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“Her işin hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu
edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve
özellikle ilmi olması şarttır.”

ELMADAĞ KAYMAKAMI SUNUŞU

Çağdaş kamu yönetimi anlayışı
gereği kaynakların daha etkin ve
verimli kullanılması ile açık ve hesap
verebilir bir yönetimin oluşturulması
amacıyla yürürlüğe konulan 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun 9. Maddesi gereği, kamu
birimlerinin
stratejik
plan
hazırlaması ve uygulaması zorunlu
hale gelmiştir.
Kurumun gelecekte nasıl bir gelişme göstereceğini, nasıl bir yol izleyeceğini
belirlemek için, önce kurumun nerede olduğunu bilmesi, sonra da nereye gitmek istediğini
ve oraya nasıl ulaşacağını saptaması gerekir. Bunun sonucunda ortaya çıkan belge
“stratejik plan” dır.
Bir ülkenin hedeflediği toplumsal, teknolojik ve ekonomik düzeye ulaşmasını
sağlayacak en önemli unsur insan kaynağıdır. Bu nedenle insan kaynağının öncelikle iyi
yetiştirilmiş olması gerekmektedir. İnsanı yetiştirecek olan da eğitim sistemidir.
Günümüzde her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da yeni değişimler yaşanmaktadır.
Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesiyle; iletişimin artması, eğitim ortamlarının yeniden
düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin yükselmesi, eğitimde yeni yaklaşımların
gelişmesi, eğitim sisteminin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Eğitim sisteminin
amaçlara uygun yönetilmesi ise eğitim yöneticilerinin stratejik planlarını hazırlamalarına
ve uygulamalarına bağlıdır. Hazırlanacak olan stratejik plan; kurum kültürü ve kurum
kimliği oluşumuna, gelişimine destek olurken kurumu güçlendirecektir.
Ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişimine temel oluşturan en önemli faktörün eğitim
olduğu anlayışıyla Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de üzerine düşen görevi
yerine getirmiş ve 2015-2019 yılları arasını kapsayan Stratejik Planını hazırlamıştır.
İlçemizin eğitim öğretimdeki başarısının, hazırlanan stratejik planda belirlenen amaçlar
ve hedefler doğrultusunda yürütülecek çalışmalarla artarak devam edeceğini
düşünüyorum.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın
hazırlanmasında emeği geçen tüm yöneticileri , Stratejik Plan Hazırlama Ekibi üyelerini ve
süreçte yer alan herkesi bu başarılı çalışmaya verdikleri katkılardan dolayı tebrik ediyor,
başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.
Turgay ÜNSAL
Elmadağ Kaymakamı
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU
Her alanda çok hızlı bir değişimin
yaşandığı günümüzde, kurumların ayakta
kalabilmesi
ve
gelişebilmesi
için
değişimleri ve bunlardan dolayı meydana
gelecek sonuçları önceden tahmin
etmeleri, ortaya çıkacak fırsat ve tehditleri
en
iyi
şekilde
değerlendirmeleri
gerekmektedir. Kurumların kaynakları ve
hedefleri ile çevresel şartlar arasındaki
uyumu sağlayan stratejik planlamadır.
Stratejik planlama yapan kurumların, yapmayan kurumlara göre geleceğe daha
hazır oldukları, ani olaylar karşısında daha hızlı ve etkin bir değişimi gerçekleştirdikleri
görülmektedir.
Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda, Elmadağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi
gereğince ve 16.09.2013 tarihinde “2013/26 sayılı Genelge” ile yayımlanan “İkinci Beş
Yıllık Stratejik Plan Hazırlama Programı” doğrultusunda 2015-2019 yılları arasını
kapsayan Stratejik Planımızı hazırlama çalışmaları başlamıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik planlama sürecinde hedeflere
ulaştıracak etkinlikler belirlenmiş ve bunlara ilişkin bir durum analizi yapılmıştır.
Çalışanlarımızın ve verdiğimiz hizmetten yararlananların gereksinim ve beklentileri
stratejik planlama sürecinde üzerinde önemle durulması gereken bir konu olmuştur.
Çünkü GZFT gibi durum analizi yöntemleriyle toplanan bilgiler yorumlanırken bir dayanak
oluşturmuştur. Sonra kurumun temel ilke ve değerleri doğrultusunda kurumun vizyon ve
misyonu belirlenmiştir. Bu aşamada tüm çalışanlar sürece katkıda bulunmuştur. Stratejik
planlama uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşıdığından planlamada tüm
çalışanların katılımı önemsenmiştir. Sonraki aşamada ise durum analizi ile saptanan
bulgulara göre vizyon ve misyon çerçevesinde kurum için stratejik amaç ve hedefler
belirlenmiştir. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ilköğretim ve ortaöğretimde
okullaşma oranının yüzde yüze ulaştırılması, eğitim ve öğretimde başarının artırılması
hedeflenmiştir. Eğitim kurumlarımızın fiziki durumlarının iyileştirilmesi, teknolojik altyapı
çalışmalarının tamamlanması, hizmet içi eğitim yoluyla okullarımızdaki eğitim öğretim
kalitesinin artırılması , yaygın eğitim yoluyla da ilçemizdeki her bireyin eğitim-öğretim
imkanlarından yararlanmaları hedeflenmiştir. Stratejik planımızda bu amaçlara ulaşmak
için gerekli olan stratejiler oluşturulmuştur.
"Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur" anlayışı ile bütün öğrencilerimizin iyi bir
eğitimden geçerek hayata hazır, mutlu, sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için hazırlamış
olduğumuz Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın her
kademedeki personelimizin de katkılarıyla başarılı bir şekilde uygulanacağı inancındayım.
Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Plan Hazırlama Ekibine,
hizmet birimi sorumlularına ve tüm paydaşlarımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür
ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.
İlhan ERANIL
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü

ii

İÇİNDEKİLER

SAYFA
NO

KAYMAKAM SUNUŞU

i

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU

ii

İÇİNDEKİLER

iii

TABLOLAR LİSTESİ

iv

ŞEKİLLER LİSTESİ

v

KISALTMALAR

vi

GİRİŞ

1

1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

3

ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLAN
HAZIRLIK SÜRECİ
2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ

4
9

A.

TARİHİ GELİŞİM

10

B.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ

14

C.

FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER

16

D.

PAYDAŞ ANALİZİ

20

E.

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ

21

F.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI

35

G.

STRATEJİK PLAN MİMARİSİ

36

3. BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM

38

A.

MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

39

B.

STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU

41

C.

STRATEJİK AMAÇ , HEDEF VE STRATEJİLER

42

4. BÖLÜM : MALİYETLENDİRME

64

5. BÖLÜM : İZLEME VE DEĞERLENDİRME

66

A.

ELMADAĞ İLÇE MEM 2010-2014 STRATEJİK PLANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

67

B.

ELMADAĞ İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE
DEĞERLENDİRME MODELİ

70

C. ELMADAĞ İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM
SORUMLULUKLARI

iii

73

TABLOLAR LİSTESİ

SAYFA
NO

Tablo 1 - 2007-2014 Yılları Arasında Okulöncesi, Öğrenci Ve Öğretmen Sayıları

10

Tablo 2 - 2007-2014 Yılları Arasında İlkokul+Ortaokul, Öğrenci Ve Öğretmen Sayıları

11

Tablo 3 - 2007-2014 Yılları Arasında Ortaöğretim ,Öğrenci Ve Öğretmen Sayıları

12

Tablo 4 - Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu ( 2014 )

23

Tablo 5- 2011-2014 Yılları Arası Bilgi Teknoloji Sınıfı Durumu

24

Tablo 6 - Fatih Projesi Verileri - Laboratuar ve Kütüphane Sayıları ( 2013-2014 )

25

Tablo7 - Finansman Kaynakları

26

Tablo 8 - Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Yıllara Göre Bütçe Uygulama Sonuçları

26

Tablo 9 - Hizmet İçi Eğitim Durumu

27

Tablo 10 - Yıllara Göre Yapılan Toplantılar

27

Tablo 11 - 2015 - 2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı

65

Tablo 12 - İzleme Değerlendirme Takvimi

71

iv

ŞEKİLLER LİSTESİ

SAYFA
NO

Şekil -1 Elmadağ İlçe MEM Stratejik Planlama Modeli

4

Şekil -2 Elmadağ İlçe MEM Stratejik Plan Oluşum Şeması

8

Şekil -3 Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması

22

Şekil -4 Temel Değerlerimiz

40

Şekil -5 İzleme ve Değerlendirme Döngüsü

72

v

KISALTMALAR
MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

AR-GE

Araştırma Geliştirme

GZFT

Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler

TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu

MEBBİS

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemi

MEİS

Millî Eğitim Bakanlığı İstatistik Bilgi Yazılımı

MEM

Milli Eğitim Müdürlüğü

YGS

Yükseköğretime Giriş Sınavı

VHKİ

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

DYS

Doküman Yönetim Sistemi

OECD

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

vi

GİRİŞ
Türkiye’de 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’ ile pilot olarak seçilen bazı kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik planlama
uygulamalarına başlanmış, 2006 yılında çıkarılan ‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Stratejik
Planlama Kılavuzu’na uygun olarak ‘Stratejik Plan’ hazırlama ve gelecek dönemlerde
bütçelerini, bu planda öngörülen kuruluş misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri ile uyumlu
olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.
Eğitim

sistemini

planlamadan

ülkenin

kalkınmasını

sağlamak

mümkün

olmayacağından Milli Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm okul ve kurumlarda stratejik plan
hazırlanması ve uygulanması sürecini başlatmış olup Milli Eğitim Bakanlığı ile
Müdürlüğümüzün 2010-2014 tarihli ilk Stratejik Planı 01.01.2010 tarihinde yayımlanmıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2010-2014 tarihli ilk Stratejik Planı
uygulamaları 6 aylık periyotlarla izlenerek değerlendirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün
başkanlığında ilgili şube müdürleri ve şeflerinin katılımıyla yapılan toplantılarda,
değerlendirme

sonuçları

paylaşılmıştır.

Yapılan

stratejik

planlama

çalışmalarıyla

Kurumumuzda stratejik yönetim anlayışı kurum kültürü olarak benimsenmiş ve yapılacak
hizmetleri; üst politikalar ve bütçeyle ilişkilendirme, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı
sağlama, planlama, çalışmaları izleme, değerlendirme ve denetleme süreçleri önem
kazanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde
“2013/26 sayılı Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama
Programı” doğrultusunda ilçemizde yeni dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştır.
2010-2014 tarihli ilk Stratejik Planımızda edindiğimiz bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak
hazırladığımız bu planda, Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen
temel yapı (erişim, kalite, kapasite) esas alınmıştır. Eğitim ve öğretime erişimi artırarak özel
politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylerin eğitim ve öğretim hizmetlerine
adil şartlar altında katılmalarını ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak; eğitim ve
öğretimde kaliteyi yükselterek yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve
öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek; eğitim
ve öğretimde kapasiteyi geliştirerek mevcut beşeri, fiziki ve mali altyapı ile yönetim ve
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organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak
kurumsal kapasiteyi geliştirmek hedeflenmiştir.
2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan, orta ve uzun vadeli stratejik
amaçlar ile bunlara ulaşmayı sağlayacak sonuç odaklı hedeflerin belirlendiği stratejik
planımız beş bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölümde; stratejik planlama sürecinde izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık
süreci, eğitim dönemi, planın hazırlanma aşamaları ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili
bilgileri kapsayan ’Stratejik Plan Hazırlık Süreci’ yer almaktadır.
İkinci bölümde; tarihi gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet
alanları ve sunulan hizmetler, paydaş analizi ve değerlendirme sonuçları, kurum içi ve dışı
analiz ile sorun alanlarından oluşan ‘Durum Analizi Özeti’ ne yer verilmiştir.
Üçüncü bölümde; misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, hedefler,
performans göstergeleri ile izlenecek politika ve tedbirler / stratejilerden oluşan ‘Geleceğe
Yönelim’ yer almaktadır.
Dördüncü bölümde; Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda
gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacının belirlendiği
‘Maliyetlendirme’ ye yer verilmiştir.
Beşinci bölümde ise 2010-2014 Stratejik Plan değerlendirmesi ile 2015-2019 Stratejik
Planımızda yer alan stratejik hedef ve stratejik amaçların gerçekleşme durumlarının takip
edilebilmesi için ‘Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme’ modeli oluşturulmuştur.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, eğitimdeki yeni
değerler çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşen Türkiye’ye ekonomik, sosyal ve kültürel
açıdan en yüksek katma değeri sağlayacak etkin bir eğitim sisteminin oluşumuna
odaklanmıştır. Bakanlık planı ile eş zamanlı olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz 20152019 Stratejik Planı da uygulamaya koyulmuştur.
65. Hükümet Programı ve 2017-2019 Orta Vadeli Program’da ikili öğretimi bitirmek
ve okul öncesi eğitimi kademeli olarak zorunlu hale getirmek, eğitimde öncelikli hedefler
olarak belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı da alınan bu kararlar doğrultusunda gerekli
çalışmaları başlatmıştır.Ayrıca ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına geçiş sistemlerinde
de değişiklikler yapılmıştır.Tüm bu değişikliklere uyum sağlayabilmek ve stratejik planlama
çalışmalarından beklenen başarıya ulaşabilmek için ilgili hedeflerde gerekli nicel değişiklikler
yapılarak Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Aralık 2017’de
güncellenmiştir.
Stratejik Planlama Ekibi
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ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile
kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları zorunlu olmuştur. MEB 16/09/2013 tarihli ve
2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi kapsamında Elmadağ İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze ve okul/kurumlara 04.12.2013 tarihli 2849925
sayılı yazıyla da duyurulmuştur. Böylece stratejik planlama çalışmalarına ilçemizde de
başlanmıştır.Stratejik Planlama çalışmalarında Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama
Kılavuzundaki model esas alınmıştır.
HAZIRLIK PROGRAMININ OLUŞTURULMASI
 Stratejik Planlama Yöntem Ve Kapsamı
 Stratejik Plan Ekip Ve Kurulları
 Stratejik Planlama İş Takvimi
DURUM ANALİZİ
TARİHİ
GELİŞİM

MEVZUAT
ANALİZİ

FAALİYET
ALANLARI
İLE SUNULAN
HİZMETLER

PAYDAŞ
ANALİZİ

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ
 PEST Analizi
 GZFT Analizi
 Üst Politika Belgeleri Analizi

SORUN VE GELİŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

STRATEJİK PLAN MİMARİSİNİN BELİRLENMESİ

VİZYONUN BELİRLENMESİ
MİSYONUN BELİRLENMESİ

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİN BELİRLENMESİ

TEMALARIN BELİRLENMESİ
STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN
BELİRLENMESİ
NİHAİ

STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ
STRATEJİK PLAN

PERFORMANS PROGRAMI
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Faaliyet Raporu
Şekil 1: Elmadağ İlçe MEM Stratejik Planlama Modeli
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2015-2019 Stratejik Planlama çalışmalarının başladığı resmi yazıyla tüm okul ve
kurumlara duyurulmuştur. Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yöneticileriyle çeşitli
aşamalarda toplantılar yapılmıştır. Stratejik planlama sürecinde izlenecek yol haritaları
belirlenmiştir.
Hazırlık sürecinin önemli bir aşaması stratejik planlamayı yönetecek ekiplerin
oluşturulmasıdır. Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğün’de ekiplerin seçiminde kişilerin
özellikleri yanı sıra ekibin kuruluşu temsil yeteneği, gönüllülük, üst yönetimin katılımı gibi
hususlar dikkate alınmıştır.
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, stratejik plan çalışmalarını takip ve
koordine etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu” oluşturulmuştur.
Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmek ve Üst Kurul’a belirli dönemlerde
rapor sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “İlçe MEM
Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuştur.
65. Hükümet Programı, 2017-2019 Orta Vadeli Program ve Bakanlığımızın
21.11.2017 tarih 19681222 sayılı yazısı ile bazı konularla (İkili eğitimin sonlandırılması, Okul
öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, Dil öğretimi açısından müfredatın düzenlenmesi ve Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi) sınırlı kalmak üzere güncelleme çalışması yapılırken
bu kurul ve ekipte yer alan kişiler de güncellenmiştir.
Stratejik planlama faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Şube Müdürü Dursun
KARAKUŞ görevlendirilmiştir. Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan
Ekibinde ilçemiz Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı
Ayfer YILDIZ çalışmalarına devam etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının düzenlediği Stratejik Planlama Temel Eğitim Kursuna ve Stratejik Yönetim
Sisteminde Yıllık Uygulamalar ve İzleme –Değerlendirme Seminerine katılmıştır.
Stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer
çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacları tespit edilmiştir. Özellikle
stratejik planlama kavramlarında ve süreç konularında eksiklikler görülmüştür.Öncelikle bilgi
eksikliğini gidermek amacıyla eğitim faaliyetleri organize edilmiştir.
21.11.2014 tarihinde Halk Eğitim Merkezi’nde Elmadağ İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okullardaki müdür ve ilgili müdür yardımcılarına ‘Stratejik Plan
Rehberlik ve Eğitim Toplantısı’ yapılmıştır.Katılan 36 kişiye stratejik plan hazırlama süreci
ve yapılacaklar aktarılmıştır.
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Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, paydaşların beklenti ve
memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi
amaçlara hizmet edecek veriler toplanmıştır.Bu veriler toplantılarda beyin fırtınası , görüş
alınması , anket gibi yöntemlerle elde edilmiştir.Ayrıca

okul ziyaretlerinde yüz yüze

görüşmeler yapılmıştır.
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi tarafından mevcut
durum analizi , Paydaş analizi, GZFT analizi yapılarak veriler değerlendirilmiş ve Sorun
Alanları belirlenmiştir.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde Elmadağ İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğümüzün; Tarihi Gelişim, Yasal Yükümlülükler, Paydaş Analizi, Kurum İçi Analiz
(Kuruluşun Yapısı, İnsan Kaynakları, Teknolojik Kaynaklar, Finansman Kaynakları, Fiziksel
Kaynaklar, Bilgi Kaynakları), PEST Analizi ve GZFT Analizi’nden oluşan stratejik planının
“DURUM ANALİZİ” bölümü hazır hale getirilmiştir.
Hazırlanan durum analizi Ankara MEM AR-GE Birimi’ne incelenmek üzere
gönderilmiştir. Gönderilen durum analizi raporu incelenmiş ve tarafımıza yönlendirmeler
yapılmıştır.Bu yönlendirmeler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
İlçemizdeki okulların da mevcut durum analizlerini hazırlamaları sağlanmıştır.
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi MEB 2015-2019 Stratejik
Plan Hazırlık Programı takvimine göre okulların durum analiz raporlarını, rehberlik ve
danışmanlık yapmak üzere okullardan istemiş, gelen durum analizi raporları incelenmiş ve
gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.
Durum analizinin hazırlanmasından sonra geleceğe yönelim aşamasına gelinmiş ve ilk
olarak değişen “MEB Stratejik Plan Temel Yapısı” incelenmiştir. “MEB Stratejik Plan Temel
Yapısı” nın değişerek kamu hizmet envanterini esas alan bir yapıya dönüştürülmesi, yapılacak
planların hayatla daha iç içe, daha uygulanabilir olmasını, izleme ve değerlendirme
çalışmalarını daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır. Temel yapının incelenmesinden sonra
üst politika belgelerini analiz etme çalışmalarına başlanmıştır.
Ankara MEM AR-GE Birimi başkanlığında 5070728 sayılı, 06/11/2014 tarihli yazı ile
05-06-07 Kasım 2014 tarihlerinde “Stratejik Plan Geleceğe Yönelim Çalışmaları” konulu
toplantı Ankara MEM AR-GE Birimi toplantı salonunda yapılmıştır. İlçelerdeki sorumlu
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekip üyelerinin katıldığı toplantıda geleceğe yönelim
çalışmaları yapılmıştır.Burada edinilen bilgiler doğrultusunda Elmadağ İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü Stratejik Planını hazırlama çalışmalarına devam edilmiştir.
3685929 sayılı, 06/04/2015 tarihli yazı ile 09.04.2015 tarihinde Halk Eğitim
Merkezi’nde Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki müdür ve ilgili müdür
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yardımcılarına

‘Stratejik

Plan

Geleceğe

Yönelim

Çalışmaları’

konulu

toplantı

yapılmıştır.Katılan 57 kişiye Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Taslak Stratejik Planı
aktarılmıştır.Okuların

kendi

planlarını

hazırlarken

izleyecekleri

yol

ve

yöntemler

aktarılmıştır.Okullardan Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Taslak Stratejik
Planı’nındaki amaç ve hedefleri dikkate almaları istenmiştir.
4219880 sayılı, 21/04/2015 tarihli yazı ile 28.04.2015 / 08.05.2015 tarihleri arasında
Elmadağ Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu’nda ‘Stratejik Plan Geleceğe Yönelim
Bilgilendirme ve Değerlendirme Çalışmaları ‘ konulu toplantılar yapılmıştır.
28.04.2015 tarihinde Halk Eğitim Merkezi ve Meslek Liselerinin (8 kişi), 29.04.2015
tarihinde Fen Lisesinin, Anadolu Liselerinin, İmam Hatip Liselerinin (5 kişi), 06.05.2015
tarihinde Okul Öncesi Kurumların, İlkokulların (17 kişi) , 08.05.2015 tarihinde Ortaokulların
(9 kişi) müdür yardımcıları toplantılara katılmıştır. Aynı eğitim kademesindeki okulların ortak
sorularına cevaplar verilmiştir.Beyin fırtınası tekniği ile amaç ve hedeflere uygun tedbirler
belirlenmiştir.
12/06/2015 tarihli yazı ile 16.06.2015 / 17.06.2015 tarihleri arasında Atatürk
Ortaokulu Çok Amaçlı Salonu’nda ‘2015-2019 Stratejik Planı Durum Analizi ve Geleceğe
Yönelim Çalışmaları ‘ konulu toplantılar yapılmıştır.Birinci gün 38 katılımcı ile okullar için
GZFT çalıştayı yapılmıştır.Gzft analizine uygun şekilde Sorun ve Gelişim Alanları tesbit
edilmiştir. İkinci gün 41 katılımcı ile okullar için Misyon,Vizyon,Stratejik Amaç ,Stratejik
Hedef ve Tedbir yazma çalışmaları yapılmıştır.Seminer döneminde öğretmenlerle bu bilgileri
paylaşmaları istenmiştir.Okul stratejik planlarını bu bilgiler ışığında gözden geçirmeleri
istenmiştir.
Bilgiler Stratejik Plan Üst Kurulu ile de paylaşılmıştır.Yapılan çalışmalar ilçe
personeline yaygınlaştırılarak, görüş ve önerilerinin alınması hedeflenmiştir.
Stratejik planın tüm birimlerle iş birliği içinde hazırlanması planın sahiplenilmesini
sağlamıştır.

Stratejik

plan

hazırlama

sürecinde

yapılan

çalışmalar

kurumumuzda

“katılımcılık” ve “stratejik yönetim” anlayışının kurum kültürü olarak benimsendiğini de
göstermektedir.
Müdürlüğümüz Stratejik Planı’nın temel yapısında, Bakanlığımız Stratejik Planlama
Üst Kurulu tarafından kabul edilen eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) baz
alınmış, planın hazırlanmasında tüm paydaşların görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin
plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir.
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ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİK PLAN OLUŞUM ŞEMASI

Şekil 2: Elmadağ İlçe MEM Stratejik Plan Oluşum Şeması
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A. ELMADAĞ’DA MİLLİ EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ
Bakanlığın eğitim politikalarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek,
yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile
görevli ve sorumlu olan Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz müstakil müdürlük olarak
1983 yılında kurulmuştur.Müdürlüğümüz aynı şekilde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile
koordineli olarak çalışmalarına günümüzde de devam etmektedir.
1983’ten günümüze Elmadağ’da öğrenci, öğretmen ve okul sayılarında değişimler
yaşanmıştır.Kademelerine göre okulların öğrenci, öğretmen ve okul sayıları aşağıda
verilmiştir.
0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönem
olduğundan okul öncesi eğitime önem verilmiştir.

2007-2014 YILLARI ARASINDA OKULÖNCESİ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI
YILLAR

ANASINIFI OLAN
KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN
SAYISI

USTA ÖĞRETİCİ
SAYISI

2007-2008

15

436

16

14

2013-2014

15

627

54

-

Tablo 1 – Kaynak: Elmadağ İlçe MEM İstatistikleri

2007-2008 eğitim-öğretim yılında anasınıfı olan kurum sayısı 15 iken; 2013-2014
eğitim-öğretim yılında da aynı şekilde eğitim-öğretime devam edilmiştir. Okulöncesi öğrenci
sayısı 436’dan 627’ye çıkarak % 43,8 oranında artmıştır. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında
görev yapan öğretmen sayısı

kadrolu 16 ve usta öğretici 14 olmak üzere toplam 30

öğretmenden 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 54’e çıkarak % 80 oranında artmıştır. Bu da
bir öğretmene düşen öğrenci sayısını 12’ye indirmiştir.
İlçemizde açılan ilk “ilkokul”

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı Barut

Fabrikası bünyesinde kurulan şu andaki Barut İlköğretim Okulunun bulunduğu yerde 1932
yılında 2 oda ve 1 lojmanla “ Fabrika İlkmektebi” adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır.
1938 yılında ise aynı binaya kerpiçten 3 derslik daha eklenerek “Barut İlkokulu”
adını almıştır. Daha sonra aynı yere beş derslikli yeni bir bina yapılarak sırasıyla 1958 de “
Şevki Atabarut İlkokulu”

1971 de bina bugünkü şeklini almış ve 1997 yılında çıkan “

İlköğretim Yasası” gereğince “Barut İlköğretim Okulu” adını almıştır. Günümüzde Barut
İlkokulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
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Diğer taraftan şuan da Atatürk İlköğretim Okulu’nun bulunduğu yerde 1938 yılında
“Küçük Yozgat İlkokulu” ; daha sonra “Merkez İlkokulu”

ve 1969 yılında da “Atatürk

İlkokulu” adını almıştır.
İlçemizdeki ilk “Ortaokulu” ise 1940 yılında “ Atabarut Ortaokulu”

adı altında

şimdiki Barut İlkokulunun bulunduğu yerde açılmıştır.
2007-2014 YILLARI ARASINDA İLKOKUL+ORTAOKUL, ÖĞRENCİ VE
ÖĞRETMEN SAYILARI
YILLAR

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

2007-2008

20

7112

344

2013-2014

25

5908

386
Tablo 2 – Kaynak: Elmadağ İlçe MEM İstatistikleri

Elmadağ’da öğrenci, öğretmen ve okul sayılarında değişimler yaşanmıştır.14 Ağustos
1997'de ‘8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesinden sonra ilkokul
ve ortaokullar birleştirilerek 8 yıl kesintisiz ve zorunlu eğitim veren ilköğretim okullarına
dönüştürülmüştür. Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve eğitim
sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11 Mart 2012’de kabul edilmiş,
6287 no.lu bu kanun, 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu değişiklikler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
2007-2008 eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul kurum sayısı 20 iken; 20132014 eğitim-öğretim yılında 25 kurum ile eğitim-öğretime devam edilmiştir.
Öğrenci sayısının 7112’den

5908’e indiği görülmektedir. Bu düşüşün sebepleri

araştırıldığında 2007’de Elmadağ nüfusunun 48.013 , 2014’te ise 43.666 olduğu görülmüştür.
Yıllar içerisinde nüfus azalan bir seyir izlemiştir. Ancak 2007 ve 2014 yıllarındaki nüfus ve
öğrenci sayıları arasındaki oranlar karşılaştırıldığında oranların birbirine yakın olduğu
görülmüştür. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında görev yapan öğretmen sayısı

344 iken

2013-2014 eğitim-öğretim yılında 386’ya çıkarak % 12,2 oranında artmıştır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında 13 ilkokulda, 211 öğretmen görev yapmış, 2991
öğrencimiz öğrenim görmüştür. İlkokullarda bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 16, bir
öğretmene düşen öğrenci sayısı 14’tür.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında genel ortaokul ve

imam hatip ortaokullarında

toplam 175 öğretmen görev yapmış, 2917 öğrencimiz öğrenim görmüştür. Bu öğrencilerden
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318’i imam hatip ortaokullarında öğrenim görmüştür. Ortaokullarda bir dersliğe düşen
öğrenci sayısı 49, bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 17’dir.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Akçaali İlkokulu birleştirilmiş sınıflı
olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
İlk Lise ise 1969 yılında

“Elmadağ Lisesi” adı altında

şimdiki lise binasında

açılmıştır. Günümüzde MEB ‘in 2014/8 sayılı genelgesi ile okul türlerinin azaltılması
kapsamında okul Elmadağ Anadolu Lisesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
2007-2014 YILLARI ARASINDA ORTAÖĞRETİM, ÖĞRENCİ VE
ÖĞRETMEN SAYILARI
YILLAR

KURUM SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

2007-2008

9

2852

209

2013-2014

9

3514

266
Tablo 3 – Kaynak: Elmadağ İlçe MEM İstatistikleri

2007-2008 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurum sayısı 9 iken; 2013-2014 eğitimöğretim yılında da 9 kurum olarak eğitim-öğretime devam edilmiştir. Öğrenci sayısı 2852’den
3514’e çıkarak % 23,2 oranında artmıştır.2007-2008 eğitim-öğretim yılında görev yapan
öğretmen sayısı 209 iken 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 266’ya çıkarak % 27,2 oranında
artmıştır.2007-2008 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 28
iken; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 24’e
düşmüştür. Bir öğretmene düşen öğrenci sayısı her iki yılda da 14’tür.
İmam hatip liseleri ile mesleki ve teknik liselerde çok uzun yıllar sıkıntıya sebep olan,
bu okullarda okuyan öğrencileri dezavantajlı duruma düşüren katsayı farkı, 2012 üniversite
yerleştirmelerinde kaldırılmış, hangi lise ya da hangi alan mezunu olursa olsun her birey
istediği her programı puan kaybına uğramadan tercih etme hakkına sahip olmuştur. Bu
avantaj mesleki ve teknik liseler ile imam hatip liselerinin okul ve öğrenci sayılarının hızla
artmasını sağlamıştır.
‘Meslek Lisesi Memleket Meselesi’ sloganından hareketle mesleki eğitime de büyük
önem verilerek ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi
amaçlanmıştır.
İmam hatip ve meslek liselerinde 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 4 okul, 100
öğretmen, 1150 öğrenci mevcutken 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 6 okulda 171 öğretmen
görev yapmış, 2053 öğrenci öğrenim görmüştür. Bunlardan 2 imam hatip lisesinde
öğretmen görev yapmış, 640 öğrencimiz öğrenim görmüştür.
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34

2007-2008 eğitim-öğretim yılı ile 2013-2014 eğitim- öğretim yılları arasında mesleki
eğitimdeki öğrenci sayısının % 78,5 oranında arttığı görülmektedir.
2007-2008 ö eğitim-öğretim yılında ortaöğretim öğrencilerinden 1150’si yani %
40,3’ü mesleki eğitim veren liselerde, 1702’si yani % 59,6’sı ise genel liselerde öğrenim
görmüştür.
2013-2014 eğitim- öğretim yılında ortaöğretim öğrencilerinden 2053’ü yani % 58,4’ü
mesleki eğitim veren liselerde, 1461’i yani % 41,5’i ise genel liselerde öğrenim görmüştür.
2013-2014 eğitim- öğretim yılında mesleki eğitim veren kurumlarda bir dersliğe düşen
öğrenci sayısı 25, bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 12’dir. Genel liselerde bir dersliğe
düşen öğrenci sayısı 23, bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 16’dır.
Çeşitli nedenlerle örgün eğitim kurumları dışında kalmış öğrencilerimiz yaygın eğitim
kurumlarıyla eksiklerini tamamlayabilme, meslek edinebilme şansına sahip olmuştur.
Elmadağ’da 2013-2014 eğitim-öğretim yılında açık ortaokulda 40, açık genel lisede 173, açık
meslek lisesinde 86 olmak üzere toplam 299 öğrencimiz eğitim görmüştür.2013 Ocak ayından
itibaren Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıtları Halk Eğitimi Merkezi
tarafından yapılmaktadır.
Okul sayılarındaki artış ve zorunlu eğitim sistemleri, 6 ve daha yukarı yaşlardaki
okuma yazma bilen nüfus oranını her geçen gün artırmaktadır. Günümüzde Elmadağ’da
okuma yazma bilen nüfus oranı % 94,82’dir. Elmadağ bu oranla % 96,80 olan Ankara
ortalamasının ve %95,78 olan Türkiye ortalamasının da altındadır.
İlçemize 2007

yılında

Ankara Üniversitesi

Elmadağ Meslek Yüksekokulu

açılmıştır.Halen eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Ankara nüfusunun % 0,87’ sini oluşturan Elmadağ’da 25+ yaş grubunun ortalama
eğitim süresi 8,9 yıldır. 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi Türkiye’de 7,6 yıl ,
Ankara’da 9,4 yıl iken yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda bu süre 9,1
yıldır.Elmadağ’ın 8,9 ile ortalamaya yakın olduğu görülmektedir. Ortalama eğitim süresi 25+
yaş grubundaki kişilerin okulda geçen süreleri esas alınarak hesaplanmıştır. Bölgedeki
bilinmeyen nüfus hesaplamada dikkate alınmamıştır.
Günümüzde Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2 Okul Öncesi

Okulu, 1

Birleştirilmiş Sınıflı Köy İlkokulu , 8 İlkokul ,6 Genel Ortaokul , 4 İlkokul- Ortaokul birlikte,
2 İmam Hatip Ortaokulu, 1 Fen Lisesi , 2 Anadolu Lisesi, 4 Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi , 2 İmam Hatip Lisesi ve 1 Halk Eğitim Merkezi ile eğitim öğretim faaliyetlerine
devam etmektedir.
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta
T.C. Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerine dayanılarak 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl
ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmiştir.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sorumluluklarını kendi hizmet alanı içinde
ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine getirmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz,
verilen hizmetin özelliklerine göre şube müdürlüğü, birimler ile sürekli kurul ve
komisyonlardan meydana gelmektedir.
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi sonuçları kurumumuzun faaliyet alanlarının
belirlenmesine ve misyonumuzun oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
1. Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar
doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir
şekilde yerine getirmek ve bu görevlerini ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü
çerçevesinde yürütmek.
2. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî,
sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve
küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle
donatarak geleceğe hazırlamak; eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; öğretmen ve
öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.
3. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit
derecede yararlanabilmesini teminat altına alan stratejiler uygulamak, uygulanmasını izlemek
ve koordine etmek.
4. Tüm bireyleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı
şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı
sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.
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5. Tüm bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,
davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmalarını ve
onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek
sahibi olmalarını sağlamak.
6. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin
eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler uygulamak ve uygulanmasını
koordine etmek.
7. Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve
öğretim programlarını uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
8. Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans
ölçütlerinin

uygulanmasını,

öğretim

materyallerinin

kullanımını,

eğitim

öğretim

programlarının uygulanmasını, öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirilmesini
sağlamak.
9. Vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin
artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması,
bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasını sağlayarak kamu kaynaklarını etkin yönetmek.
10. Eğitim öğretim hizmetlerini sunarken; kalkınma planları ve programlarda yer alan
politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde
kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak.
11. Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesislerin, çevrenin
ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre yapılması ve donatılmasını
sağlayarak eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara
uygun olarak ilgililerin yararlanmasına sunmak.
12. Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim
ve Rehberlik, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları, Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim, Strateji
Geliştirme, İnşaat ve Emlak, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Destek Hizmetleri doğrudan
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimler/bürolar eliyle yürütülür.

15

C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER
2015-2019 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve
sunulan hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda şubelerin
yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek
Müdürlüğümüzün sunulan

hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında

gruplandırılmıştır.
Buna göre faaliyet alanları ve sunulan hizmetler şu şekildedir:

EĞİTİM VE ÖĞRETİM
1) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
3) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin
kullanımlarını sağlamak,
4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma, geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
9) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla iş birliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
10) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek,
11) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
12) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek,
13) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
14) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
15) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri
yapmak,
16) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak,
17) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
18) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
19) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek,
20) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
21) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
yapmak,
22) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
23) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
24) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
25) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
26) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
27) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
28) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
29) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
30) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
31) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
32) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak,
33) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
34) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
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Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış,
kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
45) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
46) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini
yürütmek,
47) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
48) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
49) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
50) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek,
51) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
52) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)

BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER
1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve
sonuçlarını raporlaştırmak,
3) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini
yürütmek,
4) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
5) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
6) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
7) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak,

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV
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,
6) 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,
7) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek
sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
8) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
9) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
10) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
11) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
12) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
13) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,
14) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
1)
2)
3)
4)
5)
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ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, PROJE VE PROTOKOLLER
1) İlçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
2) İlçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
3) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
4) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
5) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
6) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
7) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
8) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
10) Okul-aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
11) Eğitim kurumu, bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
12) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek,
13) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını
izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,
14) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi,
yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması
ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,
15) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,
16) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
17) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici
çalışmalar yapmak,
18) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.

YÖNETİM VE DENETİM
1) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek,
2) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
3) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
4) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
5) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,
6) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve
değerlendirme hizmetlerini yürütmek,
7) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
8) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak,
9) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak,
10) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak,
11) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
12) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
13) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
14) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
15) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
16) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
17) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek,
18) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
1) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
2) İlçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
3) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
4) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
6) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
7) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
8) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
9) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
10) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
11) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
12) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve
benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
13) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
14) 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.

FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI
1) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
2) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
3) Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
4) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
5) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
6) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
7) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
8) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
9) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
10) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
11) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
12) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
13) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
14) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
15) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
16) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
17) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
18) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını
tespit etmek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

1) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak
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D. PAYDAŞ ANALİZİ
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet üretim sürecinde bazı kurum ve
kişilerle iş birliği yapmamızdaki amaç, kuruluşların kimliklerini ya da mülkiyet yapılarını
değiştirmeden sadece belirli alanlarda sahip oldukları varlık ve yeteneklerden faydalanmak
veya belirli bir işi gerçekleştirmek için beraberce temel stratejiler oluşturmaktır.
Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri “katılımcılık”tır. Kurumun etkileşim
içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini
sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. Diğer yandan, hizmetlerin paydaş ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilebilmesi için paydaşların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle
durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz etmektedir.
Paydaşlar, kurumun hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı,
olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşları ilk olarak genel anlamda belirlenmiş
daha sonra sunulan hizmet ve faaliyet alanlarından yararlanılarak “iç paydaş” ve “dış paydaş”
olarak sınıflandırılmıştır.Paydaşlarımızın 8’i iç paydaş, 26’sı ise dış paydaş olmak üzere
toplam 34 paydaşımızın olduğu görülmüştür. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları
arasındaki ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve kurumun

faaliyet gösterdiği çevrenin

tanımlanabilmesini sağlamıştır. Paydaşlar iç ve dış paydaş olarak sınıflandırıldıktan sonra,
tespit, tedbir (tehdit, sınırlılık, çelişki), gelişim (imkanlar, iş birlikleri), sürece katkı,
sahiplenme, sürdürülebilirlik gibi unsurlar dikkate alınarak neden paydaş oldukları
belirlenmiştir. Belirlenen paydaşların tümü ile etkili bir iletişim kurulması imkânsız
olduğundan paydaşlar, kurumun faaliyetlerini etkileme derecesi ile kurumun faaliyetlerinden
etkilenme derecesine göre “paydaş etki/önem matrisi” aracılığıyla önceliklendirilmiştir.
Etki/önem derecesi; önemsiz zayıf olanları izle, önemsiz güçlü olanları bilgilendir, önemli
zayıf olanları çıkarlarını gözet, önemli güçlü olanları birlikte çalış şeklinde yaptığımız
gruplandırma sonucunda 15 paydaşımız ile bilgilendir-birlikte çalış, 14 paydaşımız ile izlebirlikte çalış, 4 paydaşımız ile izle-gözet ve 1 paydaşımız ile bilgilendir-gözet sonuçlarına
ulaşıldığı görülmektedir.
Kurumumuzun hangi faaliyet alanlarında, hangi paydaşlarla, ne ölçüde çalıştığına ve
paydaşlarla ilgili yapılan tüm gruplandırmalara Durum Analizinde yer alan “ Paydaş
Listesi”nde yer verilmiştir.Paydaş görüşlerinin alınması toplantılarda dağıtılan anketler
aracılığıyla gerçekleştirilmiş, alınan sonuçlar değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçları
GZFT, sorun alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine yansıtılmıştır.
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E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ
1. KURUM İÇİ ANALİZ
Kurum içi analiz bölümünde; Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı, insan kaynakları,
karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik alt yapı ve
donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri, eğitimin finansmanı
(mali kaynaklar), fiziksel kapasitesi, kurumsal yapısı ve kurum kültürü analiz edilmiştir.
Kurumumuzda çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile bireylerin
davranışlarını ve bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetler, kurum kültürümüzün önemli
parçalarıdır.

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; çalışanların kurumsal değerleri

sürdürmelerini, kurumu sahiplenmelerini ve kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayacak
toplantı, tören, eğitim gibi etkinliklere önem vermektedir.

ORGANİZASYON YAPISI
Müdürlüğümüz bölümleri , 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız
yapısına uygun ve 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliği’ne dayalı olarak yapılandırılmıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün yönetiminde 15
şube ve 49 okul/ kurumdan oluşmaktadır.
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ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT ŞEMASI

Şekil 3: Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması
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İNSAN KAYNAKLARI
Müdürlüğümüz, kurumsal hedeflere ulaşmanın başarılı bir insan kaynakları
yönetiminden

geçtiği

bilinciyle

çalışanlarını

motive

etmeye,

eğitip

geliştirmeye,

ödüllendirmeye, onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmaya çok önem vermektedir.
ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU (2014)

GENEL
İDARE
HİZMETLERİ

TOPLAM
2

ŞEF

2

VHKİ

13

4

1

15
1

2

1

1
1

3

11

1

11

25

27

TEMİZLİK İŞÇİSİ

27
1

BEKÇİ

2

AŞÇI

1

KALORİFERCİ

4

TEKNİSYEN

1
2

1

2
4

2

2

MÜDÜR

5

MÜDÜR YARDIMCISI
ÖĞRETMEN

10

GEÇİCİ PERSONEL (657 S.K.
4/C)

14

4
4

23

4

24

3

31

21

525

43

599

1

SÜREKLİ İŞÇİ
TOPLAM

2

2

MEMUR

HİZMETLİ - İŞKUR

DİĞER
STATÜLER

DOKTORA

1

2

HİZMETLİ

EĞT-ÖĞRT.

YÜKSEK
LİSANS

1

ŞUBE MÜDÜRÜ

SAYMAN

TEKNİK
HİZMETLER

LİSANS

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

ŞOFÖR

YARDIMCI
HİZMETLER

ÖN LİSANS

EĞİTİM
ENSTİTÜSÜ

LİSE DENGİ

KADRO UNVANI

İLKÖĞRETİM
ORTAOKUL

HİZMET
SINIFI

İLKOKUL

EĞİTİM DURUMU

1

6
3

52

6
29

10

36

571

50

1

751

Tablo 4– Kaynak: MEİS Verisi

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetim kadrosunda başta İlçe Milli Eğitim
Müdürü olmak üzere 2 Şube Müdürü ile hizmet vermektedir.
Genel İdare Hizmetleri sınıfında 26 çalışan, Eğitim–Öğretim Hizmetleri sınıfında 653
çalışan, Teknik Hizmetler sınıfında 4 çalışan, Yardımcı Hizmetler sınıfında 61 çalışan ve
Diğer Statüler sınıfında 7 çalışan bulunmaktadır.
Eğitim-öğretim sınıfındaki 653 çalışandan 50’si yüksek lisans mezunudur.Sadece
eğitim-öğretim sınıfında yüksek lisans yapan personel bulunmaktadır. Ayrıca lisans mezunu
personel sayısının da eğitim-öğretim sınıfında daha yüksek olduğu görülmektedir.
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TEKNOLOJİK ALTYAPI
Bilişim teknolojileri hızlı biçimde gelişmekte ve değişmektedir. Teknoloji alanındaki
sürekli değişim ve yenilenme teknolojik altyapının maliyetlerini arttırmaktadır. Bu durum
teknolojik eksikliklerin giderilmesi ve güncel teknolojiyi kullanabilme düzeyinin yukarılara
taşınmasını zorlaştıran bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple bilişim
teknolojilerine uyum sağlamayı kolaylaştıracak politika ve stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır.
İlçemizde bilişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve hizmete sunulması her zaman için öncelikli
bir gereksinim olmuştur.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel nakli,
personel özlük dosyaları, her türlü sınav başvuru ve sonuç bildirimi, yazılı iletişim, seminer
ve kurs başvuruları, kurum tanıtımları, onarım başvuruları, kitap ihtiyacının belirlenmesi, her
türlü eğitim aracı ve donatımının envanterinin çıkarılması, bilgi edinme, bilgisayar destekli
eğitim kurumlarının fiziki kapasiteleri ve altyapı durumları vb. alanlardaki iş ve işlemlerin
başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması gibi konularda bilişim teknolojilerini en üst
düzeyde kullanmaktadır.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek
ve eğitim kurumlarında bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak
amacıyla okul/kurumlarımızda bilgi teknolojisi sınıfları açılmıştır.

2011-2014 YILLARI ARASI BİLGİ TEKNOLOJİ SINIFI DURUMU
DERSLİKLER
ÖĞRETİM YILI

YARARLANANLAR

Bilgisayar
derslik Sayısı

Bilgisayar
Teknoloji Sınıfı

TOPLAM

Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Sayısı

2011-2012

15

15

15

9125

552

2012-2013

20

20

20

9214

579

2013-2014

30

30

30

9418

630

Tablo 5– Kaynak: Elmadağ İlçe MEM İstatistikleri

2011-2012 öğretim yılından 2013-2014’e kadar olan sürede bilgi teknolojisi
sınıflarından yararlanan öğrenci sayısının % 3,2 oranında , öğretmen sayısının % 14,1 oranında
arttığı görülmektedir.
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Uygulanan Okul
Sayısı

Çok Fonksiyonlu
Yazıcı Sayısı

Dağıtılan Tablet
Sayısı

Kurulumu Yapılan
Akıllı Tahta Sayısı

Doküman Kamera
Sayısı

Fizik Laboratuvarı Sayısı

Biyoloji Laboratuvarı
Sayısı

Fen Bilgisi Laboratuvarı
Sayısı

Kütüphane Sayısı

FATİH PROJESİ VERİLERİ - LABORATUVAR VE KÜTÜPHANE SAYILARI
( 2013-2014 )

İLKOKUL (13)

-

2

-

-

-

-

-

8

10

ORTAOKUL (12)

-

4

-

-

-

-

-

5

3

ORTAÖĞRETİM (9)

3

3

276

96

3

2

2

3

5

3

9

276

96

3

2

2

16

18

FATİH PROJESİ

OKUL
TÜRÜ/SAYISI

TOPLAM

Tablo 6– Kaynak: Elmadağ İlçe MEM İstatistikleri

2013-2014 yılları arasında Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahta ve internet
altyapısı kurulmuş olan 3 ortaöğretim kurumundaki tüm öğretmen ve 9.sınıf öğrencilerine
tablet PC dağıtımı tamamlanmıştır. Dağıtılan tablet sayısı 276’dır. 96 dersliğe de akıllı tahta
kurulmuştur.
Sistemimizi en uygun teknolojilerle bütünleştirmek, bilgi toplumu olma yolunda sahip
olduğumuz kaynakları etkili ve verimli bir biçimde kullanmak için ortaöğretim
kurumlarımızda teknolojik altyapı çalışmaları hala devam etmektedir.Okullara akıllı tahta,
öğrencilere tablet dağıtımı yapılmaktadır.
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MALİ KAYNAKLAR
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu” ile kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve malî
saydamlık ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni kanun içerisine stratejik yönetim ve
performans yönetimi de dâhil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi
ve uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün finansman kaynakları Tablo:7’de
verilmiştir.

FİNANSMAN KAYNAKLARI
GENEL BÜTÇE
(Maaşlar, ek dersler, yolluklar, emekli kesenekleri, tüketim
malzemeleri, telefon, kırtasiye,taşıma,yakacak)
FİNANSMAN
KAYNAKLARI

Kantin gelirlerinden Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü payı

Bağışlar
Tablo 7 – Kaynak: Destek Hizmetleri bölümü

ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILLARA
GÖRE BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
GİDERLER

2012

2013

2014

PERSONEL GİDERLERİ

26.121.770,15 ₺

29.101.017,13 ₺

33.192.850,95 ₺

MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ+KANTİN PAYLARI

4.084.113,03 ₺

3.871.329,49 ₺

4.192.265,68 ₺

30.205.883,18 ₺

32.972.346,62 ₺

37.385.116,63 ₺

GENEL TOPLAM

Tablo 8 – Kaynak: Destek Hizmetleri bölümü
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KURUM KÜLTÜRÜ
Kurumumuz güçlü bir misyona, bu misyonu destekleyen ve tüm çalışanların paylaştığı
ortak değerlere, bu değerleri temsil eden kişilere, kurum kültürünü yaşatan ve pekiştiren
yöneticilere sahiptir.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, çalışanların ve yöneticilerin gelişimini sağlayan önemli
bir araçtır.Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımcı sayısı ile açılan seminer ve kurs sayıları
ise yıllara göre değişiklik göstermektedir. Hizmet içi eğitimlerde işlenecek konular, bir önceki
yıl tüm okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere sorularak tespit
edilmektedir. Hizmet içi eğitimler sayesinde

çalışanların becerileri gelişmekte ve yeni

fikirler paylaşılmaktadır.

HİZMET İÇİ EĞİTİM DURUMU
MAHALLİ DÜZEYDE
YILLAR

MERKEZİ DÜZEYDE

Hizmet İçi
Hizmet İçi
Katılan
Eğitim
Eğitim
Öğretmen Sayısı
Faaliyet Sayısı
Faaliyet Sayısı

Katılan
Öğretmen
Sayısı

İlçedeki
Toplam
Öğretmen Sayısı

Mahalli düzeyde
Hizmetiçi
Eğitime Katılan
Öğretmen Oranı

2011-2012

29

322

7

18

584

% 55,1

2012-2013

14

96

10

20

644

% 14,9

2013-2014

7

169

32

141

599

% 28,2

Tablo 9– Kaynak: İnsan Kaynakları Bölümü

Mahalli düzeyde yapılan hizmet içi eğitime katılan öğretmen sayılarında yıllar içinde
değişimler yaşanmıştır.2013-2014 eğitim-öğretim yılında mahalli olarak gerçekleştirilen
7 eğitim faaliyetine 169 yönetici ve öğretmen katılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında %
28,2 oranında öğretmen hizmetiçine katılmıştır.
Merkezi olarak gerçekleştirilen 32 eğitim faaliyetine 141 yönetici ve öğretmen
katılmıştır.

YILLARA GÖRE YAPILAN TOPLANTILAR

KATILIMCILAR
İlçe MEM Şube Müdürleri
Okul müdürleri

TOPLANTI
SIKLIĞI
Ayda Bir

YILLAR
2012

2013

2014

8

10

10

Tablo 10-Kaynak: Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Müdürlüğümüz çalışanlarını toplantılar aracılığıyla Türk milli eğitiminin dolayısıyla
Elmadağ İlçe

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün genel hedeflerine yönlendirmektedir.Eğitim

öğretim yılı boyunca İlçe milli Eğitim Müdürü’nün başkanlığında şube müdürleri ve okul
müdürlerinin

katılımıyla

her

ay

değerlendirme,

bilgilendirme

toplantıları

yapılmaktadır.Okul/kurum liderlerinin değişen ve gelişen dünyaya uyum sağlamaları, yaratıcı
düşünceler oluşturabilmeleri için seminerler ve toplantılar yapılmaktadır.

2. KURUM DIŞI ANALİZ
Elmadağ İlçesi, İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya Bölümü’nde, başkent
Ankara’nın 41 km. doğusunda adını aldığı Elma Dağı’nın kuzeydoğu eteklerinde
kurulmuştur. Doğusunda Kırıkkale ili, batısında Çankaya ve Mamak, kuzeyinde Akyurt ve
Kalecik, güneyinde Bala ilçeleri ile komşudur.
İlçemizin iklimi ise karasal iklim olup kışları soğuk ve sert, yazları sıcak ve kurudur.
Bölge rakımı 945 ile 1150 m arasında değişmektedir. Yüksek ve dağlarla çevrili olması
sebebiyle gece-gündüz ve yaz-kış sıcaklıkları arasında büyük farklılıklar görülür.Kar yağışları
Kasım ayında başlayıp Nisan ayına kadar sürer. En fazla yağış Ocak ayında görülür. Ayrıca
ilçemizdeki Elmadağ Kayak Merkezi kış sporları için uygundur.
İlçe genelinde çok verimli alüvyon sahaların yanı sıra, hiçbir bitkinin yetişmesine
imkân vermeyen fakir topraklarda bulunmaktadır.İlçenin toplam alanı 62.512 hektar olup,
arazi dağılımı tarım alanı 28.311 , orman ve koruluk alan 5000 , çayır-mera alanı7640 , diğer
araziler 21.561 hektardır.İlçede yapılan besiciliğin önemli bir kısmı Hasanoğlan ve çevresinde
yapılmaktadır. Köylerde küçük aile işletmesi şeklinde besicilik yapılmaktadır. Bunların ticari
değeri küçük, çoğunlukla halkın ihtiyacını karşılayacak durumdadır.İlçemiz dahilinde 5.300
kovan olup, genelde aile işletmeciliği şeklindedir. Bölgemizin bitki florası nedeniyle önemli
miktarda gezginci arıcılara yaz döneminde ev sahipliği yapmaktadır.
İlçemizde Hasanoğlan Sanayici İşadamları Derneği (HASSİAD) 13 Kasım 2004
tarihinde 20 civarında sanayici tarafından kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir.
İlçemizde 250’yi aşkın esnaf ve küçük sanayi kolları mevcuttur. Hasanoğlan Sanayi
Bölgesinde 25 adet muhtelif sanayi tesisi ve yapımı devam eden sanayi tesisi inşaatı vardır.
Elmadağ Barutsan Yakıt ve Patlayıcı Fabrikası , ÇAYKUR Çay Paketleme Fabrikası ,
Roketsan A.Ş , Baştaş Başkent Çimento Sanayi , Henkel , CİMPOR Yibitaş Lafarge Çimento
Sanayi , Özpor ( Strofor) , ÇİMSA Çimento Fabrikası ,Kireç Ocakları , Öz Petek Bal
Fabrikası , Sultan Et Entegre Tesisi ilçemizde faaliyet gösteren başlıca sanayi kuruluşlarıdır.
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Bu kurumlar nüfusun büyük bölümünü istihdam etmektedirler. İlçemiz AnkaraSamsun karayolu üzerinde bulunması nedeniyle sanayi yönünden gelişmeye müsaittir. İlçe
arazisinin tarımsal açıdan verimsiz olması faal nüfusu genellikle isçilik ve memurluğa
yöneltmiştir. Halkımızın bir kısmı Elmadağ’da bir kısmı Ankara’da memur ve işçi olarak
çalışmakta veya çeşitli (tesisat, sitelerde marangoz, şoför, inşaat işçisi, bakkal, market vb.)
işlerle meşgul olmaktadır. Küçük bir kısmı da çiftçilik yapmakta olup, hayvancılık küçük
çapta aile hayvancılığı şeklindedir.
Yerel yönetimler, sanayi kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları Elmadağ’da eğitim
kurumlarının çevre düzenlemelerini desteklemekte ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitimde
malzeme, giyim, kırtasiye ve beslenme konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca ilçe genelinde
düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden dar gelirli çocuk ve gençler ile
dezavantajlı bireylerin faydalanmaları sağlanmaktadır.
2014 yılında Elmadağ nüfusu 43.666’dır. Bu nüfus, 22.277 erkek ve 21.389 kadından
oluşmaktadır.Yüzde olarak ise % 51,02 erkek , %48,98 kadındır.Nüfusta yıllar içinde fazla
değişiklik olmamıştır.2012 yılında 43.856 ,2013 yılında ise 43.873 ‘tür.
2004 yılında Elmadağ Kültür Sanat ve Eğitim Derneği kurulmuştur.Dernek özellikle
müzik ve sanat adına verdiği kurslarla ve konserlerle ilgi çekmektedir.İlk faaliyet olarak 2004
yılı sonunda 32 kişiden oluşan Elmadağ Türk Sanat Müziği Korosu kuruldu. Bu koro 6 konser
verdi. Ardından 96 çocuktan oluşan Çocuk Korosu kuruldu ve 2005 yılı Nisan ayında ilk
konserini verdi. Bu arada keman, gitar, bağlama gibi enstrüman kursları açıldı. Yine 2005 yılı
Mayıs ayında EKSED Halk Oyunları Topluluğu kuruldu. 9 öğretmen ve 3 öğrenciden oluşan
bu grup, 24 Kasım 2005 Öğretmenler Gününde ilk gösterisini yapmıştır.Bu gün itibariyle,
Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf Musikisi Koroları bulunan dernek 7 dalda
150 kursiyer öğrenciye hizmet vermektedir. Genellikle eğitimciler ve iş adamlarından oluşan
40 üyesi vardır.
İlçemizde Halk Kütüphanesi 1961 yılında hizmete başlamış olup hala hizmet vermeye
devam etmektedir.Kütüphanede yaklaşık 10.000 adet kitap bulunmaktadır.
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3. ÜST POLİTİKA BELGELERİ VE DİĞER POLİTİKA BELGELERİ
Üst politika belgeleri kurumumuzun stratejik planın oluşturulmasında referans belgeler
olarak kabul edilmiştir.
MEB Stratejik Planı
Bakanlık Mevzuatı
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı

Milli Eğitim Kalite Çerçevesi
Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi
Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

4. GZFT ( SWOT )ANALİZİ
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verimlilik, etkililik, etkinlik esasına dayalı
sürekli gelişme ve iyileşmeyi gerçekleştirmek; belirlediği vizyona ulaşmak; örnek bir kurum
olmak; üstüne düşen görevleri en iyi ve planlı bir şekilde yapmak için Stratejik Planlama
Ekibi ile stratejik plan çalışmalarına başlamış ve ilk stratejik planını 2010 yılında
tamamlamıştır. Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlk GZFT analizi de 2010-2014
yıllarını kapsayan stratejik planda yapılmıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; GZFT analizi çalışmasını, farklı birim ve
alanlardan kişilerin bir araya gelmesi, deneyimlere, farklı gözlemlere dayalı öznel bilgilerin
anlamlı bir halde düzenlenmesi için fikir tepsisi ,beyin fırtınası, anket, mülakat yöntem ve
teknikleriyle yapılan toplantılarda paydaşların görüşlerini alarak oluşturmuştur.
Güçlü yönlerimiz Kurumun hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak
nitelikleri, zayıf yönlerimiz ise Kurumumuz için dezavantaj oluşturacak nitelikleri
göstermektedir.

Zayıf ve güçlü yönlerimiz kurumumuzun iç faktörleridir. Kurumumuza

yönelik fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. Bu faktörlerin tespitinde PEST analizi
kullanılmıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün GZFT analizi, MEB 2015-2019 stratejik
plan temel yapısında belirlenen erişim, kalite, kapasite temalarıyla ilişkilendirilmiş ve
Müdürlüğümüz Birimleri ve çalışanları ile yapılan genel değerlendirmedeki oylama
sonuçlarına göre öncelik sırası dikkate alınarak aşağıdaki gruplandırma yapılmıştır.
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

1. Kız çocukları başta olmak üzere özel
politika
gerektiren
grupların
eğitim
kurumlarına erişimlerinin sağlanması.
2. Zorunlu eğitim nedeni ile kayıtsız öğrenci
sayısının azalması/ kalmaması.
3. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun
eğitime erişiminde duyarlı olunması

GÜÇLÜ
YÖNLER

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

KURUMSAL KAPASİTE

1. Yöneticilerin kurum kültürü oluşturma,
iletişim ve sorunların çözüme ulaştırılması
amacı ile gayretli çalışmalarının olması.
2. Bilim, kültür şenliklerinin yapılması ve
okulların bu şenliklere faal olarak katılması.
3. Proje eğitimleriyle ilçede AB projelerine olan
katılım ve ilginin artması.
4. Üç ortaöğretim kurumumuzda FATİH
projesinin olması.
5. Okul öncesi eğitimi destekleyen çalışmalar
yapılması.
6. İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının
etkin şekilde yapılması.
7. Sportif faaliyetlerde özellikle ‘badminton’da
ilçemiz öğrencilerinin ülke ve dünya çapında
başarılara sahip olmaları.
8. Öğrenci velilerinin okul öncesine olan ilgi ve
alakasının gün geçtikçe artıyor olması.
9. Meslek liselerinin yönetiminde mesleki eğitim
mezunu idarecilerin ağırlıklı olması.
10. Meslek liselerinde
“Alan-Dal Tanıtım
Günleri” etkinliklerinin yapılması.
11. Değerler Eğitimi’ne önem verilmesi.
12. Koçluk faaliyetlerinin etkili bir şekilde devam
etmesi.
13. İlçe
düzeyinde
yapılan
yarışmalarda
öğrencilerin ödüllendirilmesi

1. Eğitim çalışanları arasında genç, dinamik
ve değişime açık personelin çokluğu.
2. İlçemizdeki tüm eğitim kurumlarında
normal eğitim yapılıyor olması.
3. Sınıf mevcutlarının standartlara yakın
olması.
4. Okul türü ve sayısının yeterli olması.
5. DYS sistemine geçilmesi.
6. Teknolojik altyapının ve donanımın
yaygınlaştırılması.
7. Okullardan elde edilen kantin vb. gelirlerin
olması .
8. Kamu Hizmet Standartlarının gözden
geçirilerek yeniden düzenlenmesi
9. Bütçe gelirlerinin etkili ve verimli
kullanılması
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının

ZAYIF YÖNLER

2.
3.
4.
5.
6.

düşük olması
İlköğretimde devamsızlığın olması
Taşımalı eğitimle ilgili sorunlar yaşanması
Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına
çıkılması
Ortaöğretimde devamsızlık oranının yüksek
olması
Temel eğitimden ortaöğretime geçen
öğrencilerin uyum sorunu yaşamaları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

KURUMSAL KAPASİTE

1. Zorunlu eğitimden erken ayrılma
2. 9. sınıf düzeyinde sınıf tekrarının fazla olması
ve yine bu sınıf düzeyinde okuldan
ayrılmaların fazla olması.
3. Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetlerinin
yeterli olmaması
4. Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması
5. Mevcut donanımların ileri teknolojik araçlarla
değişiminin sağlanamaması.
6. Velilerin okullara olan ilgilerinin az olması,
özellikle meslek lisesi velilerini duyarlı hale
getirememe.
7. Görev değişiklikleri nedeni ile oluşan
sirkülasyondan dolayı kurum kültürünün
oluşamaması.
8. Toplumda meslek liselerine yeterli ilginin
gösterilmemesi.
9. Öğrencilerin boş zamanlarını
değerlendirebilmeleri için yeterli sosyal ve
kültürel alanların olmaması .
10. Halk Eğitim Merkezi kurslarına halkımızın
yeterli ilgiyi göstermemesi.
11. Kitap okuma alışkanlığının yeterli düzeyde
olmaması.
12. Kâğıt israfı ve çevre koruma bilincinin
yerleşmemiş olması
13. Sportif ve sosyal faaliyetlere yeterli maddi
desteğin sağlanamaması.
14. Özel sektörden yeterince yararlanılamaması.
15. İlçemizdeki Yüksekokulun ortaöğretim
öğrencilerimiz için okullaşmada etkisinin
olmaması.

1. Müdürlüğün kendine ait hizmet binasının
olmaması. Fiziki mekânının çalışanlar için
yeterli olmaması.
2. Müdürlüğümüzün
ve
okullarımızın
teknolojik donanım bakımdan yeterli
seviyede olmaması.
3. İlçede yaygın eğitim faaliyetlerinin
yürütülebilmesi için Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüğü hizmet binasının yeterli
olmaması.
4. Bazı okul binalarının fiziki yapılarının
yetersiz olması.
5. Mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen kurs
ve seminerlerin yetersizliği.
6. Çalışanların yeterince ödüllendirilmemesi
7. Çalışanların
iş
performansının
ölçülmemesi.
8. Öğretmenleri
kaynaştırmaya
ve
öğretmenlerin
ilçeyi
sahiplenmesine
yönelik çalışmaların yetersizliği.
9. Özel eğitim sınıfının ve uzman personelin
yeterli sayıda olmaması.
10. Spor salonu olmayan okulların olması.
11. Çıraklık Yaygın Eğitim Kurumu’nun
olmaması.
12. Bazı okullarda güvenlik kulübesinin
olmaması.
13. Rehber öğretmen sayısındaki eksikliğin
giderilememiş olması.
14. Bayan öğretmenin fazla olmasına rağmen
kreş imkânının olmaması.
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1. MEB desteğine çabuk ve kolay erişim
sağlanması
2. İlimizdeki üniversitelerin akademik,
bilimsel, sosyal kurumlarına ilçemizden
erişimin ve iletişimin sağlanılması ve bu
kurumlardan yararlanılması.

FIRSATLAR

3. İlçemizde bir meslek yüksek okulunun
bulunması , iletişimin sağlanılması ve
buradan yararlanılması.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

KURUMSAL KAPASİTE

1. Başkente yakın bir ilçe olmanın olanaklarından 1. Öğretmen kadrosunun bazı branşlarda
yararlanılması, yerel ve merkezi hizmet içi eğitim
yeterli olması.
çalışmalarına katılımın sağlanması.
2. Her mahallede okul olması.
2. İlçe hinterlandında sanayi
fabrikaların çok olması.

3. Elmadağ
bölgesinde
işyerlerinin olması.

kuruluşları

istihdam

ve 3. Yerel yönetim tarafından eğitime verilen
destek.

sağlayıcı

4. Siyasetçilerden eğitim olanaklarını geliştirme
konusunda yararlanılması.

4. Yeni yapılan Elmadağ Belediyesi Kültür
Merkezi’nin çeşitli faaliyetler için
kullanılabilecek olması
5. İlçedeki Gençlik Kamp Merkezi ve Aile
Yaşam Merkezi ile ortak faaliyetlerin
yapılabilecek olması.
6. Müdürlüğümüzün Kaymakamlıkla aynı
binada oluşu nedeniyle diğer kamu
kuruluşlarıyla
anında
iletişim
kurulabilmesi imkanı,
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EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1. Toplumda bağımlılık yapan maddelere
2.
3.

TEHDİTLER

4.
5.

6.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

erişimin kolay olması.
Bazı okul türlerine yönelik olumsuz
yargıların oluşması
Nüfus hareketleri ve kentleşmede
yaşanan değişimler
Ulaşımda sorunlar yaşanması
Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel
eğitim konusunda yeterli bilgiye sahip
olmaması
Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş
hayatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip
olmaması

KURUMSAL KAPASİTE

1. Eğitim sisteminde sık sık değişiklikler olması.

1. İlçede Rehberlik Araştırma Merkezi’nin
bulunmaması, buna bağlı olarak
2. Eğitimde uygulanan sınav sisteminde değişlikler
rehberlik çalışmalarının etkili ve verimli
yaşanması
yapılamaması.
3. İlçemizin zorunlu hizmet alanı içinde olmaması
öğretmen sirkülâsyonunun çok olmasına
2. İş gören ve öğretmen atamalarının
sebebiyet vermesi bunun da talebi olumsuz
zamanlamasının yapılamaması.
yönde etkilemesi.
4. İlçede boşanma oranlarının yıldan yıla artması ve 3. Kış aylarında taşımalı eğitimin risk
parçalanmış
ailelerin
çocuklarına
karşı
taşıması.
ilgisizleşmeleri.
5. Yüksek Öğretim Kurumları’nın ilçede yeterli 4. Özel eğitime yeterli kaynak ve iş
seviyede olmaması.
görenin ayrılmaması.
6. Genç nüfusun istihdamındaki problemler(işsizlik)
7. İş güvenliği ve çalışan sağlığına gerekli 5. Okullarda Müzik, Beden Eğitimi,
İngilizce, Görsel sanatlar, Din Kültürü
hassasiyetin verilmemesi
ve Ahl. Bil. , İ.H.L Meslek dersleri,
8. Sınav kaygısının başarıyı olumsuz etkilemesi
Coğrafya,Türkçe, Edebiyat dersleri
9. Öğrenciler arasında şiddet ve zorbalık olaylarında
öğretmenlerinin kadrolarının boş olması.
artış olması
10. Toplumda
kaynaştırma-bütünleştirme 6. İlçe genelindeki tüm okullarımızda
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik
güvenlik personelinin olmaması.
olumsuz algı olması
11. Gençlerde teknoloji bağımlılığına artış olması
7. İlçemizin göç alması.
12. Dilimizin etkili ve güzel kullanılamaması

8. Özel eğitim iş okulunun olmaması

13. Görsel ve yazılı basının eğitim çağı çocuk ve
gençler üzerindeki olumsuz etkisi

9. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun
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donatım maliyetleriin yüksek olması

F.EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI
Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları, paydaş analizi ile kurum içi ve dışı analiz sonuçlarına göre tespit
edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır.
EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM





















Okul öncesi eğitimde okullaşma
Ortaöğretimde okullaşma
İlköğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan
öğrenciler
Zorunlu eğitimden erken ayrılma
Taşımalı eğitim
Yurt ve pansiyonların doluluk oranları
Öğrenci bursları
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş
Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
Öğrencilere yönelik oryantasyon
faaliyetleri
Yükseköğretime katılım
Hayat boyu öğrenmeye katılım
Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı
Açık öğretim okullarındaki kaydı
dondurulmuş öğrenciler
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin
uygun eğitime erişimi
Kız çocukları başta olmak üzere özel
politika gerektiren grupların eğitime
erişimi
Özel öğretimin payı
Özel öğretim okullarının doluluk oranı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler
 Okuma kültürü
 Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme
kursları
 Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler
 Haftalık ders çizelgeleri
 Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kullanımı
 Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim
hizmetleri
 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim ve
öğretim hizmetleri
 Okul sağlığı ve hijyen
 Okul güvenliği
 Zararlı alışkanlıklar
 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri
 Hayat boyu rehberlik hizmeti
 Temel dersler önceliğinde ulusal sınavlarda öğrenci
başarı durumu
 Temel eğitimden ortaöğretime geçişin tanıtımı
 Ortaöğretimden yükseköğretime geçişin tanıtımı
 Öğrencilerin sınav kaygısı
 Eğitsel değerlendirme ve tanılama
 Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve iş gücü
piyasasının taleplerine uyumu
 Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin özel alan
yeterlikleri
 İş yeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları
 Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi
 Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların
çeşitliliği ve niteliği
 Mesleki eğitimde alan dal seçimi
 Yabancı dil yeterliliği
 Uluslararası hareketlilik programlarına katılım
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KURUMSAL KAPASİTE

































İnsan kaynakları planlaması
Çalışanların ödüllendirilmesi ve motivasyon
İnsan kaynağının genel ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi
Öğretmenlik mesleği adaylık eğitimi süreci
Hizmet içi eğitim kalitesi
Çalışanların yabancı dil becerileri
Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları
Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı
Alternatif finansman kaynaklarının artırılması
Okul-Aile birlikleri  Çalışma ortamı ve koşulları
Okul ve kurumların fiziki kapasitesi
 Okul pansiyonları
Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet
alanlarının yetersizliği
Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesi
Kalabalık sınıflar
Birleştirilmiş sınıf uygulaması
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere uygun eğitim ve öğretim ortamları
Özel eğitim okullarının yaygın olmaması
Eğitim yapılarının depreme dayanıklılığı
Kamulaştırma, satın alma, kiralama, arsa temini vb. süreçler
Donatım eksikliği
 Teknolojik altyapı eksikliği
İş ve işlemlerin gecikmesinden kaynaklanan kamu zararı
Stratejik yönetim ve planlama anlayışı
İş sağlığı ve güvenliği
 İç kontrol sistemi
Projelerin etkililiği ve proje çıktılarının sürdürülebilirliği
İç denetimin kurumlarda anlaşılırlık ve farkındalık düzeyi
Kurumsal aidiyet
İç ve dış paydaşlarla etkin ve sürekli iletişim
Basın yayın faaliyetleri
Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu; mobil uygulamaların
geliştirilmesi, yaygınlaştırılması
Elektronik ağ ortamlarının etkinliği
Arşiv yönetiminin yetersizliği
Bilgi temini

G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT
analizi ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Elmadağ İlçe Millî
Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe
yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır.
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama
Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama
Hayat boyu öğrenmeye katılım
Özel eğitime erişim ve tamamlama
Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi
Özel öğretimin payı

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.

Öğrenci
Öğretmen
Öğretim programları ve materyalleri
Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
Rehberlik
Ölçme ve değerlendirme
Okul türleri ve programlar arası geçişler

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
2.2.1. Sektörle iş birliği
2.2.2. Hayata ve istihdama hazırlama
2.2.3. Mesleki rehberlik
2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1. Yabancı dil yeterliliği
2.3.2. Uluslararası hareketlilik
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3. KURUMSAL KAPASİTE
3.1. Beşeri Altyapı
3.1.1. İnsan kaynakları planlaması
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Finansal kaynakların etkin yönetimi
Okul bazlı bütçeleme
Eğitim tesisleri ve altyapı
Donatım

3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması
3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları
3.3.2. İzleme ve değerlendirme
3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma
3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.4.1. Çoğulculuk
3.3.4.2. Katılımcılık
3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.5. Kurumsal iletişim
3.3.6. Bilgi Yönetimi
3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet aracılığıyla sunumu
3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.3.6.3. Veri toplama ve analiz
3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı
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A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

MİSYONUMUZ
Eğitim bölgemizdeki tüm vatandaşlarımıza, örgün ve
yaygın

eğitimin

kaybetmeden,

imkânlarını
toplumun

sunarak,

hiçbir

sosyal-kültürel

ferdimizi

ihtiyaçlarını

karşılayarak, müdürlüğümüz ve paydaşlarımızın özverili
çalışmaları ile her alanda değişen dünya şartlarını da dikkate
alarak; içinde yaşadığı toplumun milli, manevi ve kültürel
değerlerini koruyacak, beşikten mezara kadar öğrenen ve
öğreten bilgi toplumu insanını yetiştirmeyi görev edinmiş bir
kurumuz.
VİZYONUMUZ
Eğitim ve öğretimdeki başarıları ile kendinden söz
ettiren, eğitimin her kademesinde gelişmeye açık, çevresine
yön veren öncü bir kurum olmak.
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TEMEL DEĞERLERİMİZ

Şekil -4 Temel Değerlerimiz
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
TEMALAR

STRATEJİK
AMAÇLAR

1.TEMA:
EĞİTİM VE
ÖĞRETİME
ERİŞİM

STRATEJİK AMAÇ
1
Bütün bireylerin
eğitim ve öğretime adil
şartlar altında
erişmesini sağlamak.

2.TEMA:
EĞİTİM VE
ÖĞRETİMDE
KALİTE

3.TEMA:
KURUMSAL
KAPASİTE

STRATEJİK AMAÇ
2
Bütün bireylere çağın
gerektirdiği bilgi,
beceri, tutum ve
davranışın
kazandırılması ile
girişimci, yenilikçi,
yaratıcı, dil becerileri
yüksek, iletişime ve
öğrenmeye açık, öz
güven ve sorumluluk
sahibi, sağlıklı ve
mutlu bireylerin
yetişmesine imkân
sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ
3
Beşeri, fiziki, mali ve
teknolojik yapı ile
yönetim ve
organizasyon yapısını
iyileştirerek eğitime
erişimi ve eğitimde
kaliteyi artıracak etkin
ve verimli işleyen bir
kurumsal yapıyı tesis
etmek.

STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Hedef 1.1 : Plan dönemi sonuna kadar
dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim
ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve
tamamlama oranlarını artırmak.

Stratejik Hedef 2.1 : Bütün bireylerin
bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine
yönelik faaliyetlere katılım oranını ve
öğrencilerin akademik başarı düzeylerini
artırmak.

Stratejik Hedef 2.2 : Hayat boyu öğrenme
yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep
ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek
istihdam edilebilirliklerini artırmak.
Stratejik Hedef 2.3 : Eğitimde yenilikçi
yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil
yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen
hareketliliğini artırmak.
Stratejik Hedef 3.1 : Müdürlüğümüz
hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere
insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini
geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2 : Plan dönemi sonuna
kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun
eğitim ortamlarını tesis etmek; etkin, verimli bir
mali yönetim yapısını oluşturmak.
Stratejik Hedef 3.3 : Etkin bir izleme ve
değerlendirme
sistemiyle
desteklenen,
bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı,
şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve
organizasyon yapısını plan dönemi sonuna
kadar oluşturmak.
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C. TEMA, AMAÇ ,HEDEF VE STRATEJİLER

Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal,
kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından
etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında
ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine
yönelik politikalar ‘EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM‘
teması altında değerlendirilmektedir.
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STRATEJİK AMAÇ 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin
her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
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
gerekmektedir.
Elmadağ’da 25+ yaş grubunun ortalama eğitim süresi 8,9 yıldır. 25 yaş üstü nüfusun
ortalama eğitim görme süresi Türkiye’de 7,6 yıl , Ankara’da 9,4 yıl iken yüksek insani
gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda bu süre 9,1 yıldır.Elmadağ’ın 8,9 ile ortalamaya
yakın olduğu görülmektedir. Ortalama eğitim süresi 25+ yaş grubundaki kişilerin okulda
geçen süreleri esas alınarak hesaplanmıştır. Bölgedeki bilinmeyen nüfus hesaplamada dikkate
alınmamıştır. 2014 yılına ait veriler TÜİK tarafından yayımlanmadığı için en son 2013 yılı
verileri esas alınmıştır.
Türkiye , Ankara ve Elmadağ’ın okullaşma oranları karşılaştırıldığında Elmadağ’daki
ortaöğretim net okullaşma oranlarının Türkiye ve Ankara ortalamasının üzerinde olduğu
görülmektedir.İlkokul ve ortaokul okullaşma oranlarının ise Türkiye ve Ankara ortalamasının
altında olduğu görülmektedir.
65. Hükümet Programı, 2017-2019 Orta Vadeli Program ve Bakanlığımızın
21.11.2017 tarih 19681222 sayılı yazısı doğrultusunda ‘Okul Öncesi (5 Yaş) Net Okullaşma
Oranı’ performans göstergesinin 2019 hedefi % 100 olarak güncellenmiştir.
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.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıra
No
1.1.1

Performans Göstergeleri
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış
olanların oranı (%)
Okulöncesi
( 5 Yaş)

Önceki Yıllar

Hedef

2012 2013 2014

2019

58,2

56,6

54

90

79,7

52,8

56,5

100

98,75

98,85

100

91,8

92,04

100

43,3

69

95,48

100

İlkokul
1.1.2

Net Okullaşma Oranı (%)

Ortaokul
Ortaöğretim

1.1.3

Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)

-

89

95,45

100

1.1.4

Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime erişim oranı
(%)

-

88,5

88,8

99

0,10

0,36

0,1

0,92

0,51

0,1

4,03

3,67

4,24

1,4

-

4,19

11

14,6

14,2

17

47,2

62,7

77,2

80

İlkokul
1.1.5

0,23

Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci
oranı (%)

Ortaokul
Ortaöğretim

1.1.6

Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%)

1.1.7

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)

1.1.8

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)

1.1.9

Ortaokul sonrası okul türü seçiminde bilgilendirilen öğrenci oranı (%)

-

22,1

26,2

100

1.1.10

Ortaokul sonrası okul türü seçiminde bilgilendirilen veli oranı (%)

-

14,6

18,7

100

44

3,10

0,2

STRATEJİLER
Sıra
No

1.

2.

3.

Ana Sorumlu
Şube

Stratejiler

Okulöncesi eğitime katılımı artıracak ve okulöncesi
eğitim imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini
destekleyecek çalışmalar yapılacaktır.
Okulöncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak
düzenlemeler yapılacak ve okulöncesi eğitimin
kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi ile ilgili
yapılan düzenlemeler takip edilerek uygulanacaktır.
Okullaşma oranlarının arttırılması gereken eğitim
kademelerinde ailelere ve öğrencilere eğitimin önemi
ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları
yapılacaktır.

Temel Eğitim Şubesi

Diğer Sorumlu
Şubeler
Destek Hizmetleri Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi
Temel Eğitim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları
Şubesi
Özel Eğitim Rehberlik Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Ortaöğretim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

4.

Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

5.

Taşımalı eğitim uygulamasında sorun yaşanmaması
için paydaşlarla gerekli tedbirler alınacaktır.

Destek Hizmetleri
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi

6.

Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri,
Anadolu liseleri gibi okul türü seçimlerinde sonradan
yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla veli
ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar
artırılacaktır.

Temel Eğitim Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi

7.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için tarama
ve tanılama sistemindeki gelişimler takip edilerek
bireylerin, tanısına uygun eğitime erişmelerine ve
devam etmelerine imkân sağlanacaktır.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

8.

Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf
tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti
için çalışmalar yapılacaktır.

Eğitim ve Öğretim
Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

9.

Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini
azaltmak amacıyla Bakanlığımızın "Ortaöğretime
Uyum Projesi" kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Mesleki Teknik Eğitim
Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
İnsan Kaynakları Şubesi

13.

İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda
bireylerin istihdamını artırmaya yönelik olarak, sektör
ve ilgili taraflarla iş birliği içerisinde ve hayat boyu
eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki kursların
çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Eğitim ve Öğretim Şubesi

14.

Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere
dezavantajlı bireylerin eğitim ve öğretime erişimlerine
yönelik çalışmalar artırılacaktır.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

15.

Sınıf tekrarlarını en aza indirmek için etkin rehberlik ve
yönlendirme hizmetleri yapılacaktır.

Orta Öğretim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları
Şubesi

10.

11.

12.

Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve
devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci
devamsızlıkları izleme ve önleme çalışmaları
yapılacaktır.
Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve
topluma katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim
imkânları hakkında farkındalık oluşturulacaktır.
Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik
kurslara erişim imkânları ile bu kurslara katılım
oranları artırılacaktır.
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Eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut
imkânların en iyi şekilde kullanılarak her
kademedeki bireye çağın gerektirdiği bilgi, beceri,
tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik
politikalar ‘EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE‘ teması
altında değerlendirilmektedir.
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STRATEJİK AMAÇ 2
Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile
girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve
sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım
oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.
Hedefin Mevcut Durumu
İlçemizde 2014 yılından itibaren zorunlu eğitimde net okullaşma oranı %95,45’tir.
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 gerekmektedir.
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 Elmadağ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Bakanlığın yapmış olduğu değişimlere hızlı bir şekilde
uyum göstererek tüm öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanlardaki başarısını artırmaya
yönelik faaliyetler yapmaktadır.
İlçemizde akademik başarının değerlendirilmesinde ele alınabilecek göstergelerden
biri olan Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalamasına ilişkin dağılım; Türkçe dersinde
20 , Sosyal Bilgiler dersinde 13,2 , Matematik dersinde 8,4, Fen Bilimleri dersinde 7,2
şeklindedir. YGS netleri incelendiğinde özellikle matematik ve fen bilimleri alanında
Elmadağ net ortalamalarının Türkçe ve sosyal bilimler alanlarına göre düşük olduğu
görülmektedir.

Bu

bağlamda

öğrencilerimizin

gerçekleştirmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
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temel

öğrenme

kazanımlarının

Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir Öğrencilerimizin sosyal, kültürel,
bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ilçemizde yerel ve ulusal
düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilmektir. Mevcut durumda söz
konusu faaliyetlerin izlenmesi için Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Sistemlerini
kurmuştur. Bu sistem ile tüm öğrencilerimizin günlük sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleri
izlenmektedir.
Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması
eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Onur ve iftihar
belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır.
Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. Mevcut
durumda iftihar ve onur belgesi alan öğrenci oranı ilköğretimde % 2,9 , ortaöğretimde %
8,9’dur. Bu oranın artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Disiplin cezası alan öğrenci
oranı ortaokulda % 0,06 iken ortaöğretimde % 3,1’dir. Bu oranın düşürülmesi önemlidir.
Sağlık ve hijyen konusunda bireylerin bilinçlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile
Milli Eğitim Bakanlığı 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. Elmadağ İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü olarak bu protokollere uygun çalışmalar yürütülecektir.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 3 okul "Beslenme Dostu Okul Sertifikası"
almıştır.
Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve
akademik yönden başarılı bireylerin yetişmesine imkan sağlanması hedeflenmektedir.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıra
No

2.1.1

2.1.2
2.1.3

Performans Göstergeleri

Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları

Önceki Yıllar

Hedef

2012 2013 2014

2019

5. Sınıf

80,3

77,8

78,9

85

6. Sınıf

74,3

76,1

71,6

85

7. Sınıf

72,4

73,9

75,6

85

8. Sınıf

71,6

71,5

72,5

85

9. Sınıf

67,9

68,4

65

85

10. Sınıf

68,3

70,2

71,3

85

11. Sınıf

74,1

73,9

75,8

85

12. Sınıf

82,6

83,3

82,5

85

-

2,7

9,5

90

52,3

45,9

50,5

90

21,1

28,8

85

18,4

19,4

85

28

35,6

85

27,1

35,1

40

8,8

8,2

15

Fatih Projesi kapsamında hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olan
öğretmen oranı (%)
Kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilen
yönetici ve öğretmenlerin oranı (%)
İlkokul

2.1.4

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

18,8
Ortaokul
Ortaöğretim

25,2

İlkokul
2.1.5

2.1.6

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

Ortaokul
Ortaöğretim

3,7

3,5

2,9

12

İlköğretim

0,8

2,1

2,9

5

Ortaöğretim

4,7

5,8

8,9

13

-

3,8

5,5

0,5

Ortaokul

-

-

0,06

0,01

Ortaöğretim

3

3,4

3,1

1,5

Onur Belgesi alan öğrenci oranı

2.1.7

Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı

2.1.8

Disiplin cezası alan öğrenci oranı

2.1.9

Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısı

4

3

3

10

2.1.10

Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı

-

-

-

6

2.1.11

Obezite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda düzenlenen
faaliyet sayısı

56

53

57

75

2.1.12

Obezite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda düzenlenen
faaliyetlere katılan öğrenci sayısı

3162

3360

4601

6000

2.1.13

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili bilgilendirilen yönetici ve
öğretmenlerin oranı (%)

11,1

1
11,8

1
13,3
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1

7
70

STRATEJİLER
Sıra
No

Ana Sorumlu
Şube

Stratejiler

16.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki
öğrencilerimizin bilgi eksiklerini gidermek,
yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını
artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak
amacıyla yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

17.

Okul düzeyinde öğrencilerin yılsonu başarı
ortalamaları analizleri yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

18.

19.

Yönetici ve öğretmenlerin, kaynaştırma eğitiminin
amaçları ve önemi hakkında bilgilendirilmeleri
sağlanacaktır.
Okul sağlığı ,obezite ve hijyen konularında
öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.
Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere
(Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir.

Diğer Sorumlu
Şubeler
Temel Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Temel Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

Özel Eğitim
Rehberlik Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
İnsan Kaynakları Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Eğitim Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

Temel Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Temel Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

20.

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel
ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin
söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacaktır.

21.

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla
değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim
fuarlarına katılımları desteklenecek, ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapılacaktır.

Strateji Geliştirme
Şubesi

22.

Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak
yaygınlaştırılması amacıyla okullarımızda teşvik ve
izleme çalışmaları yapılacaktır.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim,
Teknolojileri Şubesi
Eğitim-Öğretim Şubesi

23.

Engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla ilgili paydaşlarla iş birliği
yapılacaktır.

Özel Eğitim
Rehberlik Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

24.

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi
İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile örgün ve
yaygın eğitim kurumlarındaki öğrenci ve
öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri
artırılacaktır.

25.
26.

27.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen
eğitimin kalitesini artırmak amacıyla denetim
yapılacaktır.
Disiplin olaylarını en aza indirmek için etkin
rehberlik ve yönlendirme hizmetleri yapılacaktır.
Kitap okuma alışkanlığının artırılması için
paydaşlarla iş birliği yapılacaktır.
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Bilgi İşlem Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi
İnsan Kaynakları Şubesi

Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi

Özel Eğitim Rehberlik Şubesi

Özel Öğretim
Kurumları Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

Stratejik Hedef 2.2
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler
ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak.
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 gerekmektedir.
Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
çalışmalar takip edilerek Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında halk eğitim kursları, meslekî
eğitim merkezi kursları ve 3308 kapsamında verilen kurslar olmak üzere 184 kurs açılmıştır.
Bu faaliyetlerden toplam 3255 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
hedeflenmektedir.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Önceki Yıllar

Hedef

2012 2013 2014

2019

Sıra
No

Performans Göstergeleri

2.2.1

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki yeterliliklerine yönelik
işveren memnuniyet oranı

-

-

-

88

2.2.2

Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul oranı (%)

-

-

-

100

2.2.3.

Açılan Mesleki ve Teknik kurs sayısı

-

68

120

130

2.2.4

Mesleki ve Teknik kurslara katılan kursiyer sayısı

-

1434

2278

2500

STRATEJİLER
Ana Sorumlu
Şube

Diğer Sorumlu
Şubeler

28.

Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar
öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve
işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve
öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri
sağlanacaktır.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

29.

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin
sektörün ve iş gücü piyasasının talebine cevap veren
bir eğitim alması sağlanarak istihdam
edilebilirliklerini artırmak amacıyla sektörlerle iş
birliği yapılacaktır.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

30.

İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin
bir şekilde izlenip ve değerlendirilmesi
sağlanacaktır.

Mesleki ve Teknik
Eğitim Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

31.

Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve
istihdam fırsatları hakkında bilgi edinmeleri
amacıyla geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Portalına
(http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin ilçemizde
farkındalık oluşturulacaktır.

Sıra
No

Stratejiler
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Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

Stratejik Hedef 2.3
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve
uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak.
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 öncelikli hedeflerimiz
arasında yer almıştır.
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.
OECD 2014 verilerine göre ülkemizde birinci yabancı dil ders saatinin oranı ilkokulda
%5 iken OECD ortalaması %4, ortaokulda Türkiye ve OECD ortalaması %10’dur.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Eğitimden
Ortaöğretim Geçiş Sisteminde değişiklikler yapılmıştır. Yeni sisteme göre sadece istekli
öğrencilerin merkezi sınava gireceği ve diğer öğrencilerin Mahalli Yerleştirme Sistemi ile
ortaöğretim kurumlarına yerleştirileceği belirtilmiştir. Yapılacak sınavda da Matematik,
Türkçe, Fen Bilimleri derslerinden yine eski sistemdeki gibi 20’şer soru sorulacağı; ancak
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden 20
soru yerine 10’ar soru sorulacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda ‘Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda
Yabancı Dil Doğru Ortalaması’ göstergesi 2019 hedefi 6 net olarak güncellenmiştir.
Yabancı dil dersi yılsonu başarı puanları ortalaması ise sınıflar bazında 72,7 ‘dir.
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2011-2014 döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 142 öğrenci
katılmıştır. 2011-2014 yılı için ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 167 öğretmen
katılmıştır. En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş , hareketlilik programlarına katılarak
mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış bireylerin sayısını artırmak
hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıra
No

Performans Göstergeleri

2.3.1

Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda yabancı dil doğru ortalaması

2.3.2

Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması

2.3.3
2.3.4

Önceki Yıllar

Hedef

2012 2013 2014

2019

-

-

-

6

70,9

70,6

72,7

80

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı

13

87

67

70

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı

26

74

42

47

STRATEJİLER
Ana Sorumlu
Şube

Diğer Sorumlu
Şubeler

32.

Yabancı dil eğitiminde daha çok uygulamaya
ağırlık verilerek öğrencideki öğrenmenin kalıcı
olması sağlanacak ve merkezi sınavlara
hazırlamak amacıyla hazırlık kursları açılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Ortaöğretim Şubesi
Eğitim Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

33.

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanarak
bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede
öğrenmesini sağlayacak faaliyetler planlanacak ve
beşinci sınıfların müfredatına uygun dil öğretimi
sınıflarda uygulanacaktır.

Temel Eğitim Şubesi

34.

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin , teorik
bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri
için çalışmalar yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Ortaöğretim Şubesi
Eğitim Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi

35.

Öğrenciler ve öğretmenler için hibe imkânlarına
ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılarak
uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci
ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere
katılımları desteklenecektir.

Strateji Geliştirme
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi
Özel Öğretim Kurumları
Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

36.

Uluslararası projelere katılmış öğretmen ve
öğrencilerin yapılacak etkinliklerle bilgi ve
tecrübelerini paylaşmaları sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

Sıra
No

Stratejiler
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Eğitim Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik
olarak fiziki, mali ve teknolojik altyapının
geliştirilmesi,
beşeri
kaynakların
niteliğinin
artırılması ile yönetim ve organizasyon yapısının
geliştirilmesine yönelik politikalar ‘KURUMSAL
KAPASİTE ‘ teması altında ele alınmaktadır.
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STRATEJİK AMAÇ 3
Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını
iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir
kurumsal yapıyı tesis etmek.
Stratejik Hedef 3.1
Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının
yapısını ve niteliğini geliştirmek.
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 Müdürlüğümüzün beşeri altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.
2014 yılı verilerine göre müdürlüğümüz Genel İdare Hizmetleri sınıfında 26 çalışan,
Eğitim–Öğretim Hizmetleri sınıfında 653 çalışan, Teknik Hizmetler sınıfında 4 çalışan,
Yardımcı Hizmetler sınıfında 61 çalışan ve Diğer Statüler sınıfında 7 çalışan bulunmaktadır.
2014 yılında mahalli olarak gerçekleştirilen 7 eğitim faaliyetine 169 yönetici ve
öğretmen katılmıştır. Merkezi olarak gerçekleştirilen 32 eğitim faaliyetine 141 yönetici ve
öğretmen katılmıştır.
2012-2014 yılları arasında FATİH Projesi kapsamında müdürlüğümüz bünyesinde
düzenlenen 3 eğitim faaliyetine 75 öğretmenin katılımı gerçekleşmiştir.
Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması,
yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel
atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıra
No

Performans Göstergeleri

Önceki Yıllar
2012

Hedef

2013

2014

2019

18

14

15

18

17

15

15

14

14

15

İlkokul
19
3.1.1

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Ortaokul
Ortaöğretim

3.1.2

Personel başına düşen yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat)

5,4

5,8

10,9

15

3.1.3

Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)

5,9

6,2

7,1

13

3.1.4

Hizmet içi eğitim faaliyeti olarak düzenlenen seminer ve kurs sayısı (
Mahalli)

29

14

7

30

3.1.5

Hizmet içi eğitim faaliyetlerindeki katılımcı sayısı ( Mahalli)

322

96

169

300

3.1.6

Sivil Savunma faaliyetleri için düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı

-

-

-

5

3.1.7

Sivil Savunma faaliyetleri için düzenlenen hizmet içi eğitimlerine katılan
kişi sayısı

-

-

-

150

3.1.8

Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyet sayısı

1

1

1

5

3.1.9

Müdürlüğümüz personelinden iş güvenliği eğitimine katılanların oranı (%)

-

-

-

100

3.1.10

Z-kütüphanelerin kullanıcı sayısı

500

500

720

3000
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STRATEJİLER
Ana Sorumlu Şube

Diğer Sorumlu
Şubeler

37.

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

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

38.

Talep eden her çalışanın hizmet içi eğitimlere adil
koşullarda ulaşabilmesi sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

39.

Hizmetiçi eğitimlerin, alanında uzman eğitim
görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili
kuruluşlar, kamu kurumları, üniversiteler ve özel
sektörle işbirliği yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

40.

Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim,
sahip olduğu geçerli sertifikalar ve yabancı dil
becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

41.

Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve
sekretarya gibi alanlardaki destek personeli
ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi
Özel Öğretim Kurumları
Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

42.

Müdürlüğümüz çalışanlarının motivasyon ve iş
doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

43.

Müdürlüğümüz personelinin iş güvenliği
eğitimini tamamlamaları sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

44.

Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel
durumlarına uygun görevler verilmesi
sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

45.

Z-kütüphaneler ve z-kütüphanelerini kullanıcı
sayısı artırılacaktır.

Destek Hizmetleri

Müdürlüğümüz Şubeleri

Sıra
No

Stratejiler
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Stratejik Hedef 3.2
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını
tesis etmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye
getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında
etkinliğin ve verimliliğin sağlanması gerekmektedir.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığı ile okullara, Bakanlıkça belirlenen
okul bazlı bütçeler göz önünde bulundurularak ödenek gönderilmektedir.
Elmadağ’da Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi
Projesi (TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle ilçe ve okullar düzeyinde
kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek
ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Böylece eğitime sağlanan kaynakların
ilçeler ve okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara
dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır.
2014 itibari ile müdürlüğümüze bağlı 37 okulda, toplamda 425 adet derslik , 2 adet
spor salonu bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımız Bilişim Teknolojileri sınıfları yerine
"Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi" başlatılmıştır. FATİH
Projesi kapsamında ilçemizde 3 ortaöğretim kurumundan başlanarak dizüstü bilgisayar,
projeksiyon cihazı, internet ve çok amaçlı yazıcı ile akıllı tahta sağlanmasına yönelik alt
yapının kurulmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda görev yapan 75 öğretmene,
3 hizmet içi eğitimle Fatih Projesi Semineri verilmiştir.2013 yılında öğrenci ve öğretmene
dağıtılan tablet sayısı 276’dır.
65. Hükümet Programı, 2017-2019 Orta Vadeli Program ve Bakanlığımızın
21.11.2017 tarih 19681222 sayılı yazısı doğrultusunda plana ‘İkili Eğitim Yapan Okul Oranı’
performans göstergesi eklenmiştir. İlçemizde ikili eğitim yapan okulumuz yoktur. Bu
durumumuzu koruyarak eğitim öğretime devam edilmesi hedeflenmektedir.
Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması
yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması, müdürlüğümüze 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 yapılması hedeflenmektedir.
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıra
No

Performans Göstergeleri
Okulöncesi

Önceki Yıllar

Hedef

2012 2013 2014

2019

24

29

28

20

23

16

20

24

49

24

27

24

24

24

İlkokul
3.2.1

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

25
Ortaokul
Ortaöğretim

3.2.2.

Spor salonu olan okul oranı

6,8

5,4

5,4

11

3.2.3

Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı

62

48,6

43,2

55

3.2.4

Kütüphanesi olan okul oranı

68,9

56,7

54

80

3.2.5

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

65,5

59,4

59,4

100

3.2.6

Enerji ve su tasarrufu konusunda yapılan faaliyetlere katılan öğrenci sayısı

3663

3867

4722

6000

3.2.7

Bakım onarımı gerçekleştirilen okul sayısı

15

14

14

30

3.2.8

İnternet altyapısı, tablet ve etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okul
oranı (%)

-

2,7

8,1

60

3.2.9

İkili eğitim yapan okul oranı (%)

0

0

0

0

60

STRATEJİLER
Ana Sorumlu Şube

Diğer Sorumlu
Şubeler

46.

Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim
tesislerinin sayısı ve dağılımında belirlenen hedeflere
ulaşmak için yatırımlar, ihtiyaç analizleri
doğrultusunda yapılacaktır.

İnşaat Emlak Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

47.

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

İnşaat Emlak Şubesi

İnşaat Emlak Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi

48.

Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime
ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine uygun
biçimde düzenlenecektir.

49.

Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak
ve fiziki ortamlara ilişkin standartlar güvenlik, hijyen
ve konfor şartları dikkate alınarak geliştirilecektir.

Sıra
No

Stratejiler

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Ortaöğretim Şubesi

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi

Destek Hizmetleri Şubesi

Özel Öğretim Kurumları
Şubesi
Temel Eğitim Şubesi
Orta Öğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi Hayat Boyu
Öğrenme Şubesi

50.

Okul ve kurumların kütüphane, konferans salonu,
laboratuar, spor salonu ve bahçe gibi mekânlarının bu
imkânlardan yoksun okullar tarafından
kullanılabilmesi sağlanacaktır.

51.

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların onarım ve
bakım ihtiyaçlarının tespiti ve eksiklerinin
karşılanması için öncelik analizi yapılacaktır.

Strateji Geliştirme
Şubesi

52.

Teknolojik alt yapı standartları belirlenerek bütün
okul ve kurumların bu standartlarda donatılması
sağlanacaktır. Bu kapsamda akıllı tahta, tablet gibi
materyalin dağıtımı tamamlanacak ve kurumların
internet altyapısı ile ilgili eksiklikler giderilecektir.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

61

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi

Strateji Geliştirme
Şubesi, İnşaat
EmlakŞubesi , Destek
Hizmetleri Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi

Stratejik Hedef 3.3
Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı,
çoğulcu, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak.
Hedefin Mevcut Durumu
Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde
geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun
çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.
Müdürlüğümüz ve Okul/Kurum Hizmet Standartları, Strateji Geliştirme
koordinesinde

tamamlanarak,

Müdürlüğümüz

internet

sayfasında

Şubesi

yayınlanmış

ve

vatandaşların görebileceği alanlara kurumlarca asılması sağlanmıştır.
Vatandaşların hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurması ve ortak
hizmetlerin tüm şubelerde aynı şekilde sunulmasının sağlanması, gereksiz yazışmaların
kaldırılması, başvurularda istenen belgelerin azaltılması, hizmetlerin elektronik ortama
aktarılması ve vatandaşlara başvurularının sonuçlanma süresinin bildirilmesi amacıyla
çalışmalara Müdürlüğümüz tarafından destek verilecektir.
Öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde üretilen öğrenci bilgileri, açık ilköğretim
okulları öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri, sınav sonuç bilgileri, mezun
öğrencilerin diploma duyuruları, kredi sorgulama, her türlü merkezî sistem sınavları, sınav
tarihleri, sınav giriş yeri bilgileri, sınav sonuç bilgileri, kazandığı okul, kayıt olduğu okul ile
kaydının silindiği okul bilgisi gibi Bakanlığın belirlediği bilgilerden istediklerini mesaj bedeli
ödemek şartıyla mobil ortamdan sorgulama yaparak ve/veya servise üye olarak erişim imkânı
sağlanmaktadır.
Değerler Yolculuğu Projesiyle öğrencilerimize milli, manevi, evrensel, kültürel ve etik
değerler bilinci ile insan hakları ve demokrasi kültürünün çeşitli programlar ve etkinlikler
aracılığı ile kazandırılması amaçlanmaktadır.
Memnuniyet anketlerimiz vasıtasıyla Müdürlüğümüz personelinin, öğrencilerimizin ve
velilerimizin her konuda tutum ve görüşlerinin zamandan ve mekandan bağımsız olarak
alınabilmesi, geçerli ve güvenilir sonuçların elde edilmesi sağlanacaktır.. Bu uygulamamız
eğitim öğretim yılı içerisinde bir defa uygulanacaktır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasında Devlet Kurumları, e-Yatırım
İşlemleri, Meis , Meis Sorgu, e-Alacak, e-Burs, Evrak, Tefbis, Kitap Seçim Modülü, eSoruşturma, EgiTek Sınav, e-Mezun, İlköğretim Kurum Standartları, Özel MTSK,
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Performans Yönetim Sistemi modülleri oluşturulmuş ve ilgili işlemler müdürlüğümüz ve
okul/kurumlarımız tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
Müdürlüğümüz yönetim yapısını, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk,
katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle bütünleştirerek
kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sıra
No

Performans Göstergeleri

Önceki Yıllar

Hedef

2012 2013 2014

2019

3.3.1

Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%)

-

-

-

85

3.3.2

Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin memnuniyet oranı (%)

-

-

-

85

3.3.3

Müdürlüğümüz elektronik ortamlarına ilişkin değerlendirilen şikâyet sayısı
(internet sayfaları, e-modüller, veli bilgilendirme sistemi gibi)

-

-

28

5

3.3.4

Enformasyon Teknolojileri hakkında bilgilendirme toplantısı sayısı

2

2

2

10

STRATEJİLER

Stratejiler

Ana Sorumlu Şube

Diğer Sorumlu
Şubeler

53.

Müdürlüğümüz personeli ve hizmet sunmakla sorumlu
olduğu vatandaşlar ,kamu hizmet standartları
hususunda bilgilendirilecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

54.

Müdürlüğümüz Şubelerinin görev alanlarına giren
konularla ilgili hizmet sunumundan yararlananların
memnuniyet oranı ölçülecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

55.

Müdürlüğümüz yönetici ve çalışanlarının memnuniyet
oranı ölçülecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

56.

Teknik altyapı, veri yedekleme ve güvenlik alanlarında
çalışmalar yapılacaktır.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Sıra
No

63

64

MALİYETLENDİRME
Müdürlüğümüz 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.
Elmadağ

İlçe

Millî

Eğitim

Müdürlüğü

2015-2019

Stratejik

Planının

maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği
maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda
bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve
harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler
doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı
belirlenmiştir.
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik
amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 251.063.863,09 TL kaynağa
ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın
tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine
ulaşılmıştır.

2015 - 2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI
AMAÇ VE HEDEFLER

MALİYET (TL)

ORAN ( % )

Stratejik Hedef 1.1

136.727.030,94 TL

54,45

STRATEJİK AMAÇ 1

136.727.030,94 TL

54,45

Stratejik Hedef 2.1

55.727.560,39 TL

22,19

Stratejik Hedef 2.2

4.458.204,77 TL

1,77

Stratejik Hedef 2.3

6.687.307,20 TL

2,66

STRATEJİK AMAÇ 2

66.873.072,36 TL

26,62

Stratejik Hedef 3.1

17.832.819,30 TL

7,10

Stratejik Hedef 3.2

27.401.837,80 TL

10,91

Stratejik Hedef 3.3

2.229.102,35 TL

0,88

STRATEJİK AMAÇ 3

47.463.759,45 TL

18,90

STRATEJİK AMAÇ
MALİYETLERİ TOPLAMI

251.063.863,09 TL

100,00
Tablo 11-Kaynak: Muhasebe Şubesi
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A. ELMADAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2010-2014 STRATEJİK PLANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ
Eğitim

sistemini

planlamadan

ülkenin

kalkınmasını

sağlamak

mümkün

olmayacağından Milli Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm okul ve kurumlarda stratejik plan
hazırlanması ve uygulanması sürecini başlatmış olup 2010-2014 tarihli ilk Stratejik Plan
01.01.2010 tarihinde yayımlanmıştır.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre
misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde nicel değişiklikler yapılarak
güncellemesi yapılmıştır.

6 tema altında 14 stratejik amaç, 33 stratejik hedef ve 79

performans göstergesi yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer
alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik
hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile oluşturulmuştur.
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün başkanlığında ilgili şube müdürü ve şeflerin
katılımıyla yapılan toplantılarda, değerlendirme sonuçları paylaşılmıştır. Yapılan stratejik
planlama çalışmalarıyla kurumumuzda stratejik yönetim anlayışı kurum kültürü olarak
benimsenmiş ve yapılacak hizmetleri; üst politikalar ve bütçeyle ilişkilendirme, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap
verebilirliği ve malî saydamlığı sağlama, planlama, çalışmaları izleme, değerlendirme ve
denetleme süreçleri önem kazanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde
“2013/26 sayılı Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama
Programı” doğrultusunda ilçemizde yeni dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştır.
Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde müdürlüğümüz
personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun
dönemli planlama anlayışının müdürlüğümüzde benimsenmesi ile kurumsallığın ve
sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır.
Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri,stratejik planlamanın nispeten
yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer önemli güçlük ise yönetici
kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin
gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. İkinci plan
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hazırlık döneminde bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin farkındalık
düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı gözlemlenmiştir.
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme
durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını
görülmüştür:
1. Eğitim çağına gelmiş bireylerin ilgi, istek, yetenekleri ve Elmadağ ilçesinin ihtiyaçları
doğrultusunda okullaştırılmalarını sağlamak; yeni öğretim ortamlarının planlanmasını, var
olan imkânların verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasının desteklenmesi.
2. Eğitim sistemi içerisinde yer alan bireylerin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve
sosyal yönden tanımasını sağlayarak topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak
yetişmelerinin sağlanması.
3. Kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş;
sosyal sorumluluk duygusuna sahip; sanat, spor, ve kültürel etkinliklere katılan bireyler
yetiştirilmesi.
4. Yaygın eğitim sisteminde yer alan bireylerin kişisel gelişim, bilgi ve iş gücü taleplerini
karşılayarak bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması.
5. Eğitim sisteminde kalite ve verimliliği arttırmak için insan kaynaklarının, fiziksel
kapasitenin geliştirilmesini ve etkili yönetilmesine yönelik faaliyetlerin yapılmasının
sağlanması.
6. Örgün eğitim kurumlarında yer alan bireyleri temizlik, hijyen ve doğal hayatın
korunması konularında teşvik etmek; okul sağlığını daha iyi düzeye çıkarmak ve bireylere
çevre bilincinin kazandırılması.
7. Yönetimde stratejileri çeşitlendirerek amaç ve hedeflere nasıl ulaşılacağını ortaya koyan
bir yönetim anlayışının gelişmesinin sağlanması.
8. Örgün eğitim kurumlarında etkili ve kaliteli eğitim-öğretim ortamları oluşturmak için
eğitim, öğretim, yönetim, sosyal ilişkiler ve ekonomik kaynaklar gibi konularda geliştirmeye
açık alanların iyileştirilmesinin sağlanması.
9. Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bilimsel ve teknik bilgi birikimini
arttırarak eğitimin kalitesinin gelişmesine destek vermek; ulusal ve uluslararası tecrübeyi
anlama ve kavrama.
2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci
plan dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin sağlanması
hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerekli hedef ve tedbirler belirlenerek bunların gerçekleşme
durumlarını izlemek üzere göstergeler oluşturulmuştur.
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Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar
tespit edilmiştir:
1. Okul öncesi eğitimde okullaşma
2. Eğitim ve öğretimde kalite
3. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları
4. Yabancı dil yeterliliği
5. Beşeri altyapı
6. İzleme ve değerlendirme
Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve
önerileri

ile

durum

analizlerinden

yola

çıkılarak

Müdürlüğümüz

birimlerinin

koordinasyonunda stratejiler geliştirilmiştir.
ELMADAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK
PLANI GÖSTERGE GERÇEKLEŞME DURUMU
2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde 6528 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunlar ile teşkilat yapısına yönelik büyük ve kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilmiştir.
Bu yapısal düzenlemeler ile Müdürlük birimlerine ait iş ve işlemler yeniden belirlenmiş,
Müdürlüğümüz birimleri arasındaki görev dağılımında önemli değişiklikler yapılmış, ayrıca
Müdürlüğün geçmişte yürütmüş olduğu bir takım göstergeler kapsamındaki faaliyetler diğer
kurumlara devredilmiştir. Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında Bakanlıkça okul tür ve
çeşitliliğinin azaltılması, 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi önemli düzenlemeler de I. Plan
döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durum stratejik planda yer alan bazı stratejilerin
uygulanmasını etkilemiş dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden daha düşük oranda
gerçekleşmesine neden olmuştur.
Sonuç olarak Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı
değerlendirildiğinde; belirlenen stratejik amaç, stratejik hedefler ile performans göstergelerine
% 94 oranında ulaşıldığı görülmüştür.İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ilk stratejik
plan olması da dikkate alındığında bu oranın oldukça iyi olduğu görülecektir.
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan amaç,
hedef, gösterge ve tedbirlerin belirlenmesinde Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 20102014 Stratejik Planı’nın değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlardan
biri olmuştur.
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B. ELMADAĞ 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.
Bu kapsamda Elmadağ 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 Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik
Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli
önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Elmadağ İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.
İzleme,

stratejik

plan

uygulamasının

sistematik

olarak

takip

edilmesi

ve

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme
Modeline uygun olarak oluşturduğumuz Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin süreçleri şu şekildedir:
1. Elmadağ 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. Güncelleme dahil gerekli tedbirlerin alınması.
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Elmadağ 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, ilgili birim tarafından okul ve
kurumlardan sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler
toplanarak değerlendirilecektir. 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; ilgili birim tarafından okul ve
kurumlardan sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ait veriler
toplanarak değerlendirilecektir. Performans göstergelerinin yıl sonu gerçekleşme durumları,
gösterge hedeflerinden sapmalar görülüyorsa bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında
birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca,
stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile
paylaşılacaktır.

İZLEME DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
İZLEME
DEĞERLENDİRME
DÖNEMİ

GERÇEKLEŞTİRİLME
ZAMANI

1.
İZLEMEDEĞERLENDİRME
DÖNEMİ

Her yılın
Temmuz ayı içerisinde

2.
İZLEMEDEĞERLENDİRME
DÖNEMİ

İzleyen yılın Şubat ayı
sonuna kadar

İZLEME DEĞERLENDİRME DÖNEMİ
SÜREÇ AÇIKLAMASI

ZAMAN
KAPSAMI

- Strateji Geliştirme Şubesi tarafından diğer
şubelerin sorumlu oldukları göstergeler ile
ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin
verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
- Göstergelerin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst
yöneticiye sunulması

OCAKTEMMUZ
DÖNEMİ

- Strateji Geliştirme Şubesi tarafından
diğer şubelerin sorumlu oldukları
göstergeler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme
durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve
değerlendirilmesi
- Üst yönetici başkanlığında harcama birim
yöneticilerince yılsonu
gerçekleşmelerinin, gösterge
hedeflerinden sapmaların ve sapma
nedenlerin değerlendirilerek gerekli
stratejilerin oluşturulması.

TÜM YIL

Tablo 12 :Kaynak: MEB
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME DÖNGÜSÜ

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

Şekil 5-İzleme ve Değerlendirme Döngüsü
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C. ELMADAĞ İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik
olarak yapılacak çalışmalarda koordinasyonu yürütecek ve birlikte çalışılacak birimler ayrı ayrı tespit edilerek 2015-2019 SP Birim Sorumluluk
Tablosu’nda bu sorumluluklara yer verilmiştir. Buna göre söz konusu çalışmalarda ana sorumlu olan birimler,koordinatör birim olarak
görevlerini yürüteceklerdir. Birimler çalışmaların sonuçlandırılmasından ve izleme faaliyetine yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu
olacaklardır.

gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve
kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 1.1. : Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı

adil şartlar altında erişmesini sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK AMAÇ 1 : Bütün bireylerin eğitim ve öğretime

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

TEMA

SIRA
NO

1.

2.

3.

STRATEJİLER
Okulöncesi eğitime katılımı artıracak ve okulöncesi eğitim imkânları
kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek çalışmalar
yapılacaktır.
Okulöncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler
yapılacak ve okulöncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale
getirilmesi ile ilgili yapılan düzenlemeler takip edilerek
uygulanacaktır.
Okullaşma oranlarının arttırılması gereken eğitim kademelerinde
ailelere ve öğrencilere eğitimin önemi ve getirileri hakkında
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

ANA SORUMLU
ŞUBE

Temel Eğitim Şubesi

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER
Destek Hizmetleri Şubesi Strateji
Geliştirme Şubesi Temel Eğitim
Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Özel Eğitim Rehberlik Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Ortaöğretim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

4.

Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

5.

Taşımalı eğitim uygulamasında sorun yaşanmaması için paydaşlarla
gerekli tedbirler alınacaktır.

Destek Hizmetleri
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi

6.

Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri, Anadolu liseleri
gibi okul türü seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne
geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik
çalışmalar artırılacaktır.

Temel Eğitim Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi

7.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için tarama ve tanılama
sistemindeki gelişimler takip edilerek bireylerin, tanısına uygun
eğitime erişmelerine ve devam etmelerine imkân sağlanacaktır.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
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STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 1.1. : Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak
üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını
artırmak.

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK AMAÇ 1 : Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında
erişmesini sağlamak.

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

TEMA

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan
erken ayrılma nedenlerinin tespiti için çalışmalar yapılacaktır.

Eğitim ve Öğretim
Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesi

9.

Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak
amacıyla Bakanlığımızın "Ortaöğretime Uyum Projesi" kapsamında
çalışmalar yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Mesleki Teknik Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi

10.

Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların
azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme
çalışmaları yapılacaktır.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi

11.

Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı
ve hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında farkındalık
oluşturulacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi Hayat
Boyu Öğrenme Şubesi

12.

Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kurslara erişim
imkânları ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Eğitim ve Öğretim Şubesi Hayat
Boyu Öğrenme Şubesi İnsan
Kaynakları Şubesi

13.

İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin
istihdamını artırmaya yönelik olarak, sektör ve ilgili taraflarla iş birliği
içerisinde ve hayat boyu eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki
kursların çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Eğitim ve Öğretim Şubesi

14.

Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin
eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik çalışmalar artırılacaktır.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

15.

Sınıf tekrarlarını en aza indirmek için etkin rehberlik ve yönlendirme
hizmetleri yapılacaktır.

Orta Öğretim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi

SIRA
NO
8.

74

yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini
artırmak.

STRATEJİK
HEDEF

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

ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,
iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin
yetişmesine imkân sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ

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

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

TEMA

SIRA
NO

16.

STRATEJİLER
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerimizin bilgi
eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki
başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak
amacıyla yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır.

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

Ortaöğretim Şubesi

Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim
Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

17.

Okul düzeyinde öğrencilerin yılsonu başarı ortalamaları
analizleri yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim
Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

18.

Yönetici ve öğretmenlerin, kaynaştırma eğitiminin amaçları ve
önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
İnsan Kaynakları Şubesi

19.

Okul sağlığı ,obezite ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve
çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır.
Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak
vb.) katılmaları desteklenecektir.

Temel Eğitim Şubesi

Eğitim Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

20.

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif
faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere
katılım oranı artırılacaktır.

21.

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla
değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim fuarlarına
katılımları desteklenecek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapılacaktır.
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Bilgi İşlem Şubesi

Strateji Geliştirme Şubesi

Temel Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Temel Eğitim Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 2.1. : Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine
yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.

ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,
iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin
yetişmesine imkân sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ

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

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

TEMA

SIRA
NO

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

22.

Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması
amacıyla okullarımızda teşvik ve izleme çalışmaları yapılacaktır.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim, Teknolojileri
Şubesi
Eğitim-Öğretim Şubesi

23.

Engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla ilgili paydaşlarla iş birliği yapılacaktır.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

24.

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğrenci
ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

25.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin
kalitesini artırmak amacıyla denetim yapılacaktır.

26.

Disiplin olaylarını en aza indirmek için etkin rehberlik ve
yönlendirme hizmetleri yapılacaktır.

27.

Kitap okuma alışkanlığının artırılması için paydaşlarla iş birliği
yapılacaktır.
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Eğitim-Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesi
İnsan Kaynakları Şubesi

Özel Eğitim ve
Rehberlik Şubesi

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Özel Öğretim Kurumları
Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi

Temel Eğitim Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi

piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam
edilebilirliklerini artırmak.

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 2.2. : Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü

ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,
iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu
bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ

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

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

TEMA

SIRA
NO

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

28.

Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin
ilgili sektördeki gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip
etmeleri ve öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır.

Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

29.

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin sektörün ve iş gücü
piyasasının talebine cevap veren bir eğitim alması sağlanarak
istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla sektörlerle iş birliği
yapılacaktır.

Mesleki ve
Teknik Eğitim Şubesi

30.

İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin bir şekilde izlenip
ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

31.

Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam fırsatları
hakkında bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilen Hayat Boyu
Öğrenme Portalına (http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin ilçemizde
farkındalık oluşturulacaktır.
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Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme
Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak.

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 2.3. : Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı

ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,
iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu
bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.

STRATEJİK
AMAÇ

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

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

TEMA

SIRA
NO

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

32.

Yabancı dil eğitiminde daha çok uygulamaya ağırlık verilerek
öğrencideki öğrenmenin kalıcı olması sağlanacak ve merkezi
sınavlara hazırlamak amacıyla hazırlık kursları açılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

Ortaöğretim Şubesi
Eğitim Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

33.

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanarak bireylerin en az bir
yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak faaliyetler
planlanacak ve beşinci sınıfların müfredatına uygun dil öğretimi
sınıflarda uygulanacaktır.

Temel Eğitim Şubesi

34.

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin , teorik bilgilerini uygulamada
kullanıp geliştirebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır.

Ortaöğretim Şubesi

35.

Öğrenciler ve öğretmenler için hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme
faaliyetleri yapılarak uluslararası hareketliliğin artırılması için
öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere
katılımları desteklenecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

36.

Uluslararası projelere katılmış öğretmen ve öğrencilerin yapılacak
etkinliklerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmaları sağlanacaktır.

Strateji Geliştirme Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi
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Eğitim Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

Ortaöğretim Şubesi
Eğitim Öğretim Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi

üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 3.1. : Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK AMAÇ 3 : Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve
organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin
ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.

KURUMSAL KAPASİTE

TEMA

SIRA
NO

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

37.

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

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

38.

Talep eden her çalışanın hizmet içi eğitimlere adil koşullarda
ulaşabilmesi sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

39.

Hizmetiçi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince
verilmesini sağlamak için ilgili kuruluşlar, kamu kurumları,
üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

40.

Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli
sertifikalar ve yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate
alınacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

41.

Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki
destek personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesi
Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

42.

Müdürlüğümüz çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu artırmaya
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

43.

Müdürlüğümüz personelinin iş güvenliği eğitimini tamamlamaları
sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

44.

Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler
verilmesi sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

45.

Z-kütüphaneler ve z-kütüphanelerini kullanıcı sayısı artırılacaktır.

Destek Hizmetleri

Müdürlüğümüz Şubeleri
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uygun eğitim ortamlarını tesis etmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısı
oluşturmak.

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 3.2. : Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK AMAÇ 3 : Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve
organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin
ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.

KURUMSAL KAPASİTE

TEMA

SIRA
NO

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

46.

Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve
dağılımında belirlenen hedeflere ulaşmak için yatırımlar, ihtiyaç
analizleri doğrultusunda yapılacaktır.

İnşaat Emlak Şubesi

Eğitim-Öğretim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Strateji Geliştirme Şubesi

47.

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

İnşaat Emlak Şubesi

İnşaat Emlak Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi

48.

Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan
bireylerin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecektir.

49.

Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama kalitesinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılacak ve fiziki ortamlara ilişkin standartlar
güvenlik, hijyen ve konfor şartları dikkate alınarak geliştirilecektir.

Özel Eğitim Rehberlik
Şubesi

Ortaöğretim Şubesi

Özel Eğitim Rehberlik Şubesi
Ortaöğretim Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi

Destek Hizmetleri Şubesi

Özel Öğretim Kurumları Şubesi
Temel Eğitim Şubesi
Orta Öğretim Şubesi
Din Öğretimi Şubesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

50.

Okul ve kurumların kütüphane, konferans salonu, laboratuar, spor
salonu ve bahçe gibi mekânlarının bu imkânlardan yoksun okullar
tarafından kullanılabilmesi sağlanacaktır.

51.

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların onarım ve bakım
ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için etkin bir kontrol
mekanizması oluşturulacak.

Strateji Geliştirme
Şubesi

52.

Teknolojik alt yapı standartları belirlenerek bütün okul ve
kurumların bu standartlarda donatılması sağlanacaktır. Bu kapsamda
akıllı tahta, tablet gibi materyalin dağıtımı tamamlanacak ve
kurumların internet altyapısı ile ilgili eksiklikler giderilecektir.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi
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Özel Eğitim Rehberlik Şubesi
Destek Hizmetleri Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi

Strateji Geliştirme Şubesi,
İnşaat EmlakŞubesi , Destek
Hizmetleri Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesi
İnşaat Emlak Şubesi

bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim ve
organizasyon yapısını oluşturmak.

STRATEJİK
HEDEF

Stratejik Hedef 3.3. :Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen ,

organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak
etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek.

STRATEJİK
AMAÇ

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

KURUMSAL KAPASİTE

TEMA

SIRA
NO

STRATEJİLER

ANA SORUMLU
ŞUBE

DİĞER SORUMLU
BİRİMLER

53.

Müdürlüğümüz personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu
vatandaşlar ,kamu hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

54.

Müdürlüğümüz Şubelerinin görev alanlarına giren konularla ilgili
hizmet sunumundan yararlananların memnuniyet oranı ölçülecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

55.

Müdürlüğümüz yönetici ve çalışanlarının memnuniyet oranı
ölçülecektir.

Strateji Geliştirme Şubesi

Müdürlüğümüz Şubeleri

56.

Teknik altyapı, veri yedekleme ve güvenlik alanlarında çalışmalar
yapılacaktır.

Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri Şubesi

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Şubesi
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