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             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 2023 Eğitim Vizyonu 
doğrultusunda Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de üzerine düşen görevi yerine getirmiş ve 2019-2023 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 2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen tüm yöneticileri , Stratejik 
Planlama 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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GİRİŞ VE HAZIRLIK SÜRECİ 
 

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 ikinci dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştı. 2010-2014 tarihli ilk 
Stratejik Planımızda edindiğimiz bilgi ve tecrübelerden yola çıkarak hazırladığımız 2015-2019 Stratejik Planımızda da, Bakanlığımız Stratejik 
Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen temel yapı (erişim, kalite, kapasite) esas alınmıştı. 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, 
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özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek; eğitim ve öğretimde kapasiteyi geliştirerek mevcut beşeri, fiziki ve mali 
altyapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek 
hedeflenmişti.  

Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları üç temel aşamadan oluşmuştur: 
►  Planın sahiplenilmesi 
►  Planlama sürecinin organizasyonu 
►  Hazırlık programının oluşturulmasıdır. 

Stratejik plan hazırlıklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için planlama sürecinin de planlanması gerekmektedir. Bu çerçevede 
stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektirdiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı oluşturulmuştur. Stratejik planlama 
ekibi tarafından hazırlık programı çalışmaları kapsamında şu hususlara ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır: 
- Stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler ile bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimlere yer 

verilmiştir. 
- Zaman Çizelgesi, aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiştir. 
- Eğitim İhtiyacı, stratejik planlama ekibinin ve stratejik planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki 

eğitim ihtiyacı tespit edilmiştir.  
Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim 

Vizyonu, uygulanmakta olan stratejik plan, mevzuat, üst politika belgeleri incelenmiştir.  Ardından PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analiz 
yapılarak elde edilen verilerle eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları tespit edilmiş, bunlara bağlı olarak amaç, hedef, 
strateji, gösterge ve eylemler belirlenmiştir.  
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2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 

hazırlanan planımızda yedi amaç, bu amaçlar altında 
da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek 
strateji ve eylemler ortaya çıkmıştır. Stratejilerin 
yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak amaç ve 
hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. 
Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme 
durumlarının takip edilebilmesi için de stratejik plan 
izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur. 

2019-2023 Stratejik Planı döneminde 
kullanılmış olan Müdürlüğümüz Stratejik Plan 
Oluşum Şeması, Şekil-1’de gösterilmiştir.  
 
 
 
 
 
       

                                       Şekil 1: Elmadağ İlçe MEM  Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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GENELGE, HAZIRLIK PROGRAMI, EKİP VE KURULLAR 
 

5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları 
zorunlu olmuştur.  

Müdürlüğümüz Stratejik plan hazırlık çalışmaları 2018/16 sayılı Genelge ile başlatılmıştır. İlgili genelge Ankara İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından Müdürlüğümüze ve okullarımıza 20.09.2018 tarih ve 14588481-10.06.01-E.16975906 sayılı yazıyla duyurulmuştur. 
Böylece stratejik planlama çalışmalarına ilçemizde de başlanmıştır.  

Hazırlık sürecinin önemli bir aşaması stratejik planlamayı yönetecek ekiplerin oluşturulmasıdır. İlçemizde 2018/16 Sayılı Genelgeye göre 
Strateji Geliştirme Kurulu ve Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Ekiplerin seçiminde kişilerin 
özellikleri yanı sıra ekibin kuruluşu temsil yeteneği, gönüllülük, üst yönetimin katılımı gibi hususlar dikkate alınmıştır.  

Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Aytaç ÖZEL başkanlığında, stratejik plan çalışmalarını takip ve koordine etmek, ekiplerden bilgi 
almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “Strateji Geliştirme Kurulu” oluşturulmuştur.  
Tablo 1 – Strateji Geliştirme Kurulu 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU 
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI 

1 Aytaç ÖZEL Başkan Elmadağ İlçe Mili Eğitim Müdürü 
2 Tahsin ERDEM Koordinatör Şube Müdürü 
3 Güner ŞAHİN Üye Şube Müdürü 
4 Ali GÜZEL Üye Şube Müdürü 
5 Bülent KALAYCIOĞLU Üye Okul Müdürü 
6 Halildede AYAN Üye HEM Müdürü 
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Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmek ve Strateji Geliştirme Kurulu’na belirli dönemlerde rapor sunmak, Kurul’un önerileri 
doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Tahsin ERDEM koordinasyonunda, “Stratejik 
Planlama Ekibi” oluşturulmuştur.  
Tablo 2- Stratejik Planlama Ekibi 

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 
SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI 

1 Tahsin ERDEM Başkan Şube Müdürü 
2 Ali GÜZEL Üye Şube Müdürü 
3 Ayfer YILDIZ Üye AR-GE Koordinatörü 
4 Süleyman YARDIM Üye MEBBİS Yöneticisi 
5 Soner YILDIRIM Üye İSG Uzmanı 
6 Murat KÜÇÜKÇELEBİ Üye Okul Müdürü 
7 Necati KARAMUSTAFAOĞLU Üye Okul Müdürü 
8 Hami YILDIRIM Üye Okul Müdürü 
9 Samet BİLECEN Üye Müdür Yardımcısı 

10 Mustafa TORUN Üye Şef 
11 Canan CANTÜRK Üye Şef 
12 Metin MERT Üye Şef 
13 Ersan ATEŞ Üye Teknisyen 
   



 

 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 
 

7 
 

 
  

 
 

                                                   
 



 

 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 
 

8 
 

DURUM ANALİZİ 
Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü 

dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum analizi yapılmıştır. 

KURUMSAL TARİHÇE 
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. 
Tablo 3 – 2007-2018 Yılları Arasında Okulöncesi Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

2007-2018 YILLARI ARASINDA OKULÖNCESİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI 

YILLAR ANASINIFI OLAN KURUM 
SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 

2007-2008 15 436 16 
2013-2014 15 627 54 
2017-2018 17 694 45 
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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. 

2017- 2018 eğitim-öğretim yılında ise anasınıfı ve anaokullarıyla birlikte toplamda 17 kurumda 694 öğrencimiz öğrenim görmüş ve  45 
öğretmenimiz görev yapmıştır. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalarla  bu kurumlarda 
öğrenim devam eden öğrencilerimizin sayısı her geçen gün artmaktadır.  

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. 

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. 
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Tablo 4 – 2007-2018 Yılları Arasında İlkokul+Ortaokul Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

2007-2018 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 
2017-2018 30 5243 284 

 
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; 2013-2014 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.  
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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 318’i imam hatip ortaokullarında öğrenim görmüştür. Ortaokullarda bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 49, 
bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 17’dir. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında 14 ilkokulda, 142 öğretmen görev yapmış, 2438 öğrencimiz öğrenim görmüştür. İlkokullarda bir 
dersliğe düşen öğrenci sayısı 16, bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 17’dir. 

2017-2018 eğitim-öğretim yılında genel ortaokul ve  imam hatip ortaokullarında toplam 142 öğretmen görev yapmış, 2805 öğrencimiz 
öğrenim görmüştür. Bu öğrencilerden 199’u imam hatip ortaokullarında öğrenim görmüştür. Ortaokullarda bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 21, 
bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 20’dir. 

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. 
Tablo 5 – 2007-2018 Yılları Arasında Ortaöğretim Öğrenci ve Öğretmen SayılarıVE  

2007-2018 YILLARI ARASINDA ORTAÖĞRETİM, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI 
YILLAR KURUM SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 
2007-2008 9 2852 209 
2013-2014 9 3514 266 
2017-2018 9 2838 242 
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2007-2008 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurum sayısı 9 iken; 2013-2014 eğitim-öğretim 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  34 öğretmen görev 
yapmış, 640 öğrencimiz öğrenim görmüştür. 

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. 
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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. 

2017-2018 eğitim- öğretim yılında mesleki eğitim veren kurumlarda bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 15, bir öğretmene düşen öğrenci 
sayısı 12’dir. Genel liselerde bir dersliğe düşen öğrenci sayısı 20, 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.  

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 resmi 2 Okul Öncesi Okulu, 8 İlkokul ,6 Genel Ortaokul , 6 İlkokul- Ortaokul birlikte, 
2 İmam Hatip Ortaokulu, 1 Fen Lisesi, 3 Anadolu Lisesi, 4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi , 2 İmam Hatip Lisesi, 1 Halk Eğitim Merkezi ile 
özel 1 İlkokul, 2 Ortaokul, 2 Anadolu Lisesi ve 1 Fen Lisesi ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.  
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UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 Eğitim sistemini planlamadan başarıyı yakalamanın mümkün olamayacağı için Milli Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm okul ve 

kurumlarda stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecini başlatmış olup bu çerçevede 2010-2014 yıllarını kapsayan birinci, 2015-2019 yıllarını 
kapsayan ikinci Stratejik Plan yayınlanmıştır. 2019-2023 yıllarını kapsayan üçüncü dönem stratejik plan hazırlığı Bakanlığımızla birlikte 
hazırlanmaya başlanmıştır. 
 2015-2019 Stratejik Planının ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal gelişmelerin yoğun yaşandığı bir yıl olması ve geç yayımlanması 
sebebiyle 2015 yılında 2010-2014 stratejik planın uygulanmasına devam edilmiştir.  2015 yılı değerlendirmesinde 2010-2014 stratejik plan esas 
alınmıştır. 

2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar ile teşkilat yapısına yönelik büyük ve kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu 
yapısal düzenlemeler ile Müdürlüğümüz birimlerine ait iş ve işlemler yeniden belirlenmiştir.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 planımızda yer alan önemli sayıda stratejinin uygulanmasını etkilemiş olup bazı göstergelerin hedeflenenden daha düşük oranda 
gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge verisine ulaşılamamasına neden olmuştur. 

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında 3 tema 3 stratejik amaç, 7 stratejik hedef ve 53 performans göstergesi 
yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programı 
vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Performans programı, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık 
performans hedefleri ile oluşturulmuştur. 2016 yılında uygulamada olan stratejik planımızın performans programı uygulamaları, 6 aylık 
periyotlarla izlenerek değerlendirilmiştir. Stratejik hedeflere dayalı amaçların gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 2016 yılı izleme ve 
değerlendirme sonuçları %88,22’lik bir düzeyde tamamlanmıştır.   
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Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında, 2017 yılı 3 tema altında 3 stratejik amaç, 7 stratejik hedef ve 53 
performans göstergesi yer almıştır. 

Stratejik hedeflere dayalı amaçların gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 2017 yılı izleme ve değerlendirme sonuçları %87,26’lık bir 
düzeyde tamamlanmıştır.   

 2015-2019 Stratejik Plan’ımızı genel olarak değerlendirdiğimizde “Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı”, “Bütün 
okul tür ve kademelerde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti” ve “Öğrenci başına okunan kitap sayısı” gibi 
performans göstergelerinin iyileştirilmesi gereken alanlar olduğu göze çarpmaktadır.  2019-2023 Stratejik planında bu sıkıntının çözülmesine 
yönelik tedbirler belirlenmiştir. 

2019-2023 dönemi için idarenin güçlü yönlerinden ve fırsatlardan yararlanarak ulaşılabilecek yeni performans göstergelerinin 
belirlenmesi kararlaştırılmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 
 

16 
 

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 18.11.2012 tarihli 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliklerinde 20 Ekim 2018 tarihli 30571 sayılı Resmi Gazete yayımlanan değişiklik, 
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’ne göre Bakanlığın taşra teşkilatı yapılanması esasları alınarak 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.  
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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. 

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.  
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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. 

13. PISA, TIMSS, ABİDE vb. ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarını ilçe düzeyinde yürütmek. 
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ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ 
 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için tüm üst politika belgeleri ayrıntılı 

olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Analiz edilen belgelerden MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, 
hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken yararlanılmıştır.  

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika belgeleri; temel üst politika belgeleri ve diğer üst politika 
belgeleri olarak iki bölümde ele alınmıştır. Stratejik plan ve üst politikalar arasında ilişki kurulması amacıyla analiz edilen belgelerden bazıları 
şunlardır: 

 
► MEB 2023 Eğitim Vizyonu 
► MEB 2019-2023 Stratejik Planı 
► Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı 
► MEB Öğretmen Strateji Belgesi 
► Millî Eğitim Şura Kararları 
► Millî Eğitim Kalite Çerçevesi 
► Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 
► Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 
► Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) 
► Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 
► Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi  (2017-2023) 
► Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 
► Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları 
► TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 
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FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ 
2019-2023 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 FAALİYETLERİ 
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, 
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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 ölçme araçlarını sağlamak, 
25) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 
26) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 
27) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 
28) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 
29) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, 
30) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 
31) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak, 
32) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, 
33) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, 
34) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 
35) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 
36) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
37) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, 
38) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 
39) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
40) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 
41) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 
42) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
43) 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, 
44) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
45) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 
46) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 
47) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 
48) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek, 
49) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek, 
50) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
51) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 
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YÖNETİM VE DENETİM FAALİYETLERİ 

 
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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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) Eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici     çalışmalar yapmak, 
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FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI  FAALİYETLERİ 

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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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 HİZMETLERİ FAALİYETLERİ 

1)   Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 
2)   Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 
3)   Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
4)   Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 
5)   Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek 
6)   Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
7)   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, 
8)  İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü 

sağlamak, 
9)   Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  
10) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,  
11) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,  
12) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,  
13) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
14) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,  
15) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,  
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16)  Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,  
17)  Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  
18)  Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  
19)  Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,  
20)  İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,  
21)  Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
22)  Sınav komisyonunun ve ölçme değerlendirme merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütmek  
23) İhtiyaç görülmesi halinde ilçe millî eğitim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav 

uygulamalarını yürütmek. 

PERSONEL HİZMETLERİ  FAALİYETLERİ 
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)  Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 
9)  Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, 

10)  Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 
11)  Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 
12)  Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 
13)  Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 
14)  Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve    işlemlerini yapmak, 
15)  Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 
16)  25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek. 
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PAYDAŞ ANALİZİ 
Stratejik planlamanın temel unsurlarından birisi olan katılımcılık ilkesi doğrultusunda Müdürlüğümüzün etkileşim içinde olduğu 

tarafların görüşlerinin alması ve elde ettiği görüşleri planlama sürecinde dikkate alması büyük önem arz etmektedir. 
Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerden yararlananlar ile bu hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayan veya üretimin doğrudan  ortağı 

olan kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ihtiyaç odaklı ve amaca dönük politika ve stratejilerin üretilmesi için olmazsa olmazdır. 
Bu süreç ayrıca üretilen politikalar ile faaliyet ve projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlama ve uygulama aşamasını 
kolaylaştırması bakımından oldukça önemlidir. Paydaş analizi sürecinde Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı, ilgili mevzuat, hizmet envanteri ve 
faaliyet alanları analiz edilerek paydaşlar belirlenmiştir. Etki/önem matrisi kullanılarak paydaşlar önceliklendirilmiş ve nihai paydaş listesi 
oluşturulmuştur. 

Belirlenen paydaşların Müdürlüğümüzün hangi ürün ve hizmetleriyle ilgili oldukları, Müdürlüğümüzden beklentileri, bu paydaşların 
kurumumuzun ürün ve hizmetlerini nasıl etkilediği ve etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla “Paydaş Anketi” geliştirilmiştir.  

Ankette Müdürlüğümüzün tanınırlığı, kurumumuza yönelik memnuniyet durumu, ilişkili olunan ve öncelik verilmesi gereken alanların 
tespit edilmesine yönelik sorulara yer verilmiştir. Paydaş anketi okul, kurum, ilçe çalışanları, veliler, kamu kurumlarına uygulanmıştır.  

Kamuoyunun bilgisine sunulan anket kısa bir süre içerisinde yaklaşık 1027 paydaş tarafından yanıtlanmıştır. Paydaş anketini yanıtlayan 
katılımcıların dağılımları Tablo 6’da yer almaktadır. 
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PAYDAŞ ANKETINI YANITLAYAN 
KATILIMCILARIN DAĞILIMLARI

                                                                
Tablo 7- Paydaşların Müdürlüğümüz Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi 

MEMNUNİYET DÜZEYİ SAYI YÜZDE 
1 63 6,1 % 
2 100 9,7 % 
3 369 35,9 % 
4 333 32,4 % 
5 162 15,8 % 

TOPLAM 1027 100 % 
Paydaşların yüzde 68’inin Müdürlüğümüz faaliyetlerinin geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan üzerinden yapılan 

değerlendirmede 3-4 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır.  

Tablo 6 – Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Dağılımları 
SIRA 
NO PAYDAŞLAR SAYI YÜZDE 

1 Okul/ Kurum Müdürü 49 4,8 
2 Müdür Yardımcısı 32 3,1 
3 Öğretmen 375 36,5 
4 Personel 8 0,8 
5 Veli 563 54,8 

TOPLAM 1027 100 
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Katılımcıların sorunlu görülen faaliyet alanlarına ilişkin verdikleri cevaplarla ilgili bilgilere ise Tablo 8’de yer verilmiştir. 
Tablo 8- Gelişim Alanları 

GELİŞİM ALANLARI SAYI YÜZDE 
Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 421 15,1 % 
Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 364 13,1 % 
Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 361 13 % 
Okulların temizlik ve düzeni 260 9,3 % 
Rehberlik faaliyetleri 240 8,6 % 
Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 183 6,6 % 
Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 149 5,3 % 
Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 135 4,8 % 
Okul öncesi eğitim faaliyetleri 118 4,2 % 
ARGE faaliyetleri (Projeler) 116 4,1 % 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 99 3,5 % 
Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 92 3,3 % 
İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 86 3,1 % 
Özel okulların faaliyetleri 79 2,8 % 
Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 67 2,4 % 

TOPLAM 2770 100% 
Bu tabloda paydaşların Müdürlüğümüz faaliyet alanları arasında en sorunlu olarak gördükleri alanların sırasıyla Öğrenci başarısını artırmaya 

yönelik faaliyetler, Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. ımkanları, Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel 
faaliyetlere katılımı, Okulların temizlik ve düzeni, Rehberlik faaliyetleri, Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Paydaşların öncelik verilmesi gereken faaliyet alanlarına ilişkin verdiği cevaplar ise Tablo 9’da gösterilmiştir. 
Tablo 9- Öncelikli Alanlar 

ÖNCELİKLİ ALANLAR SAYI YÜZDE 
Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 608 19,5 
Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 
 

455 14,6 
Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 
 

275 8,8 
Rehberlik faaliyetleri 
 

233 7,4 
Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 
 

230 7,3 
Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 
 

224 7,1 
Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 
 

210 6,7 
Okulların temizlik ve düzeni 
 

209 6,7 
Okul öncesi eğitim faaliyetleri 150 4,8 
ARGE faaliyetleri (Projeler) 121 3,8 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 119 3,8 
Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 96 3 
İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 87 2,7 
Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 57 1,8 
Özel okulların faaliyetleri 39 1,2 

TOPLAM 3113 100 % 
Bu tablodaki verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlar önümüzdeki beş yıllık süreçte en çok öncelik verilmesi gereken alanlar 

arasında sırasıyla Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı, Okul binası, 
bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları, Rehberlik faaliyetleri, Hayat boyu öğrenme faaliyetleri, Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğretim) olarak göstermişlerdir.  
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Paydaşların memnun olunan faaliyet alanlarına ilişkin verdiği cevaplar ise Tablo 10’da gösterilmiştir. 
Tablo 10- Memnun Olunan Alanlar 

 MEMNUN OLUNAN ALANLAR SAYI YÜZDE 
Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 
 

278 11,4 
Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 
 

249 10,2 
Okul öncesi eğitim faaliyetleri 
 

246 10,1 
Okulların temizlik ve düzeni 
 

239 9,8 
Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 238 9,8 
Rehberlik faaliyetleri 
 

184 7,5 
Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 153 6,3 
Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 
 

152 6,2 
Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 
 

150 6,1 
Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 
 119 4,9 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
 107 4,4 
İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.)  
 

91 3,7 
ARGE faaliyetleri (Projeler) 
 

90 3,7 
Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 
 

73 3 
Özel okulların faaliyetleri 54 2,2 

TOPLAM 2423 100 % 
 
Tablodaki veriler değerlendirildiğinde paydaşlar sırasıyla Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim), Öğrenci başarısını 

artırmaya yönelik faaliyetler, Okul öncesi eğitim faaliyetleri, Okulların temizlik ve düzeni, Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve 
kültürel faaliyetlere katılımı en çok memnun oldukları alanlar arasında göstermiştir.  
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Tablo 11- Memnun Paydaşlarımızın Müdürlüğümüzden Memnuniyet Oranları 
PAYDAŞLARIMIZIN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN MEMNUNİYET ORANLARI MEMNUN OLAN 

PAYDAŞ SAYISI YÜZDE 

Elmadağ İlçe MEM erişilebilirdir. 917 89,2 
Elmadağ İlçe MEM web sitesi, duyuru panosu, yönetici ve çalışanlardan kurumda 
yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgi alabilirim. 863 84 
Elmadağ İlçe MEM’e istek, öneri ve şikayetlerimi kolaylıkla iletebilirim. 854 83,1 
Elmadağ İlçe MEM hizmet odaklıdır. 850 82,7 
Elmadağ İlçe MEM kaliteli hizmet sunar. 761 74 
Elmadağ İlçe MEM problemlere etkin ve hızlı çözüm üretir. 753 73,3 
Elmadağ İlçe MEM yenilikçidir. 742 72,2 
Elmadağ İlçe MEM şeffaftır. 738 71,8 

ANKETİ CEVAPLAYAN PAYDAŞ SAYISI 1027 
 
Paydaşlarımızın genel olarak Müdürlüğümüzden memnun oldukları görülmüştür. Erişebilirlik, teknoloji kullanımı, görüşlere açıklık, 

hizmet odaklılık, kaliteli hizmet sunumu,   problemlere etkin ve hızlı çözüm üretme, yenilikçi yapısı ve şeffaflığı ile ilgili paydaş memnuniyeti 
Tablo 11’de belirtilmiştir. 

Paydaş anketinden elde edilen yukarıdaki bulgulardan yola çıkılarak elde edilen görüş ve öneriler sorun  alanlarının belirlenmesinde 
dikkate alınmış ve geleceğe bakış bölümündeki hedef ve tedbirlere yansıtılmıştır. 

 



 

 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 
 

33 
 

KURULUŞ İÇİ ANALİZ 
Kuruluş 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. 

KURUM KÜLTÜRÜ ANALİZİ 
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.   

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.  

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurum kültürü (karar alma işlemleri ve süreçleri) memnuniyet anketleri ve GZFT analizi 
sonuçlarından yararlanılarak elde edilmiştir. 
Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar sıralanmıştır; 
 Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmalar 
 Ödül ve ceza sistemlerinin uygulanma yöntemi 
 Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi   
 Kurum içi etkili iletişim 
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Çalışma sonuçlarına göre kurumun güçlü olduğu alanlar alanlar sıralanmıştır; 
 Problemlere etkin ve hızlı çözümler üretilmesi 
 Yeni fikir ve farklı görüşlerin desteklenmesi 
 Web sitesinin etkin kullanımı 
 Yetkililere rahatlıkla ulaşılabilmesi 
 TEŞKİLAT YAPISI 

Müdürlüğümüz bölümleri , 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yapısına uygun ve 18.11.2012 tarihli 28471 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliklerinde 20 Ekim 2018 tarihli 30571 sayılı Resmi Gazete yayımlanan değişiklik, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Bakanlığın taşra teşkilatı 
yapılanması esaslarına dayalı olarak yapılandırılmıştır. 

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü , İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün yönetiminde 14 şube ve 59 okul/ kurumdan oluşmaktadır.   
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Şekil 2: Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 

OKUL / KURUM 
MÜDÜRLÜKLERİ 
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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 Milli Eğitim Müdürlüğü yönetim kadrosunda başta İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere 3 Şube Müdürü ile hizmet 

vermektedir.    
Genel İdare Hizmetleri sınıfında 28 çalışan, Eğitim–Öğretim Hizmetleri sınıfında 701 çalışan, Teknik Hizmetler sınıfında 4 çalışan, 

Yardımcı Hizmetler sınıfında 53 çalışan ve Diğer Statüler sınıfında 3 çalışan bulunmaktadır.    
Eğitim-öğretim sınıfındaki 701 çalışandan 51’i yüksek lisans mezunudur.Sadece eğitim-öğretim sınıfında doktora yapan 1 personel 

bulunmaktadır. Ayrıca lisans mezunu personel sayısının da eğitim-öğretim sınıfında daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak; insan kaynağının iç ve dış 

gelişmelere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği açısından büyük 
önem taşımaktadır. 
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Tablo 12- Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu 

 

ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU (2018) 

HİZMET SINIFI KADRO UNVANI 

EĞİTİM DURUMU 

İLK
OK

UL
 

İLK
ÖĞ

RE
TİM

 
OR

TA
OK

UL
 

LİS
E D

EN
Gİ 

EĞ
İTİ

M 
EN

ST
İTÜ

SÜ
 

ÖN
 Lİ

SA
NS

 

LİS
AN

S 

YÜ
KS

EK
  

LİS
AN

S 

DO
KT

OR
A 

TO
PL

AM
 

GENEL İDARE 
HİZMETLERİ 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ       1  1 
ŞUBE MÜDÜRÜ      2 1  3 
ŞEF     1 2   3 
VHKİ   11  2 2   15 
MEMUR     4 1   5 
ŞOFÖR         0 
SAYMAN     1    1 

YARDIMCI 
HİZMETLER 

HİZMETLİ 2 9 10      21 
GEÇİCİ İŞÇİ  (696 K.H.K)  24       24 
BEKÇİ  2       2 
AŞÇI  1 1      2 
KALORİFERCİ  4       4 

TEKNİK HİZMETLER TEKNİSYEN   2   2   4 

EĞTİM-ÖĞRETİM 

MÜDÜR      20 5  25 
MÜDÜR YARDIMCISI     5 32 4  41 
ÖĞRETMEN    7 16 559 42 1 625 
SÖZLEŞMELİ  ÖĞRETMEN     3 7   10 

DİĞER SÜREKLİ İŞÇİ  3       3 
TOPLAM 2 43 24 7 32 627 53 1 789 
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TEKNOLOJİK ALTYAPI 
Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ataması, 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.  

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve 
öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar FATİH projesi 
kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi planlanan proje ile dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) 
donanımının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu 
hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulmaktadır. 
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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.  

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan 
sağlanan hibelerden oluşmaktadır.  
Tablo 13-  Elmadağ İlçe MEM 2019 Yılı Bütçe Tahmini 

ÖDENEK TÜRÜ 2018 YILI BÜTÇE 
TL 

2019 YILI BÜTÇESİ 
TAHMİNİ TL 

DEĞİŞİM 
 ORANI 

Personel Gideri 20.525.536,84 25.451.665,68 24 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri 7.078.654,87 8.777.532,04 24 
Mal Ve Hizmet Alım Gideri 6.440.012,76 7.985.615,82 24 
Okul Aile Birlikleri 400.455,00 496.564,20 24 

TOPLAM 34.444.659,47 42.711.377,74 24 
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PESTLE ANALIZI 
PESTLE analiziyle Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, 

teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve 
eğilimlerin sınıflandırılması bu analizin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Aşağıdaki matriste PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel 
olan hususlar ile bunların oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler ortaya konulmaktadır. 
Tablo 14-  PESTLE Analizi 

ET
KE

NL
ER

 

TESPİTLER 
(ETKENLER/ 
SORUNLAR) 

İDAREYE ETKİSİ 
NE YAPILMALI? 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

PO
LİT

İK
 

Kurumdaki yönetimsel 
değişiklikler 

Yeni yönetimle yeni bakış 
açılarının ortaya çıkması. 
 

 
Müdürlüğümüzde 2019-2023 Stratejik Plan 
dönemi hazırlık çalışmalarının başlamasıyla 
birlikte yönetim kadrosunun değişmesi 
kurumumuza yeni bir bakış açısıyla birlikte  
bireylerin rasyonel,proje bazlı  eğitim ve 
öğretimine destek sağlanması.   
 

Yeni fikirlerin ve farklı 
görüşlerin desteklenmesi  

Siyasi yöneticilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin eğitime 
yönelik ilgisi  

Eğitim ve öğretime yönelik 
talebin giderek artması 
 

 
 
 
 

İnsanların sahiplik hissedecekleri daha 
kusursuz, iyi hedeflenmiş, etkili sonuçlar elde 
etmek için tüm eğitim paydaşlarının katkısının 
alındığı katılımcılık temelli çalışmaların 
yapılmasına devam edilmesi  

Siyasi yöneticilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin eğitime 
ilişkin çalışmalara olumlu ilgi ve 
katkısı 
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Üst politika belgelerinde 
eğitimin öncelikli bir alan 
olarak yer alması 

Üst politika belgelerinde 
eğitimin öncelikli alan olarak 
yer alması 
 

Eğitim politikalarının 
sürekli değişmesi ve kısa 
süreli olması dolayısıyla 
beklenen olumlu etkiyi 
sağlayamaması 

Üst politika belgeleriyle uyumlu eğitim 
politikaları oluşturulmasına devam edilmesi, 
uzun vadeli eğitim politikaları oluşturulması 
müdürlüğümüz olarak bu politikaların 
çıktılarına göre hareket edilmesi. 

Güney komşularımızdan olan 
Suriye’de yaşanan şavaş ve 
Irak’taki istikrarsızlıklardan 
kaynaklı ülkemize yönelen 
göç hareketleri  

 Dış göç  
İlçemizde  geçici koruma altında bulunan 
yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime 
erişim imkânlarının artırılması. 

EK
ON

OM
İK

 

Mesleki ve teknik eğitimle  
istihdam ve üretim ilişkisi  

Eğitimin sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmadaki işlevi 
konusunda toplumsal farkındalık 

 
 
 
 Milli Eğitim Bakanlığı vizyon 2023’te yer 

verilen Eğı̇tı̇m-istı̇hdam-üretı̇m ilı̇şkı̇sı̇nin 
güçlendirilmesi; işgücü piyasasıyla uyumlu, 
etkili ve dinamik eğitim programlarını 
tasarlanması.  
 
  Mesleki eğitimde üretim bazlı yaklaşıma 
geçilmesi ve  meslek okullarının işgücü 
ihtiyaçlarına göre yaygınlaştırılması. 
 
 Meslekı̇ ve teknı̇k eğı̇tı̇me atfedı̇len değerı̇n 
artırılması;  meslekı̇ ve teknı̇k eğı̇tı̇mde 
rehberlı̇k, erı̇şı̇m imkânlarının geliştirilmesi 
gibi konulardaki tüm çalışmaların 
müdürlüğümüz birimleri tarafından takip 
edilmesi uygulama aşamasında  ivedilikle aktif 
katılımın sağlanması. 
 

Sektörün mesleki ve teknik 
eğitim konusunda iş birliğine 
açık olması 

İş gücü piyasasının 
yeterince şeffaf olmaması 
ve ucuz iş gücü talebi 

Hayırseverlerin eğitim ve 
öğretime katkı sağlaması 

Öğrenci ve ailelerin 
meslekler ve iş hayatıyla 
ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmaması 

Eğitimin kalitesinin arttırılması 
için kalkınma ajansı ve AB 
programlarının varlığı, hibe ve 
destekler 

Eğitim ve öğretimin 
finansmanında yerel 
yönetimlerin katkısının 
yetersiz olması 

Özel sektörün mesleki eğitimde 
planlama ve uygulanma 
süreçlerine katkı sunmak 
istemesi. 

Mahalleler arası ekonomik 
gelişmişlik farkı 
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SO
SY

OK
ÜL

TÜ
RE

L 

Kamuoyunun eğitim 
öğretimin kalitesi ile eğitim 
öğretim çalışanlarının 
niteliğinin artılmasına ilişkin 
beklenti ve desteği 

Geniş bir paydaş kitlesinin 
varlığı 

Nüfus hareketleri ve 
kentleşmede yaşanan hızlı 
değişim Öğrenciler, okullar ve bölgeler arasında 

öğretmen ve yönetici niteliği, eğitim ortamı, 
donanımı ve   kazanımlar acısından oluşan 
farklılıkların azaltılması ve uluslararası 
standartların yakalanması;  bütün bireylere 
çağın gerektirdiği bilgi, beceri, yeterlik, tutum 
ve davranışların kazandırılması; öğrencilerin 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlere katılımının artırılması; özel 
yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve 
süreçlerin iyileştirilmesi, öğrenme ortamları, 
ders yapıları, materyallerı̇,  tanılama ve 
değerlendı̇rme araçlarının geliştirilmesi;   özel 
eğı̇tı̇me ihtı̇yacı olan öğrencı̇lere yönelı̇k 
hı̇zmetlerı̇n kalı̇tesı̇nin artırılması 

Kaliteli eğitim ve öğretime 
ilişkin talebin artması 

Toplumda kitap okuma, 
spor yapma, sanatsal ve 
kültürel faaliyetlerde 
bulunma alışkanlığının 
yetersiz olması 

Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi 
için mesleki ve teknik eğitimin 
önemli olduğu algısı 
 

Medyada eğitim ve 
öğretime ilişkin çoğunlukla 
olumsuz haberlerin ön 
plana çıkarılması 

İlimizde genç nüfusun fazla 
olması   

TE
KN

OL
OJ

İK
 

Dünya ve ülkemizdeki 
teknolojik gelişmeler ve 
teknolojiye yapılan yatırımlar 

Gelişen teknolojilerin eğitimde 
kullanılabilirliğinin artması  
 

İnternet ortamında oluşan 
bilgi kirliliği, doğru ve 
güvenilir bilgiyi ayırt etme 
güçlüğü 
 

Öğrenmede e-öğrenme sisteminin etkin 
kullanımı ile dijitalleşme stratejisine uyumlu 
şekilde müfredat düzenlemelerinin yapılması 
ve eğitim ve öğretimde teknolojinin etkin 
kullanımının artırılması; dijital içerik ve 
becerilerin gelişmesi 
için ekosistem kurulması ve dı̇jı̇tal becerı̇lerı̇n 
gelı̇şmesı̇ içı̇n içerı̇k gelı̇ştı̇rı̇lmesi ve öğretmen 
eğı̇timinin yapılması gibi konularda 
bakanlığımız ile eş güdümlü çalışılması. 

Bilişim teknolojilerinin 
gelişmesi, dijitalleşme ve 
endüstri 4.0 gibi olayların 
getirdiği yenilikler  

Bireylerde oluşan teknoloji 
bağımlılığı 
 

Mesleki ve teknik eğitimde 
eğitim ortamlarının teknolojik 
altyapılarının güçlendirilmesi 
için sektörün destek vermesi 
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YA
SA

L  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ne uygun mevzuat 
düzenlemelerinin dinamik 
yapısı 

Üst politika belgelerinde 
eğitimin öncelikli alan olarak 
yer alması 

Yükseköğretimin ve örgün 
eğitim farklı yasal 
mevzuata tabi olması 

 
Bakanlığımız tarafından eğitim öğretim 
faaliyetlerini düzenleyen mevzuatların ihtiyaca 
ve yasalara uygun olarak güncelleme 
çalışmaların olması. 
  
Güncellenen mevzuatın müdürlüğümüz 
tarafından takibi yapılarak ivedilikle 
uygulanması. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  
ve meslek standartlarına ilişkin 
yeterlilik düzeylerinin 
tanımlanması  

 

Belgeli çalışanların istihdam 
edilmesine yönelik olumlu 
yönde adımların atılması 

 

İlçemizin Bakanlığa yakın 
olması.  

ÇE
VR

ES
EL

 

Sürdürülebilir çevre 
politikalarının uygulanıyor 
olması, toplumun ve yerel 
yönetimlerin farkındalığı 

Taşımalı eğitimin tüm 
öğrencilere ulaşabilmesi. 

Köy nüfuslarımızın giderek 
azalması sonucunda öğrenci 
azlığı nedeniyle köy 
okullarının kapatılması. Başkentimizde ekolojik dengeyi korumaya 

yönelik çalışmalara ve eğitimlere toplum, yerel 
yönetim, STK’ların vb. desteğinin alınarak 
devam edilmesi. 

Ankara’nın her yerine ulaşım 
ağının açık olması. 

Taşınan öğrencilerin trafik 
kazalarına karşı savunmasız 
olması. 
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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 ilk GZFT 
analizi de 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planda yapılmıştır. Daha  sonra 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken yeniden yapılmıştır. 

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı için 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 PESTLE analizi kullanılmıştır.  
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Tablo 15 -GZFT Analizi 
GÜÇLÜ YÖNLER 

  On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim 
 Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitim 

kurumlarına erişimlerinin sağlanması. 
 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişiminde duyarlı 

olunması. 
 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın olması. 
 İlgi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek çeşitlilikte okul ve program türlerinin 

olması. 
 Okul öncesi eğitimi destekleyen çalışmalar yapılması. 
 İlçemizdeki tüm eğitim kurumlarında normal eğitim yapılıyor olması. 
 Sınıf mevcutlarının standartlara yakın olması. 
 Yatılılık ve bursluluk imkânlarının olması. 
 Yöneticilerin kurum kültürü oluşturma, iletişim ve sorunların çözüme 

ulaştırılması amacı ile  gayretli çalışmalarının olması. 
 Eğitim çalışanları arasında genç, dinamik ve değişime açık personelin 

çokluğu. 
 Bilim, kültür şenliklerinin yapılması ve okulların bu şenliklere faal olarak 

katılması. 
Sportif faaliyetlerde özellikle ‘badminton’da ilçemiz öğrencilerinin ülke ve 

dünya çapında başarılara sahip olmaları. 
 Değerler Eğitimi’ne önem verilmesi. 

 Meslek liselerinin yönetiminde mesleki eğitim mezunu idarecilerin 
ağırlıklı olması. 

 Meslek liselerinde  “Alan-Dal Tanıtım Günleri” etkinliklerinin yapılması. 
 İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin şekilde yapılması. 
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 

kullanılması. 
 Öğretim materyallerinin ücretsiz dağıtımı ve elektronik ortamdan erişime 

açık olması. 
 Teknolojik altyapının ve donanımın yaygınlaştırılması. 
 Elektronik bilgi sisteminin etkin kullanımı ( DYS SİSTEMİ). 
 Okullarımızın çoğunda FATİH projesinin olması. 
 Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi. 
 Bütçe gelirlerinin etkili ve verimli kullanılması. 
 Okullardan elde edilen kantin vb. gelirlerin olması .  
 Okul aile birliklerinin varlığı. 
 Okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına ilişkin çalışmaların yapılması. 
 Öz değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları. 
 Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesi. 
 Proje eğitimleriyle ilçede AB projelerine olan katılım ve ilginin artması. 
 İlçe düzeyinde yapılan yarışmalarda öğrencilerin ödüllendirilmesi 
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ZAYIF YÖNLER 
  Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının düşük olması 
 Taşımalı eğitimle ilgili sorunlar yaşanması 
 Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkılması( Açık liselerdeki zorunlu 

eğitim çağındaki öğrenci sayısının artması) 
 Ortaöğretimde devamsızlık oranının yüksek olması 
 Temel eğitimden ortaöğretime geçen öğrencilerin uyum sorunu yaşamaları 
 Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetlerinin yeterli olmaması 
 9. sınıf düzeyinde sınıf tekrarının fazla olması ve yine bu sınıf düzeyinde 

okuldan ayrılmaların fazla olması. 
 Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve 

önleme mekanizmasının olmaması. 
 Velilerin okullara olan ilgilerinin az olması, özellikle meslek lisesi 

velilerini duyarlı hale getirememe. 
 Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin düşük olması ve mesleki ve 

teknik eğitimde ölçme değerlendirme sisteminin modüler eğitime (öğrenme 
çıktılarına) yönelik olmaması 

 Görev değişiklikleri nedeni ile oluşan sirkülasyondan dolayı kurum 
kültürünün oluşamaması. 

 Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik bir sistemin olmaması 
 Mesleki ve kişisel gelişimi destekleyen kurs ve seminerlerin yetersizliği. 
 Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile ödül ve ceza 

sisteminin etkililiği ve yeterliliğinin değerlendirilememesi. 
 İnsan kaynaklarının entelektüel niteliği ve yeterliliği 
 Atama ve görevde yükselme sisteminin liyakate dayalı yeterliliği 
 Çalışanların güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine etkin katılım  

düzeyleri 
 Çalışanların iş performansının ölçülememesi. 
 Öğretmenleri kaynaştırmaya ve öğretmenlerin ilçeyi sahiplenmesine 

yönelik çalışmaların yetersizliği. 
 Özel eğitim sınıflarının ve uzman personelin yeterli sayıda olmaması. 
 Rehber öğretmen sayısındaki eksikliğin giderilememiş olması.  

  Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık 
düzeyinin düşük olması. 

 Halk Eğitim Merkezi kurslarına halkımızın yeterli ilgiyi göstermemesi. 
 Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için yeterli sosyal ve 

kültürel alanların olmaması . 
 Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi  
 Kitap okuma alışkanlığının yeterli düzeyde olmaması. 
 Kâğıt israfı ve çevre koruma bilincinin yerleşmemiş olması.  
 Sportif ve sosyal faaliyetlere yeterli maddi desteğin sağlanamaması.  
 İlköğretimde çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel becerilerini 

geliştirecek ortamların eksikliği 
 Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yetenekten çok öğretmen norm 

durumuna göre belirlenmesi 
 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yetersizliği. 
 Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması 
 Özel sektörden yeterince yararlanılamaması. 
 İlçemizdeki Yüksekokulun ortaöğretim öğrencilerimiz için okullaşmada 

etkisinin az olması.  
 Müdürlüğümüzün ve okullarımızın teknolojik donanım bakımdan yeterli 

seviyede olmaması. 
 Bazı okul binalarının fiziki yapılarının yetersiz olması.  
 Spor salonu olmayan okulların  olması. 
 Çıraklık Yaygın Eğitim Kurumu’nun olmaması. 
 Bazı okullarda güvenlik kulübesinin olmaması. 
 Okul ve kurumlarda  sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi.  
 Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik 

düzeyi. 
 İzleme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği.  
 Derslik başına düşen öğrenci sayısında okullar arasında farklılıklar olması. 
 Bayan öğretmenin fazla olmasına rağmen ilçemizde kreş imkânının 

olmaması. 
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FIRSATLAR 

 MEB desteğine çabuk ve kolay erişim sağlanması  
Eğitimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki işlevi konusunda toplumsal 

farkındalık 
 Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması 
 Ulaşım ağının gelişmesi 
 Eğitim ve öğretime yönelik teşviklerin varlığı 
 Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 
 Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması 
 Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması  
 Sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda iş birliğine açık olması 
 Eğitim bilimleri alanında bilimsel araştırmaların yapılması 
 Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan olarak yer alması 
 Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, dijitalleşme ve endüstri 4.0 gibi 

olayların getirdiği yenilikler  
 Eğitimin kalitesinin arttırılması için kalkınma ajansı ve AB programlarının 

varlığı, hibe ve destekler 
 Özel sektörün mesleki eğitimde planlama ve uygulanma süreçlerine katkı 

sunmak istemesi. 
 Her mahallede okul olması. 
 

 Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin önemli 
olduğu algısı 
 TYÇ ve meslek standartlarına ilişkin yeterlilik düzeylerinin tanımlanması  
 Belgeli çalışanların istihdam edilmesine yönelik olumlu yönde adımların 

atılması 
 İlçemizde genç nüfusun fazla olması  
 Mesleki ve teknik eğitimde eğitim ortamlarının teknolojik altyapılarının 

güçlendirilmesi için sektörün destek vermesi 
 İlçemizde bir meslek yüksek okulunun bulunması , iletişimin sağlanılması 

ve buradan yararlanılması. 
 Başkente yakın bir ilçe olmanın olanaklarından yararlanılması 
 İlçe hinterlandında sanayi kuruluşları ve fabrikaların çok olması. 
 Elmadağ bölgesinde istihdam sağlayıcı işyerlerinin olması. 
 Siyasetçilerden eğitim olanaklarını geliştirme konusunda yararlanılması.  
 Öğretmen kadrosunun bazı branşlarda yeterli olması. 
Elmadağ Belediyesi Kültür Merkezi’nin çeşitli faaliyetler için 

kullanılabiliyor olması 
 İlçedeki Gençlik Kamp Merkezi ve Aile Yaşam Merkezi ile  ortak 

faaliyetlerin yapılabilecek olması. 
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TEHDİTLER 
 Toplumda bağımlılık yapan maddelere 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 
 Eğitim sisteminde sık sık değişiklikler olması. 
 Eğitimde uygulanan sınav sisteminde değişlikler yaşanması 
 İlçemizdeki bazı kurumların zorunlu hizmet alanı içinde olmaması 

öğretmen sirkülâsyonunun çok olmasına sebebiyet vermesi bunun da talebi 
olumsuz yönde etkilemesi. 
 İlçede boşanma oranlarının yıldan yıla artması ve parçalanmış ailelerin 

çocuklarına karşı ilgisizleşmeleri. 
 Yüksek Öğretim Kurumları’nın ilçede yeterli seviyede olmaması. 
 Genç nüfusun istihdamındaki problemler(işsizlik) 
 İş güvenliği ve çalışan sağlığına gerekli hassasiyetin verilmemesi 
 Sınav kaygısının başarıyı olumsuz etkilemesi 

 Öğrenciler arasında şiddet ve zorbalık olaylarında artış olması 
 Toplumda kaynaştırma-bütünleştirme uygulamalarının  

yaygınlaştırılmasına yönelik olumsuz algı olması 
 Gençlerde teknoloji bağımlılığına artış olması 
 Dilimizin etkili ve güzel kullanılamaması 
 Görsel ve yazılı basının eğitim çağı çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz 

etkisi 
 İlçede Rehberlik Araştırma Merkezi’nin bulunmaması, buna bağlı olarak 

rehberlik çalışmalarının etkili ve verimli yapılamaması. 
 İş gören ve öğretmen atamalarının zamanlamasının yapılamaması. 
 Kış aylarında  taşımalı eğitimin risk taşıması. 
 Özel eğitime yeterli kaynak ve iş görenin ayrılmaması. 
 Medyada eğitim ve öğretime ilişkin çoğunlukla olumsuz haberlerin ön 

plana çıkarılması  
 İlçe genelindeki tüm okullarımızda güvenlik personelinin olmaması. 
 İlçemizin göç alması. 
 Özel eğitim iş okulunun olmaması 
 Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım maliyetleriin yüksek olması 

 
TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 

 
Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi aşamalarında öne çıkan, durum analizini özetleyebilecek türde 

ifadelerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya 
koymaktadır.  

Durum analizinde yer alan her bir bölümde yapılan analizler sonucunda belirlenmiş olan tespitler ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak 
Müdürlüğümüz stratejik planının mimarisi oluşturulmuştur.
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AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ 

AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ 

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 

STRATEJİK AMAÇ 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve 
insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine 
uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 
kazandırılması sağlanacaktır. 

Stratejik Hedef 1.1 : İlçemizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin 
her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesine yönelik etkin bir 
ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 

Stratejik Hedef 1.2 : Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini 
dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin 
çalışmalar yürütülecektir. 

Stratejik Hedef 1.3 : Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli 
dönüşüm ile ilçemizde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme 
fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 2 
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim 
ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim 
kılınacaktır. 

Stratejik Hedef 2.1 : Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tarafından kurulacak veriye dayalı 
yönetim yapısına ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

Stratejik Hedef 2.2 : Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek 
amacıyla rasyonel mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim almaları sağlanacaktır. 
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STRATEJİK AMAÇ 3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde 
öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 
olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.  

Stratejik Hedef 3.1 : Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum 
temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 
 Stratejik Hedef 3.2 : Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu 
gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel 
eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 
 
Stratejik Hedef 3.3 : Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara 
yer verilecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 4 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri 
doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan 
bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara 
çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve 
ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler 
yetiştirilecektir.  

Stratejik Hedef 4.1 : Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Stratejik Hedef 4.2 : Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve 
değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Stratejik Hedef 4.3: Fen ve sosyal bilimler liselerinin etkinliklere katılım artırılacaktır.   

Stratejik Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 
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STRATEJİK AMAÇ 5 
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği 
artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 
gelişimleri desteklenecektir. 

Stratejik Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine 
imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması kurulacaktır. 

Stratejik Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve 
birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeline uygun 
olarak çalışmalar yapılacaktır. 
Stratejik Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel 
yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim 
yöntemi ile desteklenecektir. 

STRATEJİK AMAÇ 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme 
sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü 
piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun 
biçimde düzenlenecektir.  

 

Stratejik Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları 
artırılacaktır. 
Stratejik Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecektir. 
Stratejik Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Stratejik Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu 
öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

STRATEJİK AMAÇ 7 
Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının 
artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 

Stratejik Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim 
kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 
Stratejik Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik 
düzenlemeler yapılacaktır. 
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AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE STRATEJİLER 
AMAÇ 1:  Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 
Hedef 1.1: İlçemizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesine yönelik etkin bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 
 
Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması 

sağlanacaktır. 
Hedef 1.1  İlçemizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesine 

yönelik  etkin bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim döneminde 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en 
az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%)   

İlkokul 
30 

90 90,5 91 91,5 92 93 6 Ay 6 Ay 
Ortaokul 86 87,3 87,5 88 88,5 89 6 Ay 6 Ay 
Lise 85 85,7 86 86,5 87 88 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 
İlkokul 

30 
36,3 36,5 36,8 37 37,2 37,5 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 13,2 13,4 13,6 13,8 14 14,1 6 Ay 6 Ay 
Lise 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3 Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen  
öğrenci oranı (%) 40 11,7 11,5 11,3 11 10,7 10,5 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Temel 
Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Mesleki Tenik Eğitim Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi.  
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Riskler 
- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi, 
- Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği, 
- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, - Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması. 

Stratejiler 
S 1.1.1 Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır. 
S 1.1.2 Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. 
S 1.1.3 Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 18.987.315 

Tespitler 
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması, 
- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 
- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar 
- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitim almaları, 
- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği yapılması, 
- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları 

yürütülmesi, 
-Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması. 
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Hedef 1.2 : Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine 
geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.  

 
Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılması sağlanacaktır. 
Hedef 1.2 Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin 

etkin çalışmalar yürütülecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu  puan ortalaması Ortaokul 50 76,2 76,5 76,8 77 77,3 77,5 6 Ay 6 Ay 
PG 1.2.2 Yabancı dil dersi yılsonu  puan ortalaması Lise 50 77,1 77,3 77,5 77,8 78 78,5 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Ortaöğretim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Mesleki Teknik Eğitim 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri, İnsan Kaynakları Şubesi. 

Riskler 
- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması, - Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması, - Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması, - Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek olması. 

Stratejiler S 1.2.1 Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve geliştirilen dijital içerikler ilçemizde de uygulanacaktır. 
S 1.2.2 Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilmesi için eğitimler verilecektir. 

Maliyet Tahmini 5.302.068 

Tespitler 
- Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul türlerini dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla 

yapılması, - Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması, - Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş birliğinin yetersiz olması, 

İhtiyaçlar 
- Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin yapılması, - Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi, - Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması, - Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması. 
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Hedef 1.3 : Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilçemizde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit 
öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

 
Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilçemizde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve 
öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 1.3.1 Tasarım-beceri atölyesi sayısı 100 0 18 40 42 44 46 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi,  Mesleki Teknik Eğitim Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi. 

Riskler - Tasarım- beceri atölyeleri kurulmasının maliyetli olması. 
Stratejiler S 1.3.1 Tasarım- beceri atölyeleri kurulması ve geliştirilmesi kapsamında öğretmen eğitimi yapılacaktır. 
Maliyet Tahmini 13.607.946 

Tespitler - Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin bulunmaması. 

İhtiyaçlar - Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin kurulması. 
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Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 
Hedef 2.1: Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tarafından 

kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.  
 
Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1 Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tarafından kurulacak veriye 
dayalı yönetim yapısına ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1 Coğrafi bilgi sistemindeki verilerin güncellenmesi 100 0 0 0 0 100 100 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim İnşaat Emlak Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 

Riskler 
- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi. - Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar. - Yeni kurulacak birimler ile mevcut birimler arasında olası yetki çakışması. - Okul planlarında belirlenen amaçların bağlantısız olması. 

Stratejiler S 2.1.1 Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 
Maliyet Tahmini 11.707.250 

Tespitler 
- Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması. - Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması. - Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması. 

İhtiyaçlar 
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretli olmasından dolayı çok fazla veli tarafından kullanılmaması. - İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi. - Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması. - Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği. - Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması. 
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Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla rasyonel mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim almaları 
sağlanacaktır.  

 
Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 
Hedef 2.2 Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla rasyonel mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim almaları sağlanacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1  Lisansüstü eğitim alan personel oranı(%) 25 14 14,2 14,4 14,5 14,6 14,7 6 Ay 6 Ay 
PG 2.2.2  Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına 
katılan öğretmen oranı (%) 25 19,8 20 20,5 21 21,5 22 6 Ay 6 Ay 
PG 2.2.3 Yönetici cinsiyet oranı (%) 25 12,7 12,9 13 13,2 13,4 13,5 6 Ay 6 Ay 
PG 2.2.4 Ücretli öğretmen oranı (%) 25 8,3 8,1 8 7,8 7,5 7 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Mesleki Teknik Eğitim Şubesi, 
Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesi, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi, Strateji 
Geliştirme Şubesi. 

Riskler 
- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması. - Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet. - Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı sağlanamaması. - Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için verilecek teşviklerin maliyeti. - Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması. 

Stratejiler S 2.2.1 Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 
S 2.2.2 İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 20.670.945 

Tespitler 
- Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması. - Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması. - İlçe genelinde norm eksiğinin olması. - Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulunmaması. 

İhtiyaçlar - Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar oluşturulması. - Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterliliklerinin belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması. 
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Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.  
Hedef 3.1: Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 
 
Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi(%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1   3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) 40 47,6 47,9 48,2 48,5 49 50 6 Ay 6 Ay 
PG 3.1.2   İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 
okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 25 80,7 82 84 90 95 100 6 Ay 6 Ay 
PG 3.1.3  Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları 
elverişsiz öğrenci sayısı 10 14 18 22 26 30 35 6 Ay 6 Ay 
PG 3.1.4  Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin uyumunun 
sağlanmasına yönelik öğretmen eğitimlerine katılan okul öncesi 
öğretmeni oranı (%) 

25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi ,Destek Hizmetleri Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi, Strateji 
Geliştirme Şubesi,  İnşaat ve Emlak Şubesi. 

Riskler 
-  Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve eğitim maliyetinden  kaçınması, - Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden yürütülememesi, -  Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması, - Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip 

olmaması, 

Stratejiler 
S 3.1.1 Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 
S 3.1.2 Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 24.909.042 
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Tespitler 

- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek zamanlı olmaması, 
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 
- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip değerlendirilememesi ve erken çocukluk eğitim hizmetine 
yönelik ortak bir kalite standardının olmaması, 
- Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmaması, 
- İlçenin bazı kesimlerinde şartları elverişsiz ailelerin erken çocukluk eğitimine erişimde sorunlar yaşaması. 

İhtiyaçlar 
- 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması için mevzuat düzenlemesinin yapılması, 
- Öğretmen ataması ve öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini artırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri, 
- Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet modellerinin geliştirilmesi,  
- Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması. 
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Hedef 3.2 : Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri 
içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

 
Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri 
içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci 
oranı (%) 20 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 
PG 3.2.2 Temel 
eğitimde 20 gün ve 
üzeri devamsız öğrenci 
oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı (%) 20 

0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 6 Ay 6 Ay 
PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı(%) 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 Temel 
eğitimde okullaşma 
oranı (%) 

PG 3.2.3.1  6-9 yaş grubu okullaşma 
oranı (%) 20 

100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay 
PG 3.2.3.2  10-13 yaş grubu okullaşma 
oranı (%) 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 Temel 
eğitimde öğrenci sayısı 
30’dan fazla olan şube 
oranı (%) 

PG 3.2.4.1  İlkokulda öğrenci sayısı 
30’dan fazla olan şube oranı (%) 20 11,7 11,5 11 10,5 10 9 6 Ay 6 Ay 
PG 3.2.4.2  Ortaokulda öğrenci sayısı 
30’dan fazla olan şube oranı (%) 20 15,4 15 14,5 14 13,5 13 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler 

Din Öğretimi Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Hayat 
Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, İnşaat ve Emlak Şubesi. 

Riskler 
- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme anlayışından uzaklaştırması, 
- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, -  Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim temelli değerlendirme konusunda deneyim 

eksikliği. 
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Stratejiler S 3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır. 

 S 3.2.2 Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için uygulanan ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi 
uygulamalar iyileştirilerek bunlara devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini  46.437.572 

Tespitler 
- Nüfus hareketleri sonucunda bazı mahallelerde sürekli olarak derslik ihtiyacının oluşması, 
- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme 

ihtiyacı, 
- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 
- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 
- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 
- Öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 
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Hedef 3.3 : Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 
 
 Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.3 Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 3.3.1 Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor 
kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı (%) 30 0 0 0 2 3 5 6 Ay 6 Ay 
PG 3.3.2 Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden eğitim 
faaliyetlerine katılan öğretmenlerin oranı (%) 30 0 0 0 90 95 100 6 Ay 6 Ay 
PG 3.3.3 Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen 
başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%) 40 0 0 0 20 30 50 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler  Strateji Geliştirme Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi. 

Riskler 
- Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 
- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 
- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 
- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 
- Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması. 

Stratejiler S 3.3.1  Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 
Maliyet Tahmini 19.499.866 

Tespitler 

- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması, 
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince edinememesi ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen 

öğrencilerin yeterince desteklenememesi, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması, 
- Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği bir sistemin bulunmaması, 
- Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması.  
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İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla 

desteklenmesi, 
- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve öğretmenlerinin desteklenmesi için 

finansman sağlanması, 
- Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için sistem kurulması, 
- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması. 
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Amaç 4:  Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal 
sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
 
Amaç 4 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 
Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1  14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) 30 99,2 99,4 99,6 99,8 99,9 100 6 Ay 6 Ay 
PG 4.1.2  Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) 30 5,98 5,7 5,6 5,4 5,3 5 6 Ay 6 Ay 
PG 4.1.3  Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 20 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3 6 Ay 6 Ay 
PG 4.1.4  İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) 10 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 
PG 4.1.5  Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) 10 62,2 63 34 65 66 67 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Ortaöğretim Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji 
Geliştirme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, İnşaat ve Emlak Şubesi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmeteri Şubesi. 

Riskler 
- Nüfus hareketlerinin devam etmesi ve yaşanan göç, - Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, - Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

Stratejiler S 4.1.1 Kız çocukları ve özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.1.2 Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir. 
Maliyet Tahmini 10.532.967 

Tespitler 
- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince dikkate alınmaması, 
- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması, 
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar yaşaması, 
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 

İhtiyaçlar 
- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi, - Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik finansmanın sağlanması, - Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 
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Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli 
önlemler alınacaktır. 

 
Amaç 4 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 
Hedef 4.2 Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli önlemler 

alınacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1  Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul 
oranı (%) 30 0 0 0 40 80 100 6 Ay 6 Ay 
PG 4.2.2  Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) 40 0,5 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 
PG 4.2.3  Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan 
öğrenci oranı (%) 30 0 0 5 10 20 30 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Ortaöğretim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Strateji 
Geliştirme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 
İnşaat ve Emlak Şubesi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmeteri Şubesi., Strateji Geliştirme 
Şubesi. 

Riskler 
-  Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, -  Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi, -  Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

Stratejiler S 4.2.1 Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 
S 4.2.2 Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 8.646.996 

Tespitler 
- Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi, - Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı olması, -   İmkân ve koşulları bakımından bazı okulların dezavantajlı konumda olması. 

İhtiyaçlar 
- Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik imkânların  oluşturulması, - Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, - Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 
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Hedef 4.3: Fen ve sosyal bilimler liselerinin etkinliklere katılımı  artırılacaktır. 
 
Amaç 4 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 
Hedef 4.3 Fen ve sosyal bilimler liselerinin etkinliklere katılımı  artırılacaktır.  
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1  Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülen proje sayısı 20 0 0 1 1 2 3 6 Ay 6 Ay 
PG 4.3.2  Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında imzalanan 
protokol sayısı  30 0 0 0 1 1 1 6 Ay 6 Ay 
PG 4.3.3  Fen ve sosyal bilimler liselerinde ders ve proje etkinliklerine 
katılan öğretim üyesi sayısı 20 0 0 0 0 1 1 6 Ay 6 Ay 
PG 4.3.4  Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere 
katılan fen ve sosyal bilimler lisesi öğrenci oranı (%) 30 0 0 5 10 15 20 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Ortaöğretim Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Din Öğretimi Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi, 

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Himetleri Şubesi, Temel Eğitim Şubesi. 

Riskler 
- Fen ve sosyal bilimler liseleri sayı ve kontenjanlarının artması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yükseköğretime çok fazla değer atfetmesi, 
- Fen liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacından uzaklaşması, 
- Her üniversitenin eşit düzeyde araştırma olanaklarına sahip olmaması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşım imkânlarının sınırlılığı. 

Stratejiler S 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecektir. 
S 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 2.811.163 

Tespitler 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek projelerle 
ilgilenmesine imkân vermemesi, 
- Fen ve sosyal bilimler liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun kıstaslar çerçevesinde seçilmemesi, 
- Üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere fen ve sosyal bilimler liseleri öğrencilerinin yeterince katılım sağlamaması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede olmaması. 

İhtiyaçlar 
- Fen liseleri ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerine öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların geliştirilmesi, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders saatlerinin azaltılması, 
- Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması. 
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Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 
 
Amaç 4 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 
Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.4.1  İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 30 0 0 0 10 20 30 6 Ay 6 Ay 
PG 4.4.2  Ortaokul Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 20 56,2 56,5 56,8 57 57,3 57,5 6 Ay 6 Ay 
PG 4.4.3  Ortaöğretim Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 20 57,1 57,3 57,5 57,8 58 58,5 6 Ay 6 Ay 
PG 4.4.4  Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere katılan 
öğrenci sayısı 30 0 0 20 40 80 100 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Din Öğretimi Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Şubesi, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şubesi, Temel Eğitim 

Şubesi, İnşaat ve Emlak Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi.  

Riskler 
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması, - Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması, - Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. 

Stratejiler S 4.4.1 İmam hatip okullarında verilen yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir. 
S 4.4.2 Ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 960.777 

Tespitler 
- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin yetersiz olması, - Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, - Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, - Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

İhtiyaçlar 
- Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek materyal ihtiyacı, - Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, - Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, - Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması, 
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 
Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

yapılanmasına uyum sağlanacaktır. 
 

Amaç 5 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.1. Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanmasına 
uyum sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1  Özel destek eğitimden yararlanan engelli 
birey sayısı 60 22 25 30 35 40 45 6 Ay  

6 Ay 
PG 5.1.2  Rehberlik öğretmenlerinden bir yılda 
mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitime 
katılanların oranı (%) 

40 5 10 15 20 25 30  
6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi. 

Riskler 
- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 
- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bilgi eksikliği, 
- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin olumsuz etkileri. 

Stratejiler S 5.1.1 Yapılandırılan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanacaktır. 
Maliyet Tahmini 2.063.892 

Tespitler 
- İlçemizde RAM olmaması, Mamak RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması, 
- Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması, 
- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 
- Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 
- Mamak RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği sağlanması, 
- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 
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Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli 
yaklaşım modeline uygun olarak çalışmalar yapılacaktır. 

 
Amaç 5 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 
Hedef 5.2 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeline 

uygun olarak çalışmalar yapılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.2.1  Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili 
hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı  60 0 0 20 40 60 80 6 Ay 6 Ay 
PG 5.2.2  Engellilerin kullanımına uygun asansör/lift, rampa 
ve tuvaleti olan okul sayısı 40 17 20 25 30 35 40 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, İnşaat ve Emlak Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, 
Strateji Geliştirme Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi. 

Riskler 
- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması, - Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması, - RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, - Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, - Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

Stratejiler 
S 5.2.1 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 
S 5.2.2 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir. 
S 5.2.3 Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 8.540.243 

Tespitler 
- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması, 
- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Okul binalarının çok katlı olarak yapımına devam edilmesi, 
- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

İhtiyaçlar 
- Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları planlanması, 
- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
- Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 
- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 
- Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin sağlanması. 
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Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan 
doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

 
Amaç 5 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 
Hedef 5.3 Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir 

eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezleri grup tarama uygulaması yapılan 
öğrenci oranı (%) 40 0,5 1 1,5 2 2,5 3 6 Ay 6 Ay 
PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin programlara devam 
oranı (%) 40 97,3 97,5 98 98,3 98,5 99 6 Ay 6 Ay 
PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik açılan destek 
eğitim odalarında derslere katılan öğrenci sayısı 20 0 0 2 4 6 8 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, Ölçme, 
Değerlendirme Sınav Hizmeteri Şubesi. 

Riskler 
- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, - Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, - Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, - Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

Stratejiler S 5.3.1 Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır.  
S 5.3.2 Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları ve materyalleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 4.625.965 

Tespitler 
-  Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması, 
-  Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması, 
-  Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 
-  Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 
-  Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirme çalışmalarının yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 
-  Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması, 
-  Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 
-  Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş ölçeklerin kültürel uyum çalışmaları yapılması için kaynak ihtiyacı, 
-  Ölçek geliştirme çalışmaları için nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi, 
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Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun 
biçimde düzenlenecektir.  

Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 
 
Amaç 6 Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecektir. 

Hedef 6.1 Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 6.1.1 İşletmelerin mesleki ve teknik eğitime ilişkin 
memnuniyet oranı(%) 40 97,2 97,4 97,5 97,7 97,8 98 6 Ay 6 Ay 
PG 6.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında Genel Beceri Test 
Seti uygulanan öğrenci sayısı 30 0 0 10 20 30 50 6 Ay 6 Ay 
PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci 
sayısı 30 0 0 1 2 3 4 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Bilgi 
İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi. 

Riskler 

- Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla 
olması, - Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, - Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına devamı sağlamaması, - Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi, - Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

Stratejiler S 6.1.1 Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 
Maliyet Tahmini 2.566.079 
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Tespitler 

- Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 
- Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 
- Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere dayanmaması, 
- Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı mesleklere yönelik becerilerin kazanılmasına imkân verecek bir yapının 
olmaması. 

İhtiyaçlar 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali kaynak sağlanması, 
- Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri geliştirilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarışmaların düzenlenmesi için mali kaynak sağlanması, 
- Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin geliştirilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin geliştirilmesi. 
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Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen eğitimleri gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 
 
Amaç 6 Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecektir. 
Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen eğitimleri gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1  Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim faaliyetlerine katılan 
öğretmen sayısı 100 0 0 2 4 6 8 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Orta Öğretim Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat ve Emlak Şubesi. 

Riskler 
- Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek olması, - Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması, - Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması. 

Stratejiler S 6.2.1 Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 
Maliyet Tahmini 2.500.282 

Tespitler 

- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması, 
- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında başlamasının öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönelik motivasyonunu olumsuz etkilemesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutacakları imkânların 

yetersiz olması, 
- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme sisteminden olumsuz etkilenmesi ve gelirlerin 

eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar 
- Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, 
- Yeni oluşturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, 
- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım sağlanması, 
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri, 
- Döner sermaye faaliyetlerinin artırılması için mevzuat düzenlemesi. 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 
 
Amaç 6 Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecektir. 
Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1  Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumu sayısı 40 0 0 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 
PG 6.3.2  Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol sayısı 30 18 18 19 20 21 22 6 Ay 6 Ay 
PG 6.3.3  Buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapan mesleki 
ve teknik eğitim kurumu öğrencisi ve öğretmeni sayısı 30 0 0 0 0 0 1 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Destek Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi. 

Riskler 
- Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların beklenen desteği  sağlamaması, - Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, - Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi, 

Stratejiler S 6.3.1 Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır. 
S 6.3.2 Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 1.414.633 

Tespitler 
- Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve AR-GE merkezlerinin mesleki ve teknik eğitimle olan etkileşiminin beklenen seviyede olmaması, 
- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör temsilcilerinin yer almada isteksiz olması, 
- Ülkemizde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı doğması, 
- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni mesleklerin ortaya çıkması. 

İhtiyaçlar 
- Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş birlikleri, 
- Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için finansman, 
- Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilmesi için elektronik sistem, 
- Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili kurumların desteğinin sağlanması, 
- Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin geliştirilmesi, 
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
 
Amaç 6 Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecektir. 
Hedef 6.4 Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı Rapor Sıklığı 

PG 6.4.1  Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 35 16,6 16,7 16,8 16,9 17 17,1 6 Ay 6 Ay 
PG 6.4.2  Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama 
oranı (%) 35 70 71 72 73 74 75 6 Ay 6 Ay 
PG 6.4.3  İlçemiz'deki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki 
yabancı öğrencilerin okullaşma oranı (%) 30 76,3 77 80 85 90 100 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 
Şubesi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi. 

Riskler 
- Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması, 
- Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kariyerlerinde dikkate alınmaması, 
- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallelerde eğitim ortamlarının yetersiz oluşu, - Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıklarının yeterli düzeyde olmayışı. 

Stratejiler S 6.4.1 Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve İlçemizdeki geçici koruma altında bulunan 
yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları artırılacaktır. 
 Maliyet Tahmini 6.546.791 

Tespitler 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika çalışması bulunmaması, - Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az olması, 
- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı mahallelerde eğitim ortamlarının yetersiz kalması, 
- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde değildir ve bazı bölgelerde çocukların resmi 

okullara kayıt edilmesi hususunda direnç göstermesi, - Özellikle lise çağındaki öğrencilerin aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde çalışması. 

İhtiyaçlar 
- Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, - Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 
- Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması, - Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması. 
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Amaç 7: Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 
Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 
 

Amaç 7  Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 
Hedef 7.1  Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 7.1.1  Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin oranı 
(%) 25 4,1 4,5 5 5,5 6 10 6 Ay 6 Ay 
PG 7.1.2  Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 1,1 1,5 1,8 2 2,3 2,5 6 Ay 6 Ay 
PG 7.1.3  Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 3,6 3,8 4 4,2 4,5 5 6 Ay 6 Ay 
PG 7.1.4  Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 8,6 8,8 9 9,2 9,5 10 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Strateji Geliştirme Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi. 

Riskler - Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması, - Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması. 

Stratejiler S 7.1.1 Özel öğretim kurumlarındaki teftiş-rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir yapıya dönüştürülecek ve bürokrasi azaltılarak resmi 
okullarla iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 747.271 

Tespitler -  Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 
-  Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında düşük olması. 

İhtiyaçlar - Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar yapılması, 
- Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması ve tedbir mekanizmaları geliştirilmesi, 
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 Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 
 
  Amaç 7  Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 

  Hedef 7.2  Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

  Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

  PG 7.2.1  Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan kişi 
sayısı 100 0 0 1 2 3 4 6 Ay 6 Ay 

  Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şubesi 
  İş Birliği Yapılacak   Birimler   Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Şubesi. 

  Riskler 
- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş olması, 
- Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalık olmaması, - Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

 Stratejiler S 7.2.1  Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 Maliyet Tahmini 427.012 

  Tespitler 
- Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması, 
- Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş olması, 
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile eğitim hizmetinin kalitesinin denetiminin etkin olarak 

yürütülememesi. 

  İhtiyaçlar 
- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemeleri, 
- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin altyapı düzenlemeleri, 
- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilmesi, 
- Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi, 
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim kalitesinin izlenmesine yönelik düzenleme yapılması. 
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MALİYETLENDİRME 
 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik amaç, hedef ve 
eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, 
stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirilme süreci iyileştirilecektir.  

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:  
-  Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin katılımlarıyla tespit edilmiştir,  
-  Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleri ayrılmıştır,  
-  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, belediyelerin katkıları ile okul aile birliklerinin katkıları, sosyal 
yardımlaşma ve diğer gelirler hesaplanmıştır,  

-  Eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir,  
-  Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir,  
-  Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç maliyetlerinden de stratejik plan maliyeti belirlenmiştir.  

 
Genel bütçe, belediyeler,proje hibeleri ve okul aile birliklerinin yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate alındığında İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tablo-…. de belirtildiği üzere beş yıllık 
süre için tahmini 262.846.737,99 TL’lik kaynağın elde edileceği düşünülmektedir. 
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Tablo 16 -Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Kaynak Tablosu 
KAYNAK TABLOSU 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM 

MALİYET 
Genel Bütçe (elektrik Su 
Tel. vb hariç) 34.246.635,83 38.013.765,77 41.815.142,35 45.996.656,58 50.596.322,24 210.668.522,76 

Okul aile Birlikleri 496.564,20 551.186,26 606.304,89 666.935,38 733.628,91 3.054.619,64 
Genel Yönetim 
Giderleri 7.985.615,82 8.864.033,56 9.750.436,92 10.725.480,61 11.798.028,67 49.123.595,59 

TOPLAM 42.728.815,85 47.428.985,59 52.171.884,16 57.389.072,57 63.127.979,82 262.846.737,99 
 
 
 
Müdürlüğümüz stratejik planında 7 Amaç ve 21 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe dağılımları 5 yıllık olarak alttaki 

tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde yaşanan artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme 
sonucunda Müdürlüğümüz tahmini olarak 262.846.737,99 TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin 
alttaki tabloda ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 
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 Tablo 17 -Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 
AMAÇ VE HEDEF NO 2019 2020 2021 2022 2023 BEŞ YILLIK 

TOPLAM 
AMAÇ 1 6.160.655 6.838.327 7.522.159 8.274.375 9.101.813 37.897.329 
Hedef 1 2.001.490 3.659.949 4.025.944 4.428.539 4.871.393 18.987.315 
Hedef 2 861.913 956.724 1.052.396 1.157.636 1.273.399 5.302.068 
Hedef 3 3.297.252 2.221.654 2.443.819 2.688.201 2.957.021 13.607.946 

AMAÇ 2 5.298.741 5.881.603 6.469.763 7.116.740 7.828.414 32.595.261 
Hedef 1 1.903.151 2.112.497 2.323.747 2.556.122 2.811.734 11.707.250 
Hedef 2 3.360.304 3.729.938 4.102.931 4.513.225 4.964.547 20.670.945 

AMAÇ 3 14.768.159 16.392.657 18.031.923 19.835.115 21.818.626 90.846.480 
Hedef 1 4.049.257 4.494.675 4.944.142 5.438.557 5.982.412 24.909.042 
Hedef 2 7.548.971 8.379.358 9.217.294 10.139.023 11.152.926 46.437.572 
Hedef 3 3.169.932 3.518.624 3.870.486 4.257.535 4.683.289 19.499.866 

AMAÇ 4 3.731.101 4.141.522 4.555.674 5.011.241 5.512.366 22.951.903 
Hedef 1 1.712.257 1.900.605 2.090.666 2.299.732 2.529.706 10.532.967 
Hedef 2 1.405.671 1.560.294 1.716.324 1.887.956 2.076.752 8.646.996 
Hedef 3 456.988 507.256 557.982 613.780 675.158 2.811.163 
Hedef 4 156.186 173.366 190.703 209.773 230.750 960.777 

AMAÇ 5 2.475.831 2.748.173 3.022.990 3.325.289 3.657.818 15.230.100 
Hedef 1 335.510 372.416 409.658 450.623 495.686 2.063.892 
Hedef 2 1.388.317 1.541.031 1.695.135 1.864.648 2.051.113 8.540.243 
Hedef 3 752.005 834.725 918.198 1.010.018 1.111.019 4.625.965 

AMAÇ 6 2.117.819 2.350.779 2.585.857 2.844.443 3.128.887 13.027.785 
Hedef 1 417.146 463.032 509.335 560.269 616.296 2.566.079 
Hedef 2 406.450 451.160 496.276 545.903 600.493 2.500.282 
Hedef 3 229.965 255.261 280.788 308.866 339.753 1.414.633 
Hedef 4 1.064.258 1.181.326 1.299.458 1.429.404 1.572.345 6.546.791 

AMAÇ 7 190.894 211.892 233.081 256.389 282.028 1.174.283 
Hedef 1 121.478 134.840 148.324 163.157 179.472 747.271 
Hedef 2 69.416 77.052 84.757 93.232 102.556 427.012 

AMAÇ TOPLAM 34.743.200,03 38.564.952,03 42.421.447,23 46.663.591,96 51.329.951,15 213.723.142,40 
Genel Yönetim Giderleri 7.985.615,82 8.864.033,56 9.750.436,92 10.725.480,61 11.798.028,67 49.123.595,59 
TOPLAM KAYNAK 42.728.815,85 47.428.985,59 52.171.884,15 57.389.072,57 63.127.979,83 262.846.737,99 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini 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, 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve 
hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı 
sağlamak üzere 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve 
etkin biçimde alınabilmesi için 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.  

MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’ne uygun olarak oluşturduğumuz Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin süreçleri şu şekildedir:  

1. Elmadağ İlçe MEM 2019-2023 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 paylaşılması,  
4. Güncelleme dahil gerekli tedbirlerin alınması.  
 



 

 
 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 88 

Elmadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda 
iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini oluşturan birinci izleme kapsamında, tüm şubelerin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme 
durumlarına ilişkin veriler Strateji Geliştirme Şubesi tarafından toplanarak değerlendirilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında 
hazırlanan rapor, üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılması için gerekli görülen stratejilerin alınması 
sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dahilinde, tüm şubelerin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler 
yine Strateji Geliştirme Şubesi tarafından toplanarak değerlendirilecektir. Performans göstergelerinin yılsonu gerçekleşme durumları, gösterge 
hedeflerinden sapmalar görülüyorsa bunların nedenleri, üst yönetici başkanlığında şube müdürlerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.  
Tablo 18 -İzleme Değerlendirme Takvimi 

İZLEME DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
İZLEME DEĞERLENDİRME 

DÖNEMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLME 

ZAMANI İZLEME DEĞERLENDİRME DÖNEMİ SÜREÇ AÇIKLAMASI ZAMAN KAPSAMI 
1. 

İZLEME-
DEĞERLENDİRME 

DÖNEMİ 

Her yılın  
Temmuz ayı 

içerisinde 

- 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 

OCAK-TEMMUZ 
DÖNEMİ 

2. 
İZLEME-

DEĞERLENDİRME 
DÖNEMİ 

İzleyen yılın Şubat ayı 
sonuna kadar 

- 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 



 

 
 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 89 

Tablo 19-Stratejik Plan İzleme Tablosu 
A1  

H1.1  

H1.1 Performansı ( PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG1.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi ) 

Sorumlu Birim  

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi(%) Plan Dönemi 
Başlangıç Değeri 
(A) 

İzleme Dönemindeki 
Yılsonu Hedeflenen Değer  
(B) 

İzleme Dönemindeki 
Gerçekleşme Değeri 
(C) 

Performans (%) 
 (C-A)/(B-A) 

PG1.1.1:      

Açıklama 
Her yılın ilk altı ayında ulaşılan performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere 
ulaşılıp ulaşılamayacağının analizi yapılır. Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa bunlar 
değerlendirilir. Hedeflenen değere ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirlere kısaca yer verilir. 

PG1.1.2:      

Açıklama  

 
İzleme, Tablo 19’daki şablon kullanılarak gerçekleştirilir. Bu şablonun kullanılmasındaki amaç, gerçekleşmelerin birikimli bir şekilde izlenerek 

plan döneminin başından itibaren elde edilen gelişmelerin ortaya konulması ve planın başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için alınması gereken 
tedbirlere öz bir biçimde yer verilmesi sağlanır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ   
Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple  

performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirme uygulaması yürütülmüştür. 
Bakanlığa özgü geliştirilen performans göstergesi kartıyla her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin 
dönemi, ilişkili olduğu stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin izleme 
verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır. Gösterge kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları 
oluşturulmuştur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler Gösterge 
Bilgi Tablosunda toplanmıştır. 
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TANIMLAR (MEB TARAFINDAN STRATEJİK PLAN İÇİN YAPILAN TANIMLAR)  
Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akran-larıyla birlikte 
resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.  
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı karar verme 
süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması 
ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.  
Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam et-mekte olan 
kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslardır.  
Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarını eğitsel amaçla 
belirleme sürecidir.  
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve 
teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifa-de eder.  
Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan birliklerdir.  
Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu'nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu 
eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.  
Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik 
verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur.  
Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ili-şik kesilmesi 
durumunu ifade etmektedir.  
Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında düzenli olarak ya-pılan eğitimdir. 
Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 
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Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güç-lük çekilen 
kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.  
Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut 
fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.  
Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin 
belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.  
Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmen-lerimizin eşit 
öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlamaya yönelik eğitsel dijital içerik amba-rıdır.  
Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekândan bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır.  
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ay-rılmış ya da 
bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat 
boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.  
Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip 
ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim 
kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 
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EKLER 
ELMADAĞ İLÇE MEM 2019-2023 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI 

Müdürlüğümüz birimlerinin stratejik plan ile kendilerine verilen hedef koordinatörlüğü ve sorumluluğu ile eylem sorumluluklarına ilişin tablolar 
hazırlanmıştır. Birimlerin 2019-2023 stratejik plan dönemindeki hedef koordinatörlüğü ve sorumluluklarına ilişkin bilgi alttaki tabloda verilmiştir. 

 
 HEDEFLER 

 BİRİMLER 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 

Temel Eğitim Şubesi İ İ K İ İ K K K   İ İ İ  İ İ   İ   

Ortaöğretim Şubesi İ K İ İ İ  İ  K K K İ   İ  İ  İ   

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi İ İ İ İ İ  İ  İ İ   İ İ  K K K İ  İ 

Din Öğretimi Şubesi İ İ İ İ İ  İ İ İ İ İ K İ İ     İ   

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi İ İ İ İ İ İ İ      İ İ İ İ İ İ K  İ 

Özel Öğretim Şubesi İ İ İ İ İ İ İ  İ İ İ  İ İ İ İ İ İ İ K K 

Özel Eğitim Rehberlik Şubesi İ İ  İ İ İ İ İ İ İ   K K K İ     İ 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şubesi İ İ  İ  İ       İ İ İ İ  İ İ İ  
Strateji Geliştirme Şubesi İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ    İ      İ  
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Şubesi K   İ İ    İ İ     İ    İ   
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Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Hizmetleri Şubesi    İ İ      İ İ     İ İ    

İnsan Kaynakları Şubesi  İ İ İ K İ     İ İ İ İ        

Destek Hizmetleri Şubesi İ   İ  İ İ İ İ İ  İ     İ İ İ   

İnşaat Emlak Şubesi    K  İ İ İ İ İ  İ  İ   İ     

Sivil Savunma Hizmetleri Şubesi    İ                  

 
Hedef Koordinatörü: K          İş Birliği Yapılacak Birim: İ 
* Hedef kartı sorumlulukları, hedef kartlarındaki bilgiler ve birim görev alanları esas alınarak oluşturulmuştur.  
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ELMADAĞ İLÇE MEM 2019-2023 STRATEJİK PLANI STRATEJİ SORUMLULARI 
AMAÇ HEDEF NO STRATEJİLER ANA 

SORUMLU DİĞER SORUMLULAR 
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İlçemizdeki tüm alanlarda ve eğitim 
kademelerinde, öğrencilerimizin her 
düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, 
izlenmesi ve desteklenmesine yönelik  etkin 
bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır . 

1.1.1 
Eğitim kalitesinin artırılması için 
ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli 
ölçme değerlendirme yapılacaktır. 

Ölçme, 
Değerlendir
me ve Sınav 
Hizmetleri 

Şubesi 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, 
Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, 
Destek Hizmetleri Şubesi, Mesleki Tenik 
Eğitim Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi. 

1.1.2 
Öğrencilerin bilimsel, kültürel, 
sanatsal, sportif ve toplum hizmeti 
alanlarında etkinliklere katılımı 
artırılacak ve izlenecektir. 

1.1.3 Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacaktır. 

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına 
göre gereksinimlerini dikkate alan beceri 
temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine 
geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar 
yürütülecektir. 

1.2.1 
Yeni kaynaklar ile öğrencilerin 
İngilizce konuşulan dünyayı 
deneyimlemesi sağlanacak ve 
geliştirilen dijital içerikler ilçemizde 
de uygulanacaktır. Ortaöğretim 

Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, 
Mesleki Teknik Eğitim Şubesi, Strateji 
Geliştirme Şubesi, Bilgi işlem ve Eğitim 
Teknolojileri, İnsan Kaynakları Şubesi. 1.2.2 

Yabancı dil eğitiminde öğretmen 
nitelik ve yeterlilikleri yükseltilmesi 
için eğitimler verilecektir. 

Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik 
ve beceri destekli dönüşüm ile ilçemizde 
yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit 
öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları 
ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması 
sağlanacaktır. 
 

1.3.1 
Tasarım- beceri atölyeleri kurulması 
ve geliştirilmesi kapsamında 
öğretmen eğitimi yapılacaktır. 

Temel 
Eğitim 
Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi,  Mesleki Teknik Eğitim 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, İnsan 
Kaynakları Şubesi. 
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AMAÇ HEDEF NO STRATEJILER ANA 
SORUMLU DIĞER SORUMLULAR 
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Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tarafından kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 
2.1.1 Okul bazında veriye dayalı 

yönetim sistemine geçilecektir. 
İnşaat 
Emlak 
Şubesi 

Tüm birimler 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin 
gelişimlerini desteklemek amacıyla rasyonel 
mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim 
almaları sağlanacaktır. 

2.2.1 
Öğretmen ve okul yöneticilerinin 
mesleki gelişimlerini sağlamak 
üzere hizmetiçi eğitimler 
düzenlenecektir. 

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi 
 

Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, 
Mesleki Teknik Eğitim Şubesi, Yüksek 
Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesi, 
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi. 

2.2.2 
İnsan kaynağının verimli 
kullanılması ve hakkaniyetli bir 
şekilde ödüllendirilmesi 
sağlanacaktır. 
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AMAÇ HEDEF NO STRATEJİLER ANA 
SORUMLU DİĞER SORUMLULAR 
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Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve 
yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken 
çocukluk çeşitlendirilerek 
yaygınlaştırılacaktır. 

3.1.1 Erken çocukluk eğitim hizmeti 
yaygınlaştırılacaktır. 

Temel 
Eğitim 
Şubesi 

Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 
Destek Hizmetleri Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel 
Öğretim Kurumları Şubesi, İnsan 
Kaynakları Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi,  İnşaat ve Emlak Şubesi. 3.1.2 

Erken çocukluk eğitiminde şartları 
elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği 
artırılacaktır. 

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 
olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, 
bilimsel düşünme, tutum ve değerleri 
içselleştirebilecekleri bir temel eğitim 
yapısına geçilerek okullaşma oranı 
artırılacaktır. 

3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma 
oranları artırılacak, devamsızlık 
oranları azaltılacaktır. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Destek Hizmetleri 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, 
Ortaöğretim Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Özel 
Öğretim Kurumları Şubesi, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şubesi, İnşaat ve Emlak 
Şubesi. 

3.2.2 

Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği 
içinde eğitimlerine devam 
edebilmeleri için uygulanan ücretsiz 
ders kitabı ve öğrenci taşıma 
hizmetleri gibi uygulamalar 
iyileştirilerek bunlara devam 
edilecektir. 

Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak 
yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 3.3.1 Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara 

imkân sağlanacaktır. 
Temel 
Eğitim 
Şubesi 

Strateji Geliştirme Şubesi, İnşaat Emlak 
Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Din 
Öğretimi Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi. 
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Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları 
artırılacaktır. 

4.1.1 

Kız çocukları ve özel politika 
gerektiren gruplar ile diğer tüm 
öğrencilerin ortaöğretime 
katılımlarının artırılması, 
devamsızlık ve sınıf tekrarlarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. Ortaöğretim Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şubesi, Destek 
Hizmetleri Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, İnşaat ve Emlak 
Şubesi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmeteri Şubesi. 4.1.2 

Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve 
devamını sağlayacak şekilde 
yatılılık imkânlarının kalitesi 
iyileştirilecektir. 

Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği 
becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak 
öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli önlemler 
alınacaktır. 

4.2.1 Ortaöğretimde akademik bilginin 
beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 

Ortaöğretim Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, 
Özel Öğretim Kurumları Şubesi, İnşaat 
ve Emlak Şubesi, Ölçme, Değerlendirme 
ve Sınav Hizmeteri Şubesi., Strateji 
Geliştirme Şubesi. 

4.2.2 Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Fen ve sosyal bilimler liselerinin etkinliklere 
katılımı  artırılacaktır. 

4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerindeki 
öğretimin niteliği iyileştirilecektir. Ortaöğretim Şubesi 

DinÖğretimi Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, İnsan Kaynakları 
Şubesi, Yükseköğretim ve Yurtdışı 
Eğitim Himetleri Şubesi, Temel Eğitim 
Şubesi. 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liselerinin 

yükseköğretim kurumlarıyla iş 
birlikleri artırılacaktır. 

Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının 
niteliği artırılacaktır. 

4.4.1 İmam hatip okullarında verilen 
yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir. Din 

Öğretimi 
Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, 
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, İnşaat ve 
Emlak Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 
İnsan Kaynakları Şubesi.  4.4.2 

Ortaöğretim kurumları ile 
yükseköğretim kurumları arasında iş 
birlikleri artırılacaktır. 
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Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine 
uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren 
işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik yapılanmasına uyum sağlanacaktır. 

5.1.1 
Yapılandırılan psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri 
ihtiyaçlara yönelik olarak 
uygulanacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 

Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Temel Eğitim Şubesi, Bilgi İşlem ve 
Eğitim Teknolojileri Şubesi, İnsan 
Kaynakları Şubesi. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri 
akranlarından soyutlamayan ve birlikte 
yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet 
temelli yaklaşım modeline uygun olarak 
çalışmalar yapılacaktır. 

5.2.1 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 
yönelik hizmetlerin kalitesi 
artırılacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 

Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel 
Öğretim Kurumları Şubesi, İnşaat ve 
Emlak Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi. 

5.2.2 
Özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireylerin kullanımına uygun olmak 
üzere okul ve kurumların fiziki 
imkânları iyileştirilecektir. 

5.2.3 
Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar doğrultusunda 

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak 
niteliğinde bulunan özel yetenekli 
öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan 
doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 
desteklenecektir. 

5.3.1 
Özel yeteneklilere yönelik tanılama 
ve değerlendirme araçları daha ileri 
seviyeye taşınacaktır.  Özel Eğitim 

ve Rehberlik 
Hizmetleri 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 
Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi, 
Ölçme, Değerlendirme Sınav Hizmeteri 
Şubesi. 5.3.2 

Özel yeteneklilere yönelik öğrenme 
ortamları ve materyalleri 
geliştirilecektir. 
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Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve 
erişim imkânları artırılacaktır. 6.1.1 

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer 
rehberliği etkin bir hale getirilecek 
ve mesleki ve teknik eğitimin 
görünürlüğü artırılacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Temel 
Eğitim Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi. 

Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen 
eğitimleri gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 6.2.1 

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri 
desteklenecek ve hizmet içi 
eğitimler gerçek iş ortamlarında 
yapılacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Orta 
Öğretim Şubesi, Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat ve 
Emlak Şubesi. 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim 
ilişkisi güçlendirilecektir. 

6.3.1 
Mesleki ve teknik eğitim 
kurumları ile sektör arasında iş 
birliği artırılacaktır. Mesleki ve 

Teknik Eğitim 
Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Yükseköğretim ve 
Yurtdışı Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Bilgi işlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi. 6.3.2 

Yerli ve millî savunma sanayinin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
gücü yetiştirilecektir. 

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini 
yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 
katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

6.4.1 

Hayat boyu öğrenme 
programlarına katılım ve 
tamamlama oranlarının artırılması 
sağlanacak ve İlçemizdeki geçici 
koruma altında bulunan 
yabancıların çocuklarının eğitim 
ve öğretime erişim imkânları 
artırılacaktır. 
 

Hayat Boyu 
Öğrenme 

Şubesi 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Din 
Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Ölçme, 
Değerlendirme ve Sınav Şubesi, Temel 
Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi. 
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Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim 
ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 7.1.1 

Özel öğretim kurumlarındaki teftiş-
rehberlik çalışmaları öğrenmeyi 
geliştirme odaklı bir yapıya 
dönüştürülecek ve bürokrasi 
azaltılarak resmi okullarla iş 
birlikleri artırılacaktır. 

Özel 
Öğretim 

Kurumları 
Şubesi 

Strateji Geliştirme Şubesi, Bilgi İşlem ve 
Eğitim Teknolojileri Şubesi. 

Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini 
artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 7.2.1 

Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim 
ve rehabilitasyon merkezlerinde 
verilen eğitimin niteliğini artırmaya 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Özel 
Öğretim 

Kurumları 
Şubesi 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 
Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi. 



 

 
 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 102 

PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLULARI 
AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, kültürel, sanatsal ve 
sportif alanlarda en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%) 

İlkokul Temel Eğitim Şubesi 

 Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi, Din 
Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Ortaöğretim 
Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi, 
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, 
Destek Hizmetleri Şubesi, 
Mesleki Tenik Eğitim Şubesi, 
Strateji Geliştirme Şubesi. 

Ortaokul Temel Eğitim Şubesi 

Lise Ortaöğretim Şubesi 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

İlkokul Temel Eğitim Şubesi 

Ortaokul Temel Eğitim Şubesi 

Lise Ortaöğretim Şubesi 

PG 1.1.3 Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranı (%) Ölçme, Değerlendirme Sınav 
Hizmetleri Şubesi 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması Ortaokul Temel Eğitim Şubesi 

PG 1.2.2 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması Lise Ortaöğretim Şubesi 

PG 1.3.1 Tasarım-beceri atölyesi sayısı Temel Eğitim Şubesi 
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AMAÇ 2 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 2.1.1 Coğrafi bilgi sistemindeki verilerin güncellenmesi İnşaat Emlak Şubesi Tüm birimler 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%) İnsan Kaynakları Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Hayat 
Boyu Öğrenme Şubesi, 
Ortaöğretim Şubesi, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Temel 
Eğitim Şubesi, Mesleki Teknik 
Eğitim Şubesi, Yüksek Öğretim 
ve Yurt Dışı Eğitim Şubesi, 
Ölçme Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Şubesi, Strateji 
Geliştirme Şubesi. 

PG 2.2.2 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına katılan öğretmen oranı (%) İnsan Kaynakları Şubesi 

PG 2.2.3 Yönetici cinsiyet oranı (%) İnsan Kaynakları Şubesi 

PG 2.2.4 Ücretli öğretmen oranı (%) İnsan Kaynakları Şubesi 
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AMAÇ 3 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
PG 3.1.1 3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) Temel Eğitim Şubesi Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, İnsan Kaynakları 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi,  İnşaat 
ve Emlak Şubesi 

PG 3.1.2 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların 
oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları elverişsiz öğrenci sayısı Temel Eğitim Şubesi 

PG 3.1.4 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin uyumunun sağlanmasına yönelik öğretmen 
eğitimlerine katılan okul öncesi öğretmeni oranı (%) 

İnsan Kaynakları 
Şubesi 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Destek Hizmetleri 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, 
Ortaöğretim Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, İnşaat ve Emlak Şubesi. 

PG 3.2.2 
Temel eğitimde 20 
gün ve üzeri 
devamsız öğrenci 
oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci 
oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 
PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci 
oranı(%) Temel Eğitim Şubesi 

PG 3.2.3 Temel eğitimde 
okullaşma oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu okullaşma oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 
PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu okullaşma oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 

PG 3.2.4 
Temel eğitimde 
öğrenci sayısı 30’dan 
fazla olan şube oranı 
(%) 

PG 3.2.4.1 İlkokulda öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube 
oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 
PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci sayısı 30’dan fazla olan 
şube oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 

PG 3.3.1 Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor kulüplerinden yararlanan 
öğrenci oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 

Strateji Geliştirme Şubesi, İnşaat Emlak 
Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, Din 
Öğretimi Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi. 

PG 3.3.2 Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin 
oranı (%) 

İnsan Kaynakları 
Şubesi 

PG 3.3.3 Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan öğrencilerin 
oranı (%) Temel Eğitim Şubesi 
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AMAÇ 4 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
PG 4.1.1 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) Ortaöğretim Şubesi Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri 
Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, 
Özel Öğretim Kurumları Şubesi, İnşaat 
ve Emlak Şubesi, Ölçme, Değerlendirme 
ve Sınav Hizmeteri Şubesi. 

PG 4.1.2 Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 
PG 4.1.3 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) Ortaöğretim Şubesi 
PG 4.1.4 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 
PG 4.1.5 Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 

PG 4.2.1 Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 
Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şubesi, Destek 
Hizmetleri Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, İnşaat ve Emlak 
Şubesi, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmeteri Şubesi., Strateji Geliştirme 
Şubesi. 

PG 4.2.2 Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 

PG 4.2.3 Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülen proje sayısı Ortaöğretim Şubesi 
DinÖğretimi Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, İnsan Kaynakları 
Şubesi, Yükseköğretim ve Yurtdışı 
Eğitim Himetleri Şubesi, Temel Eğitim 
Şubesi. 

PG 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında imzalanan protokol sayısı Ortaöğretim Şubesi 
PG 4.3.3 Fen ve sosyal bilimler liselerinde ders ve proje etkinliklerine katılan öğretim 

üyesi sayısı Ortaöğretim Şubesi 
PG 4.3.4 Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere katılan fen ve 

sosyal bilimler lisesi öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şubesi 
PG 4.4.1 İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı Din Öğretimi Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, 
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, İnşaat ve 
Emlak Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 
İnsan Kaynakları Şubesi. 

PG 4.4.2 Ortaokul Yabancı dil dersi yıl sonu puanı ortalaması Din Öğretimi Şubesi 

PG 4.4.3 Ortaöğretim Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması Din Öğretimi Şubesi 
PG 4.4.4 Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı Din Öğretimi Şubesi 
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AMAÇ 5 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 5.1.1 Özel destek eğitimden yararlanan engelli birey sayısı 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri 
Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Temel Eğitim Şubesi, Bilgi İşlem ve 
Eğitim Teknolojileri Şubesi, İnsan 
Kaynakları Şubesi. PG 5.1.2 Rehberlik öğretmenlerinden bir yılda mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitime 

katılanların oranı (%) 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri 
Şubesi 

PG 5.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri 
Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, Strateji Geliştirme Şubesi, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel 
Öğretim Kurumları Şubesi, İnşaat ve 
Emlak Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi PG 5.2.2 Engellilerin kullanımına uygun asansör/lift, rampa ve tuvaleti olan okul sayısı 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri 

Şubesi 

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezleri grup tarama uygulaması yapılan öğrenci oranı (%) 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri 
Şubesi Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi, Ölçme, 
Değerlendirme Sınav Hizmeteri Şubesi. 

PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin programlara devam oranı (%) 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri 
Şubesi 

PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik açılan destek eğitim odalarında 
derslere katılan öğrenci sayısı 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri 

Şubesi 



 

 
 ELMADAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019-2023 STRATEJİK PLANI 107 

AMAÇ 6 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 
PG 6.1.1 İşletmelerin mesleki ve teknik eğitime ilişkin memnuniyet oranı (%) Mesleki ve Teknik Eğitim 

Şubesi Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi, Temel 
Eğitim Şubesi, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi. 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında Genel Beceri Test Seti uygulanan öğrenci sayısı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Orta Öğretim 
Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şubesi, 
Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat ve Emlak 
Şubesi. 

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu 
sayısı 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Yükseköğretim ve 
Yurtdışı Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Bilgi işlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi. 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol sayısı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, Yükseköğretim ve 
Yurtdışı Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, Bilgi işlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi. PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapan mesleki ve teknik eğitim 

kurumu öğrencisi ve öğretmeni sayısı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Şubesi 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Ölçme, 
Değerlendirme ve Sınav Şubesi, Temel 
Eğitim Şubesi, Destek Hizmetleri Şubesi, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi 

PG 6.4.3 İlçemizdeki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki yabancı öğrencilerin 
okullaşma oranı (%) 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi 
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AMAÇ 7 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%) Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 
Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi 

PG 7.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%) Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi 

PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan kişi sayı- sı Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 
Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şubesi 
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