB 

 

 

 

Stratejik Hedef-2.3 

Plan döneminde, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak, yüksek derecede dil becerisine sahip 

bireyler yetiştirmek ve öğretmen/öğrencilerin uluslararası hareketlilik düzeyini arttırmak. 

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.  

Bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması, uluslararası hareketliliği destekleyen en 

önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı 

dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımızda çoklu 

ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynED İngilizce Dil Eğitimi 

Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve 

tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED 

sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. 
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2012-2013 eğitim ve öğretim yılında alınan karar doğrultusunda yabancı dil 

öğretiminin 2. sınıftan itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu 

düzenlemeye uygun olarak güncellenmiştir. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve 6. 

sınıflarda 3 saat, 7. ve 8. sınıflarda 4 saattir. Ayrıca İmam hatip ortaokullarında 2 saat Arapça 

dersi verilmektedir. Ortaöğretimde Anadolu lisesi programı uygulayan okullarda 9. sınıfta 

haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 4 saat birinci yabancı dil dersi okutulmaktadır. 

Ayrıca bazı program türlerinde ikinci yabancı dil dersi de zorunlu ders kapsamındadır.  

Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki bazı alanlarda mesleki yabancı dil dersi okutulmaktadır. 

Bu kapsamda dört meslek alanında (Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi, Muhasebe ve 

Finansman ile Bilişim Teknolojileri) mesleki yabancı dil ders materyali hazırlanmıştır. 

Önümüzdeki süreçte Bütün alanlarda mesleki yabancı dil dersinin yer alması 

planlanmaktadır. 

OECD 2014 verilerine göre ülkemizde birinci yabancı dil ders saatinin oranı ilkokulda 

%5 iken, OECD ortalaması  %4, ortaokulda Türkiye ve OECD ortalaması %10’dur. 

Merkezi sınavlar incelendiğinde İngilizce dersinin net ortalaması8. Sınıfta uygulanan 

merkezi ortak sınavlarda 43,83 dir. 

Hareketlilik programlarına katılan öğrenci-öğretmen sayısı,  projeler 

Kültürlerarası Değişim Programı (KÜDEP), Kardeş Okul Projesi gibi proje ve programlar 

ile hareketlilik desteklenmektedir.   

Hedefin gerçekleşmesiyle hareketlilik programlarına katılarak kültürü, görgüsü ve 

mesleki bilgisine katkı sağlamış ve en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş bireylerin 

yetiştirilmesi beklenmektedir. 
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Performans Göstergeleri 2.3 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 2.3.1 Uluslararası hareketlilik programlarına 
/projelerine katılan öğretmen sayısı 

   

PG 2.3.2 Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı 

   

PG 2. 3.3 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı 
dil net ortalaması 

 43,83  

PG 2.3.4 
 

Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması    

PG 2.3.5 AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında 
yapılan kurumsal/bireysel proje başvuru sayısı 

   

PG 2.3.6 Lisans yerleştirme sınavında yabancı dil net 
ortalaması 
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Stratejiler 2.3 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞERSORUM
LU BİRİMLER 

1 Eğitimkademelerinegöre bireylerin 

yabancıdilyeterlilikleritespitedilerekgeliştirilmesisağlanacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

2 Yabancıdileğitimineerkenyaşlardabaşlanarakbireylerinenazbiryabancıdi

liiyiderecedeöğrenmesinisağlayacakdüzenlemeleryapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

3 Yabancıdileğitimialanbireylerin,teorikbilgileriniuygulamadakullanıpgeliş

tirebilmeleriamacıylasektörveilgilikurumlarlaişbirliğiyapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

4 Meslekiyabancıdilderslerininbütünalanvedallarayaygınlaştırılmasısağla

nacaktır. 

MeslekiTeknikEğitimB
ölümü 

MTEB 

5 Bireyselvekurumsalhibeimkânlarınailişkinbilgilendirmefaaliyetleriyapıla

cak,hareketliliğinartırılmasıiçinöğrenciveöğretmenlerinuluslararasıprog

ramveprojelerekatılımlarıdesteklenecektir. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

6 Bilgibirikiminiartırmakvetecrübepaylaşımınısağlamakamacıylauluslarar

asıkuruluşlarlainsankaynaklarınıngeliştirilmesikapsamındayapılanortakf

aaliyetlerilebufaaliyetlerekatılanlarınsayısıartırılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

DÖB 
HBÖB 
MTEB 
OB 
ÖERB 
ÖÖKB 
TEB 

7 Ulusalburslardandahagenişbirkesiminfaydalanabilmesiamacıylatanıtım

faaliyetlerigerçekleştirilecektir. 

Din Öğretimi Bölümü DÖB 
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TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTE 
 

Stratejik Amaç-3 

Mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek, erişilebilir 

ve kaliteli eğitimin etkinlik ve verimliliğini artıracak bir kurumsal yapı oluşturmak. 

Stratejik Hedef-3.1 

Müdürlüğümüzün amaçlarını ve stratejik planlarını aksiyonlara çevirecek olan işgücünü, bilgiyi ve 

yetkinliği tanımlayarak yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını ve potansiyelini bu 

amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını plan 

dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli 

hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Bakanlık birimlerinin görev tanımları ve iş analizleri çıkarılmıştır. Ancak buna dayalı olarak gerekli 

düzenlemeler hayata geçirilememiştir. Bakanlık birimlerimiz iç yönergeler vasıtasıyla personelinin 

görev dağılımını yapmakta olup bu konudaki henüz standartlar hayata geçirilememiştir. 

2013 yılı içerisinde merkezi olarak gerçekleştirilen 290 eğitim faaliyetine 13.634 öğretmen, 1.356 

Bakanlık personeli katılmış; üniversitelerden 160, kurum dışından 292 kişi görevlendirilmiştir. 

Eğitimlerde merkez müdürü, eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi olarak toplamda 1808 kişi görev 

yapmıştır. 

652 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza 400 milli eğitim uzman yardımcısı ve 50 milli eğitim uzmanı 

kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kapsamda 2014 itibari ile 3 kez alım yapılmıştır. 2014 yılında; şube 

müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavları, “Şef ve Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sınavı” 

yapılmıştır. Bununla birlikte Bakanlığımızda bütünsel bir kariyer yönetim ve planlama sistemine 

henüz geçilememiştir. 
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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulaması hayata geçirilmiş fakat ilerleyen zamanlarda 

bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

Okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine 

İlişkin Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına yönetici olarak görevlendirilmekte olup 

görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar 

yöneticilik için görevlendirilmektedir. 

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. 

 

Performans Göstergeleri 3.1 

No Gösterge Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı  11 10  

2 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)     

3 YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C 

seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%) 

    

4 Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi     

5 Mesleğe yeni başlayan, görev veya yer değiştiren personelden 

işe başlama ve uyum eğitimi alanların oranı (%) 

    

6 Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı (%) 90,74 76,47 79,38  

7 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı (%)  9,5 13,86 15,26  

8 Norm kadro doluluk oranı 72,79 78,81 78,86  

 

Stratejiler 3.1: 

No STRATEJİLER  
ANA SORUMLU 

DİĞERSORUM
LU BİRİMLER 

1 Hizmetiçieğitimplanlamaları,öğretmenlikgenelveözelalanyeterlilikleri,çalışanlarıntal

epleri,birimlerinihtiyaçları,denetimraporlarıvebirimlercetespitedilensorunalanlarıdi

kkatealınarakyapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 

2 Hizmetiçieğitimfaaliyetleri,katılımcılarınkonaklamastandartlarıilezamanveyeraçısın

danyapılacakmaliyetanalizleridikkatealınarakplanlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 

3 Talepedenherçalışanınhizmetiçieğitimlereadilkoşullardaulaşabilmesinisağlayacakbir İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 
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başvurudeğerlendirmesistemigeliştirilecektir. 

4 Hizmetiçieğitimfaaliyetlerindemaarifmüfettişleri,millîeğitimuzmanları,içdenetçilerv

emalihizmetleruzmanıgibikariyermeslekmensuplarıilealanındayetkindiğerpersoneli

ngörevlendirilmesiesasalınacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 

5 Hizmetiçieğitimlersonundaeğitimiçeriğineilişkinbelirlenenkazanımlarınölçülmesives

ertifikalandırılmasıilehizmetiçieğitimfaaliyetlerininetkinliğininanalizedilmesineyönel

ikbirizlemedeğerlendirmesistemigeliştirilecektir. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 

6 Çalışanlarıngörevlendirilmesindealdığıeğitim,sahipolduğugeçerlisertifikalarveyaban

cıdilbecerisigibiyeterliliklerdikkatealınacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 

7 Çalışanlarınbilgivegörgüdüzeyleriniartırmak,tecrübepaylaşımınısağlamakamacıylaça

lışanhareketliliğidedâhilolmaküzereulusalveuluslararasıkurumvekuruluşlarlaortakfa

aliyetleryapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

İl MEM Birimleri 

8 Öğretmenlerinokuldatamistihdamınınsağlanmasıiçinaylıkkarşılığıokutulacakdersleril

ealanvebranşdeğişikliklerikonusundasürdürülebilirbirçerçeveoluşturulacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

DÖB  
HBÖB 
İKB  
MTEB 
OB 
ÖERHB  
ÖÖKB, TEB 

9 İlçe 

MEMçalışanlarınınmotivasyonveişdoyumunuartırmayayönelikçalışmalaryapılacaktı

r. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü  

İl MEM Birimleri 

10 Okulvekurumlarıntemizlik,güvenlikvesekretaryagibialanlardakidestekpersoneliihtiy

acınıngiderilmesineyönelikçalışmalaryapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü 

TEB 
OB 
MTEB  
DÖB 
ÖERHB 
HBÖB, SGBÖL2 

11 Engelliçalışanlarabilgi,beceriveengeldurumlarınauygungörevlerverilmesisağlanacak

tır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü 

İl MEM Birimleri 

12 Okulvekurumlarınfizikselkoşullarıengellibireylerineğitimveöğretimeerişimlerinikolay

laştıracakşekildedüzenlenecektir. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

TEB 
OB 
 MTEB  
DÖB 
ÖERHB  
HBÖB  
SGBÖL2 

 

 

 

  



 
 

94 
 

Stratejik Hedef-3.2. 

Plan döneminde ilçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri saptanarak bütçe 

imkanları doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın gereklerine uygun biçimde 

donatılmış eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Bakanlık merkez teşkilatı ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap 

verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak 

kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel 

yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışının tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda İl 

Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 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. 

Döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumlarımızdan alınan peşin vergi yükü ve elde edilen 

gelirlerin ihtiyaca göre dağıtılmaması, bu işletmelerin etkili ve amacına uygun bir şekilde 

çalışmasını engellemektedir. Eğitim paydaşlarının içinde yer aldığı bir finansman yönetimi modeli 

bulunmamaktadır. 

 

Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi 

(TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde kaynak 

türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel 

verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan kaynakların iller, ilçeler ve okullar 

bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara dönüştürülmesine 

ilişkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır. 

Hedefin gerçekleşmesiyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirmiş 

olduğu çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap 
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verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yönetim yapısının 

bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla 

kullanıcı memnuniyetinin artırılması. 

Bakanlığa ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. 

Hayır severlerin eğitime katkısının artırılması. 

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını 

sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılaması. 
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Performans Göstergeleri 3.2. 

Performans Göstergesi  Adana Adana Hedef 

2013 2014 2019 

PG 3.2.1 Derslik Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı 

Okulöncesi 41 44  
İlkokul 49 29  
Ortaokul 44 53  
Ortaöğretim    

PG 3.2.2 İkili eğitim Yapan Okul Oranı (%) 70,50 62  

PG 3.2.3 Spor salonu olan okul oranı(%)    

PG 3.2.4 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul 
oranı(%) 

   

PG 3.2.5 Kütüphanesi olan okul oranı(%)    

PG 3.2.6 Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği 
tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi 
yapılanların oranı(%) 

   

PG 3.2.7 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan 
okul veya kurum oranı(%) 

   

PG 3.2.8 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talepedilen ödeneğe 
oranı (%) 

   

PG 3.2.9 Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen 
ödeneğe oranı (%) 

   

PG 3.2.10 Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma 
oranı(%) 

   

PG 3.2.11 Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet ve 
etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okul oranı 
(%) 

   

PG 3.2.12 Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için 
hayırsever yardım miktarı 

   

PG 3.2.13 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan 
sağlanan kaynak miktarındaki artış yüzdesi 

   

PG 3.2.14 İlçe MEM’de çalışan başına düşen kapalı alan (𝑚2)    

PG 3.2.15 Standartlara uygun pansiyon oranı    
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Stratejiler 3.2 

No STRATEJİLER ANA SORUMLU DİĞERSORUM
LU BİRİMLER 

1 Okul,derslik,pansiyon,sporsalonugibieğitimtesislerininsayısıvedağılımındabelirlenen

hedeflereulaşmakvebölgeselfarklılıklarıenazaindirmekiçinyatırımprogramlarıihtiyaç

analizleridoğrultusundahazırlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

TEB  
DÖB  
HBÖB 
OB 
MTEB  
ÖERHB  
HBÖB  
İEB  

2 Okulvekurumlarınonarımvebakımihtiyaçlarınıntespitivekarşılanmasıiçinetkinbirbütç

edağıtımvekontrolmekanizmasıoluşturulacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

İEB 
DHB 

3 Okulvekurumlaraaitprojelerinoluşturulmasındabirimlerinihtiyaçprogramları,hijyen,

enerjiverimliliği,konforşartlarıilemaddivedoğalkaynaklarıntasarrufugibiönceliklerdik

katealınacaktır. 

İnşaat ve Emlak 
Dairesi Başkanlığı 

TEB 
DÖB  
HBÖB  
OB  
MTEB 
ÖERHB  
HBÖB  

4 Öğrenciyurtvepansiyonlarınınkonaklamakalitesininartırılmasınayönelikçalışmalarya

pılacakvefizikiortamlarailişkinstandartlargüvenlik,hijyenvekonforşartlarıdikkatealın

arakgeliştirilecektir. 

Ortaöğretim 
Bölümü 

TEB 
DÖB  
HBÖB  
OB  
MTEB 
ÖERHB  
HBÖB 

5 Mevcutveyeniaçılacakokul,pansiyonveeklentilerişgüvenliği,onarımvebakımesaslarıö

nceliklerigözönünealınarakdüzenlenecektir. 

İnşaat ve Emlak 
Bölümü 

TEB 
DÖB  
HBÖB 
OB 
MTEB 
ÖERHB 

6 Okulbahçeleri,öğrencilerinsosyalvekültürelgelişimlerinidestekleyecekveaktifyaşamıt

eşvikedecekşekildedüzenlenecek;öğrencilerinsosyal,sanatsal,sportifvekültüreletkinl

ikleryapabileceklerialanlarartırılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

 
İEB 

7 Okulvekurumlarınfizikiortamlarıözeleğitimeihtiyaçduyanbireyleringereksinimlerine

uygunbiçimdedüzenlenecekvedestekeğitimodalarıyaygınlaştırılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

İEB  
ÖERHB 

8 Müdürlüğümüz okul ve 

kurumlarındaçalışmaalanlarınınfizikikapasitesigeliştirilecekvepersonelinihtiyacınace

vapverebilecekniteliktesosyal,kültürelvesportifetkinliklereyönelikalanlaroluşturulac

aktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

 
İEB 

9 Müdürlüğümüz 

öğrenci,öğretmenvearaştırmacılarınyararlanabileceğivebaştaeğitimbilimlerineyönel

ikolmaküzereyerliveyabancıkaynaklarınyeraldığıOkulKütüphanesisayı ve niteliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

 
SGBÖL2 

10 Okulvekurumlarınkütüphane,konferanssalonu,laboratuvar,sporsalonuvebahçegibi

mekânlarınınbuimkânlardanyoksunokullartarafındankullanılabilmesisağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

TEB 
OB 
MTEB  
DÖB 
ÖERHB 
 HBÖB  
DHB 

11 Okulvekurumlarındersvelaboratuvararaç-gereçleriilemakine-

teçhizatdâhilhertürlüdonatımmalzemesiihtiyaçlarının,öğretimprogramlarınavetekn

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

TEB 
OB 
MTEB 
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olojikgelişmelereuygunolarakzamanındakarşılanmasısağlanacaktır. DÖB 
ÖERHB  
HBÖB 
DHB 

12 Okulvekurumlaratahsisedilenödeneklerinetkinkullanılmasınısağlamaküzeretenkismi

ktarlarıizlenecek,tenkisesebepolansorunlartespitedilereksorunlarınçözümüneyöneli

kadımlaratılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

TEB 
OB 
MTEB  
DÖB 
ÖERHB  
HBÖB 
DHB 

13 Denetlenenokulvekurumların,bütçeleriniyerinde-etkin-

uygunkullanılıpkullanmadıklarıincelenerektespitedileneksikliklerin(bilgieksikliği,usul

yanlışlığı,hata,kasıtgibi)giderilmesineyönelikgerekliönlemleralınacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümüı 

MMBB 

14 Eğitimveöğretiminfinansmanıiçingenelbütçedışındakikaynaklarınartırılmasıveetkinl

eştirilmesisağlanacak,ulusalveuluslararasıalternatiffinansmankaynaklarınındahaetki

liveverimlikullanılmasısağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

 
İl MEM Bölümü 

15 Okulvekurumbinalarınındepremtahkikiilegüçlendirmesineyönelikçalışmalarhazırlan

acakprogramlardâhilindeyürütülecektir. 

İnşaat ve Emlak 
Dairesi Başkanlığı 

 
SGB 
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Stratejik Hedef-3.3. 

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı,  

kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans 

yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar 

oluşturmak ve sürdürmek. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel 

yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda Milli Eğitim 

Bakanlığının kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından Bakanlığımızın azami 

düzeyde istifade etmesini sağlamak. 

Vatandaşların hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurması ve bürokrasinin 

azaltılması amacıyla, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki sunulan hizmetlerin e- devlet 

ortamına aktarılması planlanmaktadır. 

Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel 

yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışının tercih edildiği görülmektedir. Bu bağlamda İl 

Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım 

ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. 

Öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde üretilen öğrenci bilgileri, açık ilköğretim okulları 

öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri gibi bilgileri mobil ortamdan mesaj bedeli 

ödemek şartıyla sorgulama yaparak ve/veya servise üye olarak erişim imkânı sağlamak amacıyla 

8383 Mobil Bilgi Servisi kurulmuştur. Bugüne kadar servisten 2.549.608 kişi yararlanmıştır.  

 EBA ve FATİH projesi verilerinin ve uygulamalarının sunucularının bulunduğu veri merkezi 

kurulumu tamamlanmıştır. 

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. 
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Hedefin gerçekleşmesiyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirmiş 

olduğu çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap 

verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yönetim yapısının 

bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Hizmet memnuniyetinin artırılması 

Bürokrasinin azaltılması 

Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması 

Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması 
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Performans Göstergeleri 3.3 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 3.3.1 Kadın yönetici sayısının toplam 
yönetici sayısına oranı 

İlçe MEM    

Okul/Kurum 

PG 3.3.2 İl MEM bilgi edinme sistemlerinden 
yararlanıcıların memnuniyet oranı (İnternet 
sayfaları, ADABİS modülleri ve ALO 147) 

   

PG 3.3.3 İl MEM idari iş ve eylemlerinden kaynaklanan 
davaların kazanılma oranı 

   

PG 3.3.4 Okul ve kurumlardan rehberlik ve denetimi 
yapılanların oranı 

   

PG 3.3.5 Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre birimlere 
yapılan önerilerin uygulanma oranı 

   

PG 3.3.6 İl MEM tarafından elektronik ortamda sunulan 
hizmetlerin (ADABİS Modülü) sayısı 

   

PG 3.3.7 İl MEM elektronik ortamlarına ilişkin şikâyet sayısı     

 



 
 

102 
 

Stratejiler 3.3 
No STRATEJİLER  

ANA SORUMLU 

DİĞERSORUM

LU BİRİMLER 

1 İlçe 

MEM’dekadınçalışanlarınyöneticikademelerindegörevalmalarınıkolaylaştırıcıveöze

ndiriciçalışmalaryapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü 

 
İlçe MEM 
Birimleri 

2 İlçe 

MEM’deişveişlemlerindendolayıkaybedilendavalarınizlemesiyapılarak,kaybedilmen

edenleriiledavaaçılmanedenleritespitedilecekvebunlarınönlenmesineyöneliktedbirl

erartırılacaktır. 

Hukuk Bölümü  
İlçe MEM 
Birimleri 

3 Rehberlikvedenetimfaaliyetleri,geliştirileceksistemileyapılacakizlemevedeğerlendir

mesonuçlarınagörerisktespitedilenokulvekurumlarönceliğindeyürütülecektir. 

Emsallerinegörebaşarıgösterenokulvekurumlarınödüllendirilerekörnekuygulamaları

nyaygınlaştırılmasısağlanacaktır. 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

İDB 
SGBÖL  
TEB  
DÖB 
HBÖB  
OB  
MTEB  
ÖERHB 
ÖÖKB 

4 Denetimbirimlerininyapmışolduklarıfaaliyetlersonucundayıllıkönceliklidenetimalanl

arıüstkurulcabelirlenecekvebelirlenenbualanlarilgililereduyurulacaktır. 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

İlçe MEM 
Birimleri 

5 İnceleme,soruşturmaveönincelemerehberleriheryılgüncellenecektir.Güncellemeler

denetimekonuolantaraflariledenetimfaaliyetisonucundanfaydalanantaraflarınkatılı

mıylayapılacaktır. 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

İlçe MEM 
Birimleri  

6 İlçe 

MEMpersonelivehizmetsunmaklasorumluolduğuvatandaşlarkamuhizmetstandartla

rıhususundasüreklibilgilendirilecektir. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

7 İlçe 

MEMfaaliyetlerineilişkinkonulardamüdürlüğümüzün,ilgilikurumlarınvearaştırmacıla

rınbilgiveizintaleplerinindeğerlendirilmesineilişkinsüreçleriyileştirilecektir. 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

8 

 

 

İlçe 

MEMbirimleritarafındangörevalanlarınagirenkonularlailgilisorunlarıtespitetmek,geli

şmeleriizlemekvedeğerlendirmekamacıylaaraştırmalaryapılacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

9 İlçe 

MEMiş,işlemvehizmetlerineilişkinyazışmalarınhızlıbirşekildegerçekleştirilmesi,ihtiya

çduyulanbilgiyekolayulaşılması,bilgininetkinyönetilmesivebasılıdokümanveıslakimza

kullanımınınazaltılmasınayönelikolarakDokümanYönetimSistemi’ninkullanımalanıge

nişletilecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

10 İlçe MEMarşivitasnifedilerekdijitalortamaaktarılacaktır. Destek Hizmetleri 
Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

11 İlçe 

MEMbilgiedinmesistemlerivasıtasıylabilgiistenilenkonularınanaliziyapılacak,sıklıklat

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 
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alepedilenbilgilerkamuoyuiledüzenliolarakpaylaşılarakmükerrerbilgitaleplerininazal

masısağlanarakmemnuniyetoranıartırılacaktır. 

12 ModüllerinyeraldığıADABİS’inyeniteknolojikaltyapıyıdestekleyecekşekildegüncelle

meleritamamlanacak,mevzuatdeğişiklikleriveilgilibölümlerdengelentaleplerdoğrult

usundasistemeyenialtmodül/ekranveraporlarentegreedilmeksuretiylekapsamveişle

rliğininartırılmasısağlanacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

13 Teknikaltyapı,veriyedeklemevegüvenlikalanındagelişenyazılımvedonanımteknolojil

erininmevcutyazılımvedonanımaltyapımimarisineentegreedilmesineyönelikçalışmal

aryapılacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 

14 Bilgigüvenliğiriskanaliziçalışmasıyapılacaktır. Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Bölümü 

İlçe MEM 
Birimleri 
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4. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ 

 

MALİYETLENDİRME 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

program ve proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri 

ile performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir.  

 Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi 

sürecindeki temel gaye, stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması 

suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların 

önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda 

gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini ……………… TL’lik kaynağa ihtiyaç 

duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini 

maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 

2012, 2013 ve 2014 yıllarında Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bütçe 

Giderleri ve Ödeme Emirleri Belgelerinde yer alan yıllık ödeneklerin ortalaması 2015 yılı tahmini 

bütçesi olarak kabul edilmiştir. Sonraki yıllarda yaklaşık % 7’lik artışlar olacağı varsayımı ile 

toplam plan maliyeti elde edilmiştir. 
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2015-2019 Stratejik Planı Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

Tablo-18. Maliyet Tablosu 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef-1.1   

Stratejik Amaç-1   

Stratejik Hedef-2.1   

Stratejik Hedef-2.2    

Stratejik Hedef-2.3    

Stratejik Amaç-2   

Stratejik Hedef-3.1    

Stratejik Hedef-3.2    

Stratejik Hedef-3.3    

Stratejik Amaç-3   

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı   

Genel Yönetim Giderleri    

Toplam Plan Maliyeti   
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5. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

A. YÜREĞİR İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRMESİ 

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

ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. 

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

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

vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı 

sağlamak üzere Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. 

Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin 

biçimde alınabilmesi için Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi veraporlanmasıdır. 

Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerekıyasla ölçülmesi ve söz konusu 

amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğununanalizidir. 

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

Modeli’nin çerçevesini; 

1. Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans 

programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit 

edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması 
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süreçleri oluşturmaktadır. 

 

Yüreğir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

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

dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Birimi tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler 

toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor 

üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere 

gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Birimi tarafından 

harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait 

veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge 

hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın 

yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Bakanlık 

izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları 

düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

B. YÜREĞİR İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

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

ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik 

ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

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

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

vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  
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Bu kapsamda Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü,  2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı 

sağlamak üzere Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. 

Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin 

biçimde alınabilmesi için Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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

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

amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 

Modeli’nin çerçevesini; 

 Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer 

alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

 Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

 Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

 Gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluşturmaktadır. 

Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti, Ar-Ge Birimi ASKE bünyesinde görev yapan 

Stratejik Planlamadan sorumlu ekip tarafından yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini 

kapsayan birinci izleme kapsamında,  Müdürlüğümüzün hizmet birimlerinin sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanacaktır. Göstergelerin 

gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor, Ar-Ge Birimi yöneticisi tarafından İl Millî 

Eğitim Müdürüne sunulur. Böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere 

gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme kapsamında; Müdürlüğümüzün hizmet birimlerinin 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanacaktır. 

Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri İlçe 

Millî Eğitim Müdürü veya görevlendirilen Şube Müdürü başkanlığında tüm birim yöneticilerince 
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değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve 

değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Tablo-19. İzleme Değerlendirme Takvimi 
 

 

  

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

 Strateji Geliştirme Birimi tarafından 

harcama birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması 

ve konsolide edilmesi 

 

 Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun  Strateji 

Geliştirme Birimi  tarafından İlçe Millî 

Eğitim Müdürüne sunulması 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın 

Şubat ayı sonuna 

kadar 

 Strateji Geliştirme Birimi tarafından tüm 

birimlerden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması 

 

 Üst yönetici başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince yılsonu 

gerçekleşmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerinin değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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Göstergelere ilişkin yılın 
ilk 6 aylık dönemine ait 
gerçekleşmelerin tespiti 

İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun İl çe Milli Eğitim 
Müdürüne sunumu

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için 
gerekli tedbirlerin 

alınması

Stratejik planda yer 
alan göstergelere ilişkin 

yıllık gerçekleşme 
durumlarının tespiti 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun İlçe Milli Eğitim 
Müdürüne sunumu ve 

kamuoyu ile 
paylaşılması 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 
değerlendirilmesi

Şekil-6. İzleme ve Değerlendirme Şeması 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüreğir İlçe 

Milli Eğitim 

Müdürlüğü 

2015-2019 

Stratejik 

Planı İzleme 

ve 

Değerlendir

me Modeli 


