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“ Ġnsanlar bireysel olarak çalıĢırlarsa baĢarılı olamazlar. Çünkü Allah insanları 

yaratırken onlara öyle bir muhtaçlık vermiĢtir ki, her insan hemcinsi insanlarla 

çalıĢmaya mecbur ve mahkûmdur. Bu ortaklık faaliyeti, âdeta bir ilâhî gereksinim 

olunca, amaçları birleĢtirmenin nasıl zorunluluk olduğunu kolayca anlarız. “ 

 

 

                Mustafa Kemal ATATÜRK 

                                                                                                1923 (Atatürk’ün S.D.II, s. 125) 
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ĠletiĢim ve ulaĢım araçlarındaki hızlı geliĢmelerle küçülen dünyamızda hayatın bütün alanla-

rında ortaya çıkan yeni arayıĢ, yapılanma ve yaklaĢımlar eğitimde de kaçınılmaz hale gelmiĢ-

tir. Hayat boyu eğitim yaklaĢımı; yeni arayıĢ ve yapılanmaları zorunlu kılmıĢtır. Bununla be-

raber bilgi toplumuna dönüĢen dünyamızda, değiĢim ve geliĢmelere kapıları kapatıp, köprüleri 

yıkmak akıllıca bir yöntem değildir. Ülkemizin tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de Ģaha 

kalkması, yeniden ivme kazanması gerekir. Bunun yapabilmesi için de mükemmel bir strate-

jik planlama üretmesi ve bunu hayata geçirmesi gerekir. 

Çağı yakalamada stratejik öneme sahip okullar, yeni yaklaĢımlar ve uygulamaların hayata 

geçirilmesinin bir zorunluluk olduğu kurumların baĢında gelmektedir. Çünkü okullar sadece 

geliĢimi ve değiĢimi destekleyen ve uyum sağlayan değil, çevreyi ve toplumu da buna hazır-

layan ve değiĢime katkıda bulunan kurumlardır. Okulların kendilerinden beklenen iĢlevleri 

yerine getirebilmesi, iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir Ģekilde uygulanmasına bağlıdır. 

Okulların geliĢmeleri, değiĢime uyum sağlamaları, değiĢimin gerektirdiği donanımlara sahip 

bireyleri yetiĢtirmeleri için, hedeflerini belirlemeleri ve bu hedefe ulaĢtıracak yol haritalarını 

çizmeleri stratejik planlama yapmaları ile mümkündür. 

Ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik alanlarda meydana gelen değiĢmeler, tüm kurumları 

olduğu gibi eğitim kurumlarımızı da çok yönlü etkilemektedir. DeğiĢim ve geliĢimin kaçınıl-

maz olduğu günümüzde eğitim-öğretim stratejilerini daha iyi sonuçlar almak için verimli bir 

Ģekilde kullanmalıyız.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda 

değiĢiklik yapan 5436 sayılı Kanun, kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılmasını 

gerekli görmektedir.  

Yeni kamu yönetimi anlayıĢı gereği olarak; Köse Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 

dönemi stratejik planının oluĢturulması sürecinde emeği geçen tüm plan hazırlama ekibine 

teĢekkür eder, stratejik planın ilçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması dilerim. 

 

 

ġaban Arda YAZICI 

Köse Kaymakamı 



 

 

|  7 

 

KÖSE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI      2015-2019 

 
 

 Günümüzde en çok kullanılan kavramlardan biri haline gelen strateji, baĢlangıçta askeri 

amaçlarla kullanılmıĢ, sonra iĢ dünyasının, bugün ise tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımı-

zın kılavuz kelimesi olarak kabul edilen bir kavram haline gelmiĢtir. 

Her kurumun önünde ulaĢabilmek için çalıĢtığı hedefleri vardır. Amaçsız kurumların baĢarılı 

olma ve ayakta kalma Ģansları yoktur. Strateji, önceden belirlenen hedeflere ulaĢmak için 

izlenen yoldur. Stratejisi olmayan kurumlar gelecek için kendilerinden emin olamazlar. Dola-

yısı ile stratejik planlama baĢlangıç ile hedef arasındaki sürecin planlamasını ifade etmektedir. 

Kurum yöneticilerinin bu süreci çok iyi bir Ģekilde planlanmaları gerekmektedir. Ġyi bir strate-

jik planlamanın yapılabilmesi, kurumla ilgili tüm alanlarda ilgili verilerin araĢtırılması, top-

lanması, incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda mümkün olabilmektedir. 

Bilgi ve teknoloji alanında zirveye koĢan dünyamız, hala sorunlarından kendini kurtarama-

mıĢtır. Bugün dünyamız doğru düĢünen, doğru kararlar alabilen ve bunları doğru bir Ģekilde 

uygulayabilen insanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda insan kaynağını iyi yetiĢtirebilen 

ülkeler konumlarını güçlendirebilmiĢlerdir. Ġnsanı yetiĢtirecek olan da eğitim sistemidir. Eği-

tim sistemleri bilim ve teknolojinin hızlı geliĢmesiyle sürekli sorgulanıp geliĢtirilmektedir. Bu 

geliĢim ve değiĢim sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi ise eğitim yöneticilerinin dünyanın bu-

gün geldiği ve gideceği noktayı iyi yorumlayabilmesi, buna göre stratejik planlarını hazırla-

yabilmesine ve uygulayabilmesine bağlıdır. 

2015-2019 dönemini kapsayan bu stratejik planının hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teĢekkür eder ve stratejik planımızın baĢta eğitim camiamıza ve ilçemize hayırlı olmasını dile-

rim. 

 

 

 

 

             Kemal GÜL 

  Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 
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AR-GE AraĢtırma GeliĢtirme                      

DPT Devlet Planlama TeĢkilatı 

GZFT Güçlü Zayıf Fırsat Tehdit 

ĠHL Ġmam Hatip Lisesi 

ĠL MEM Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

LYS Lisans YerleĢtirme Sınavı 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 

MEBBĠS Millî Eğitim Bakanlığı BiliĢim Sistemleri 

OECD Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü 

PESTLE Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Kurum Analizi 

PG Performans Göstergesi 

PH Performans Hedefi 

SA Stratejik Amaç 

SH Stratejik Hedef 
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SPKE Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

SPYK Stratejik Plan Yürütme Kurulu 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

TEOG Temel Eğitimden Orta Öğretime GeçiĢ Sınavı 

TÜBĠTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

TYÇP Toplum Yararına ÇalıĢma Programı 

VHKĠ Veri Hazırlama Kontrol ĠĢletme 

YGS Yüksek Öğretime GeçiĢ Sınavı 
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TANIMLAR 

BütünleĢtirici eğitim (kaynaĢtırma eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimle-

rini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. 

 

Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile iĢletmelerde yapılan pratik eğitimin 

bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde geliĢmelerine olanak 

sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. 

 

Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı 

sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğ-

renciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi 

amacıyla açılan odaları ifade eder. 

 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. 

 

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu Ġstatistik Ofisinin (Eurostat) yayın-

ladığı ve hane halkı araĢtırmasına göre 18-24 yaĢ aralığındaki kiĢilerden en fazla ortaokul 

mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna 

oranı olarak ifade edilen göstergedir. 

 

ĠĢletmelerde meslekî eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin be-

ceri eğitimlerini iĢletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurum-

larında veya iĢletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygula-

malarını ifade eder. 

 

Örgün eğitim dıĢına çıkma: Ölüm ve yurt dıĢına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi biri-

sine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından iliĢik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. 

 

Örgün eğitim: Belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmıĢ 

programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, 

ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): ÇeĢitli nedenlerle, bi-

reysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı 

farklılık gösteren bireyi ifade eder. 
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Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara 

göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli iĢsiz-

ler, engelliler gibi bireylerin oluĢturduğu grupları ifade eder. 

 

Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve akademik 

alanlarda yaĢıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. 

 

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da örgün eğitim sisteminin herhangi 

bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmıĢ ya da bitirmiĢ bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte 

çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 

etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

 

Z-kitap: Ġçeriklerin pekiĢtirici Ģekilde hazırlanmıĢ interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar 

ve metinsel zenginleĢtirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır. 

 

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı prog-

ramlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluĢan ilköğ-

retim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mes-

leki ve teknik öğretim kademelerinden oluĢan eğitim sürecini ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

|  11 

 

KÖSE ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANI      2015-2019 

 

 

A. Köse Ġlçe MEM 2015- 2019 Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2013/26 

sayılı Genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı taslağına esas kalmak 

üzere stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler, kurulan ekip ve kurullar ile sürece 

iliĢkin iĢ takvimi belirlenmiĢtir. Ġç ve dıĢ paydaĢların görüĢleri birimlerimizin katkıları doğrul-

tusunda hazırlanmıĢtır. 

ÇalıĢmalar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Ar-Ge birimi koordinesinde yürütülmüĢ, birim 

temsilcilerinin katılımıyla Ġlçe, okul ve kurum müdürlüklerinde stratejik plan ekipleri oluĢtu-

rulmuĢtur. 

Stratejik Plan Üst Kurulu 

 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

BaĢkanlığında ġube Müdürü, ĠMKB ÇPAL Müdürü ve 60.Yıl Ortaokulu Müdüründen oluĢ-

maktadır. 

Stratejik Plan Ekibi 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü baĢkan-

lığında ve her birimin temsil edilebileceği Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Müdürlüğümüz Stratejik 

Planlama Ekibi Tablo:1’de gösterilmiĢtir.  

 

Adı Soyadı Birimi 

 

 Bülent ġEKER ġube Müdürü 

Nurettin GÜNER Ġlçe MEM V.H.K.Ġ 

Hümmet SUNAY Ġlçe MEM V.H.K.Ġ 

Celal TUNA Selçuklular Ġlkokulu Müdürü 

Telat ASAN Halk Eğitim Merkezi Müdürü 

Sinan YALÇIN Salyazı Ġlk./Ortaokulu Müdürü 

Eyüp ġAHĠN Ġmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı 

Cemalettin ASLAN 60.Yıl Ortaokulu Müdür Yardımcısı 

Bahar AKIN BiliĢim Teknolojileri Öğretmeni 

Erdem KELEġ ĠMKB ÇPAL Müdür BaĢyardımcısı 

Tablo 1: Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

 
 

BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 
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B. Stratejik Plan Modeli 

 

ġema 1: Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 
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Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık çalıĢmaları kapsamında 

kurulan “SP Hazırlama Ekibi”  kurumumuzun “Durum Analizi” tüm birimlerin “neredeyiz” 

sorusuna cevap verecek Ģekilde istatistikî veriler doğrultusunda hazırlamıĢtır. “Ġç” ve “dıĢ 

paydaĢ” analizlerini yaptıktan sonra bu paydaĢların kuruma ait fikirlerinin alındığı “anket” ve 

“çalıĢtay” çalıĢmaları yapılmıĢtır. PaydaĢ görüĢleri plana yansıtılmıĢ ve belirlenen yöntemler-

le plan dönemi sonuna kadar periyodik aralıklarla takibinin yapılması planlanmıĢtır.   

A. TARĠHĠ GELĠġĠM 

Cumhuriyet döneminde GümüĢhane il yapılmasının (1924)  ardından Kelkit kazasına bağlı bir 

bucak  merkezi haline gelmiĢtir. Köse 1954 yılında belediye, 3392 sayılı kanunla’ da 

29.06.1987 tarihinde ilçe olmuĢtur ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurulmuĢtur. Köse’ de 

eğitim ve öğretimdeki geliĢme bu dönemden sonra artarak günümüzde de  devam etmektedir.  

 Köse Ġlçe Merkezinde 1 adet Halk Eğitim Merkezi, 1 adet Çok Programlı Anadolu Lisesi, 1 

adet Ġmam Hatip Ortaokulu, 1 adet Ortaokul,1 adet ilkokul ve 1 adet Anaokulu bulunmakta-

dır.4 adet köy ilkokulu 1 adet köy ilkokulu/ortaokulu   bulunmaktadır. 

 KAYNAK:1-http://www.kose.gov.tr/default_B0.aspx?content=65 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları baĢta T.C. Ana-

yasası olmak üzere 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25.8.2011 

tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede 

yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esasları-

na göre belirlenmektedir. Buna göre baĢlıca yükümlülüklerimiz; 

1. Öğretim yılı baĢında ve sonunda görev alanında bulunan okul ve kurumlardaki yöneti-

ci ve öğretmenlerle toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda okul ve kurumların huzur-

lu ve verimli çalıĢması için gerekli programları hazırlamak, çalıĢmaları değerlendir-

mek. Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuĢturucu maddeler ve yasaklanmıĢ 

yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları 

ilgili makamlara bildirmek. 

2. Eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek Ģekilde yaygınlaĢtırmak amacıyla politi-

ka ve tedbirler geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapmak, kararlaĢtırılan politika ve ted-

birleri uygulamak. 

BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 
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3. Bakanlığımızın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğ-

rultusunda uygulayarak eğitim öğretim faaliyetleri ve diğer iĢleri yapmak. 

4. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalıĢmak, verilen görevleri zamanında yerine 

getirmek. 

C. FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Hazırlık ÇalıĢmaları Kapsamında Müdürlü-

ğümüz Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetleri belirlenirken kurumumuzun; “Standart Dosya 

Planı”, “Kurum Standartları Tablosu” incelenerek sunulan hizmetler belirlenmiĢ,  teĢkilat 

yapımız incelenerek de faaliyet alanlarımız belirlenmiĢtir.  

Buna göre Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunulan hizmetleri Ģu Ģekildedir: 

Eğitim ve Öğretim 

 Eğitim ve öğretime eriĢim imkânlarının sağlanması 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması 

 Eğitsel tanılama ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 KiĢisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerinin verilmesi 

 Özel politika gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimine iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin yü-

rütülmesi 

 Yatılılık, bursluluk ve özel öğretim teĢvikleri hizmetlerinin yürütülmesi. 

Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

 Okuma kültürünün geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların yürütülmesi 

 Öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetlerin düzenlenmesi 

 Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlere katılımlarının sağlanması. 

Ölçme ve Değerlendirme  

 Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleĢtirme, bitirme, karĢılaĢtırma sınavları-

nın uygulanması. 

 

AraĢtırma, GeliĢtirme, Proje ve Protokoller 

 Proje ve protokollerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

 Eğitim ve öğretimin geliĢtirilmesine yönelik araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin yü-

rütülmesi 

 Öğrenci ve öğretmenlerin değiĢim ve hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri 

için gerekli iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi. 
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Yönetim ve Denetim 

 Eğitim ve öğretime yönelik politikaların uygulanması 

 Ġstatistikî verilerin toplanması, analizi ve yayınlanması 

 Stratejik plan ve performans programının hazırlanması, uygulanması izlenip değer-

lendirilmesi ve faaliyet raporunun hazırlanması 

 Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislere iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi 

 Müdürlük bütçesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütülmesi 

 Yatırım programlarının uygulanması 

 Ġzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Rehberlik, denetim, inceleme ve soruĢturma faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kiĢi-

lerce açılacak veya iĢletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, 

nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasların belirlenmesi ve denetimi iĢlerinde Ġl MEM ile 

koordineli olarak çalıĢmak. 

 

Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

 ÇalıĢanların mesleki geliĢimlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

 Norm belirleme, atama, görevlendirme, yer değiĢtirme, terfi ve benzeri özlük iĢlemle-

rinin yürütülmesi iĢleri ĠL MEM ile birlikte yapmak. 

Fiziki ve Teknolojik Altyapı 

 Okul ve kurum binaları dâhil, taĢınmazlara iliĢkin her türlü yapım, bakım ve onarım 

iĢlerini ve bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalıĢmalarının yürütül-

mesi 

 Müdürlüğün taĢınır ve taĢınmazlarına iliĢkin iĢlemlerin yürütülmesi 

 Eğitim ve öğretim ortamlarının standartlarının uygulanması 

 Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik 

altyapı çalıĢmalarının yürütülmesi 

 Hizmet alanlarıyla ilgili biliĢim teknolojilerine yönelik çalıĢmaların yürütülmesi 
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D. PAYDAġ ANALĠZĠ 

PaydaĢlar, kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olum-

lu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kiĢi, grup veya kurumlardır.  

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaĢları SP Hazırlama ekibi tarafından “faaliyet/hizmet” 

analizinden sonra, verilen hizmetin “kiminle/kim için” düĢüncesinden hareketle yapılmıĢtır. 

Bu sınıflandırma gruplar arasındaki iliĢkilerin doğru kurulabilmesini ve kurumun faaliyet 

gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamıĢtır. PaydaĢlar belirlendikten sonra, tespit, 

tedbir (tehdit, sınırlılık, çeliĢki), geliĢim (imkânlar, iĢ birlikleri), sürece katkı, sahiplenme, 

sürdürülebilirlik gibi unsurlar dikkate alınarak neden paydaĢ oldukları belirlenmiĢ, elde edilen 

verilere dayanılarak paydaĢ listesi oluĢturulmuĢtur. 

PaydaĢların tespitinin ardından paydaĢların önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu 

aĢamada hangi paydaĢlardan, nasıl bir yöntemle veri toplanacağına karar verilmiĢtir. 

Önceliklendirme aĢamasında ilk olarak bir önceki aĢamada sıralanan ve paydaĢ türüne göre 

gruplara ayrılan paydaĢların her birine, kurumumuzun faaliyetlerini etkileme derecesi ve pay-

daĢ taleplerine verilen öneme göre Devlet Planlama TeĢkilatının Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik 

Planlama Kılavuzu’nda yer alan  “PaydaĢ Önceliklendirme Matrisi” temel alınarak belirlen-

miĢtir. 

E. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ 

1- TeĢkilat Yapısı 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları baĢta T.C. Anayasası olmak 

üzere14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25.8.2011 tarihli ve 652 

sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-

me hükümlerine dayanılarak 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 

Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belir-

lenmektedir. 
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ġema 2: Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat ġeması 

 

 

 

 

MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRÜ 

ġUBE MÜDÜRÜ 

V.H.K.Ġ. 

 

V.H.K.Ġ. MEMUR 

2.TaĢımalı Eğitim 

Bölümü 

6. ArĢiv ve Ġdari 

ĠĢler Bölümü 

4. Eğitim Araçları ve 

Donatım Bölümü 

3.ĠnĢaat-Emlak  

 

1.Ġhale ĠĢleri  

2.Büro Evrak Kayıt 

4. Hizmet 

Standartlarını 

GeliĢtirme Bölümü 

5. Öğretmene 

Hizmet ve Sosyal 

ĠĢler Bölümü 

3.Özlük 

1.Eğitim Öğretim 

ĠĢleri 

2.Muhasebe Bölümü 

1. Ġnsan Kaynakları 

Bölümü 

 

 

 5.Strateji GeliĢtirme 

Bölümü 

 

 

 

3.Hukuk Bürosu 
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2-Ġnsan Kaynakları: 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve köylerde 2015 yılı itibarıyla 96’ sı Öğretmen 

olmak üzere toplam 144 personel ile çalıĢmalarını sürdürmektedir. Personelin birimlere göre 

dağılımı aĢağıda yer alan tablo 2 ve tablo 3’ de verilmiĢtir. 

PERSONEL GÖREV 

VE ÜNVANI 

OLMASI GE-

REKLĠ 

NORM 

MEVCUT DU-

RUM 
ĠHTĠYAÇ 

Genel Ġdari Hizmetler 8 3 5 

Teknik Hizmetler 2 1 1 

Yardımcı Hizmetler 10 7 3 

Toplam 20 11 9 

DĠĞER STATÜLER 

Geçici Personel (657 4/C) 1 

Sürekli ĠĢçi 3 

Hizmet Satın Alım Yoluy-

la ve ĠĢ-Kur Ġle ÇalıĢtırı-

lan Personel 

Temizlik ġoför Güvenlik 

4+38=47 -   - 

Ders KarĢılığı Ücretli 

Öğretmen 
      

Tablo 2: Ġlçe Müdürlüğümüz ve Okullarımızın Personel Durumu(2015) 

 

GÖREV ÜNVANI TOPLAM ASĠL VEKĠL BOġ 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 1 -  1 -  

Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü 1  - 1 -  

Okul/Kurum Yöneticisi Asil Vekil Toplam 

Müdür 6 4 1 

Müdür BaĢyardımcısı  - 1  - 

Müdür Yardımcısı 5   5 

Eğitim Öğretim Sınıfı 
Olması Gerekli 

Norm 
Mevcut Ġhtiyaç 

Öğretmen 95 59 37 

Tablo:3 Genel Ġdare, Teknik, Sağlık Ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Per-

sonel Durum 
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3- Teknolojik Kaynaklar 

Öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ve öğretmen görevlendirmesi, MTSK sonuçbildirimi, 

seminer ve kurs baĢvuruları, personel özlük dosyaları, kurum tanıtımları, onarım baĢvuruları, 

kitap ihtiyacının belirlenmesi, bilgi edinme, yazıĢmaların Ġnternet ve elektronik posta yoluyla 

yapılması vb. konularda iĢ ve iĢlemlerin baĢlatılması; yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında 

biliĢim teknolojileri en üst düzeyde kullanılmaktadır. 

   Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin BĠT kullanımı, yenilikleri takip etmeleri eğitim 

çalıĢmalarıyla sağlanmakta ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarla iletiĢim büyük 

oranda elektronik ortamda gerçekleĢmektedir. Okullarımızda 75 bilgisayar,24 yazıcı ve foto-

kopi, 5 adette faks mevcuttur. 

  Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı çoğu okulda biliĢim sınıfı, güvenilir ve hızlı Ġn-

ternet bağlantısı mevcuttur. Öğrencilerin biliĢim sınıflarında BĠT araçlarını kullanarak bilgiye 

bireysel olarak ulaĢmaları hedeflenmektedir. Yönetici, öğretmen, öğrenci ve okul personelinin 

BĠT kullanabilir hale gelmesi ve BĠT ten baĢarılı biçimde yararlanılması için gerekli eğitim 

çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır. 

DÖNEM 

OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ĠLKOKUL+ORTAOKUL ORTAÖĞRETĠM 

Eğitim 

Amaçlı 

(1) 

Toplam 

(2) 

Oran % 

(1/2) 

Eğitim 

Amaçlı 

(1) 

Toplam 

(2) 

Oran % 

(1/2) 

Eğitim 

Amaçlı 

(1) 

Toplam 

(2) 

Oran 

% 

(1/2) 

2011-2012 3 3 100% 70 70 100% 30 30 100% 

2012-2013 3 3 100% 70 70 100% 30 30 100% 

2013-2014 3 3 100% 70 70 100% 30 30 100% 

2014-2015 3 3 100% 70 70 100% 30 30 100% 

TOPLAM 3 3 100% 70 70 100% 30 30 100% 

 

Tablo 4: Bilgisayar Kullanım Oranları 

  

4-Mali Kaynaklar 

Kurumumuz faaliyetlerine ait baĢlıca finans kaynaklar; merkezî yönetim bütçesinden ayrılan 

pay, il özel idare bütçesinden ayrılan pay, ulusal ve uluslararası projelerde sağlanan hibeler, 

gerçek ve tüzel kiĢilerin bağıĢları ile okul-aile birliği gelirleri oluĢturmaktadır.  
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F. KURUM DIġI ANALĠZ 

 Müdürlüğümüz analizleri; her yıl hazırlanan istatistikî bilgiler, paydaĢ görüĢleri ve yapılan 

“Eğitim ÇalıĢtayı” sonuçları doğrultusunda yapılmıĢtır. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

bünyesindeki okul/kurum müdürlüklerimizde oluĢturulan SP Hazırlama Ekipleriyle yapılan 

seminer ve toplantılarda müdürlüğümüz analizi yapılmak üzere görüĢleri alınmıĢ, katılımcılar-

la “nominal grup tekniği”, “çoklu oylama tekniği” gibi teknikler kullanılarak görüĢler sınıf-

landırılmıĢ ve sıralandırılmıĢtır.  

Yapılan çalıĢtayda çalıĢanlarımız ve dıĢ paydaĢlarımızın katkılarıyla ilçemizde eğitim sorun-

ları ve çözüm önerileri çerçevesinde çalıĢmalar yapılmıĢtır. Belirlenen sorunlar GZFT analizi-

ne eklenmiĢ çözüm önerileri de “tedbirler” bölümünde kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmalarla katılım-

cı bir anlayıĢla planımız oluĢturulmaya özen gösterilmiĢtir 

Üst Politika Belgeleri 

Üst politika belgelerinde Bakanlığın görev alanına giren konular ayrıntılı olarak taranmıĢ ve 

bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiĢtir. Stratejik plan çalıĢmaları kapsamında taran-

mıĢ olan politika belgeleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 Bakanlık Mevzuatı 

 MEB 2010-2014 Stratejik Planı 

 Millî Eğitim ġura Kararları 

 Diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Stratejik Planları 

 TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu 

 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

 Millî Eğitim Kalite Çerçevesi 

 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 

 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 

 Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi 

 Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 
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GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDĠTLER (GZFT) 

 Ġlçemiz okul ve kurum çalıĢanları ile yapılan çalıĢtaylar ve iç ve dıĢ paydaĢ analizleri, Ġlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü birimleriyle yapılan görüĢmeler, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıla-

rı ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf 

yönler ile fırsat ve tehditler belirlenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 

 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. On iki yıllık zorunlu ve 
kademeli eğitimin uygu-
lanması. 

2. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçla-
rına cevap verebilecek çe-
Ģitlilikte okul ve program 
türünün bulunması. 

3. Ġlçe Halk Eğitim Merke-
zinde mesleki ve hayat bo-
yu öğrenme kursların çeĢit-
li ve yaygın olması 

4. Sosyal destek, yatılılık ve 
bursluluk imkânlarının ye-
terli olması. 

5. Ġlçemizde Özel eğitim sını-
fının ortaokul programında 
açılması. 

6. Sınavlara hazırlık için des-
tekleme ve yetiĢtirme kurs-
larının öğrencilere hizmet 
vermesi. 

1. Yeniliğe ve geliĢmeye 
açık, genç-dinamik eğitim 
ve öğretim kadrosunun il-
çemizde olması.   

2. Ulusal ve uluslararası pro-
je hazırlama ve yürütme 
yetkinliği, geliĢmiĢ insan 
kaynaklarının hizmet ver-
mesi. 

3. Bilgi ve iletiĢim teknoloji-
lerinin eğitim ve öğretim 
süreçlerinde etkin kulla-
nılması. 

4. Eğitimde teknoloji kulla-
nımının artırılmasına yö-
nelik büyük ölçekli proje-
lerin yürütülmesi. 

5. Öğretim programlarının 
geliĢtirilmesinde katılımcı 
bir yaklaĢımın benimsen-
mesi. 

 

1. Öğretmen baĢına düĢen 
öğrenci sayısının mevzuata 
uygun düzeylerde olması. 

2. Ġlçedeki eğitim politikala-
rının belirlenmesinde pay-
daĢların görüĢ ve önerile-
rinin dikkate alınması. 

3. Ġlçede güçlü biliĢim altya-
pısı ve elektronik bilgi sis-
temlerinin etkin kullanıl-
ması. 

4. Yeniliğe ve geliĢime açık 
insan kaynaklarının iĢ ba-
Ģında olması. 

5. Ġlçe Milli Eğitim teĢkilatı-
nın modern yönetim yak-
laĢımlarına göre yapılandı-
rılmasına yönelik çalıĢma-
ların yapılması. 

6. ÇalıĢanlara yönelik mesle-
ki geliĢim imkânlarının 
sunulması. 
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ZAYIF YÖNLER 

 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite 

 

Kurumsal Kapasite 

 

1. Ortaöğretimde okul türleri-
nin az olması. 

2. Özel eğitim okul ve kurum-
larının olmaması. 

3. Okul öncesi eğitim imkân-
larının yaygın ve yeterli 
olmaması 

4. Hayat boyu öğrenme kap-
samındaki faaliyetlerinin 
tanıtımının yetersiz olması. 

5. Özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin tespitine yönelik 
etkili bir tarama ve tanıla-
ma sisteminin olmaması. 

6. Zorunlu eğitimden ayrılma-
ların önlenmesine iliĢkin 
etkili bir izleme ve önleme 
mekanizmasının olmaması. 

1. Ġlçemize atanan personelin 
kısa sürede gitmesi, gitmek 
istemesi. 

2. Üstün yetenekli öğrencile-
rimize hizmet verecek im-
kânların bulunmaması. 

3. Okul ve kurumlarda güven-
lik, sağlık ve hijyen koĢul-
larının istenilen düzeye çı-
karacak personelin yetersiz 
olması 

4. Sosyal, kültürel, sportif ve 
bilimsel faaliyetlerin yapı-
lacağı fiziksel alanların ye-
tersizliği. 

5. KiĢisel, eğitsel ve mesleki 
rehberlik hizmetlerini vere-
cek personel yetersizliği. 

1. Okul idareci ve öğretmen 
durumunun sürekli değiĢ-
mesi. 

2. Ġlgili kanun, yönetmelik 
ve mevzuat değiĢiklikleri-
nin kurumlarımızın düze-
nini olumsuz etkilemesi. 

3. Hizmet içi eğitimlerin 
etkinliğinden yararlanan 
ve kendini geliĢtiren per-
sonel sayısının istenen dü-
zeyde olmaması. 

4. ÇalıĢanların isteklendirme 
ve örgütsel bağlılık düzey-
lerinin düĢük olması. 

 

FIRSATLAR 

 

 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Hayat boyu öğrenmeyi 
destekleyen Ġlçe Halk Eği-
tim Merkezi Müdürlüğünün 
varlığı. 

2. Eğitimin sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmadaki iĢ-
levi konusunda devlet des-
teğinin giderek artması. 

3. YaĢadığımız çağ gereği 
Eğitim ve öğretime yönelik 
vatandaĢların taleplerinin 
giderek artması. 

4. UlaĢım ağının geliĢmesi. 

5. Özel eğitimi destekleyen 
politikaların varlığı. 

6. Eğitim ve öğretime yönelik 
teĢviklerin varlığı. 

 

1. Ġlçemizde okul-öğrenci-
veli-çevre gibi paydaĢların 
varlığı. 

2. Ġlimizin ve ilçemizin aka-
demik baĢarısının 
ulusaldüzeyde artması. 

3. Kaliteli eğitim ve öğretime 
iliĢkin göstergelerin olumlu 
sonuçlar vermesi. 

4. Ailelerin eğitim ve öğreti-
min kalitesinin artırılmasına 
yönelik istekli olması. 

5. GeliĢen teknolojilerin okul-
larımızda etkili olarak kul-
lanılması. 

6. Fatih Projesinin ilçemize 
yansıması. 

1. VatandaĢlar nezdinde 
eğitimin öncelikli olması 
ve desteklenmesi. 

2. Sivil toplum örgütlerinin 
ve diğer resmi kurumların 
iĢ birliğine açık olması. 

3. Merkezi yönetim bütçe-
sinden eğitime ayrılan pa-
yın artıĢ eğiliminde olma-
sı. 

4. Hayırseverlerin eğitim ve 
öğretime katkı sağlaması 

5. Öğretmen atamalarından 
ilçemizinde payını alması. 

6. Eğitim kurumlarının da 
iletiĢim ağında kendine 
yer bulmaları ve öğrenci, 
veli kitlesine ulaĢmaları. 
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PEST ANALĠZĠ 

Politik Etkenler 

 Ġlimizin kalkınmada öncelikli olarak Turizm alanı belirlenmiĢ olmasına rağmen Tu-

rizm Alanında yeterli iĢletmenin olmaması, 

 Ġlimizde Mesleki eğitimin genel eğitime oranının Türkiye ortalamasının üstünde olma-

sına rağmen istihdamda zorlukların yaĢanması, 

 Öğretmen atama ve yer değiĢtirmeye iliĢkin süreler sebebiyle ilimizde öğretmen sirkü-

lâsyonunun fazla olması, 

 

Ekonomik Etkenler 

 Ġlimizin kalkınmıĢlık düzeyinde son sıralarda yer alıyor olması, 

 ĠĢadamları ve STK’ların desteğiyle yapılacak olan eğitim faaliyetlerine verilen deste-

ğin az oluĢu, 

 Genel nüfus içerisinde velilerin dar gelirli olması nedeniyle eğitime aileler tarafından 

verilen desteğin az olması, 

 

 

 

 

TEHDĠTLER 

 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Öğrencilerimiz arasında 
sosyo-ekonomik eĢitsizlik-
ler. 

2. Ġlçe merkezinde sosyal 
imkânların yetersiz olması. 

3.  Ġlçemizde özel eğitim oku-
lunun olmaması. 

4. Öğrencilerin mevsimlik 
tarım iĢçisi olarak çalıĢtı-
rılmaları. 

5. Öğrenci ve ailelerin mes-
lekler ve iĢ hayatıyla ilgili 
yeterli bilgiye sahip olma-
ması. 

6. Ġlçemizde özellikle ortaöğ-
retim okul türlerinin yeter-
siz olması. 

7. Özel sektörün eğitim yatı-
rımlarını yeterli düzeyde 
desteklememesi. 

 

1. Ġlçemizde meslek eğitim 
merkezinin bulunmaması. 

2. Öğrencilerde  oluĢan tek-
noloji bağımlılığı.(cep tele-
fonu, internet,…vb.) 

3. Ġnternet ortamında oluĢan 
bilgi kirliliği, doğru ve gü-
venilir bilgiyi ayırt etme 
güçlüğü. 

4. Öğrencilerde kitap okuma, 
spor yapma, sanatsal ve 
kültürel faaliyetlerde bu-
lunma alıĢkanlığının yeter-
siz olması. 

5. Merkezi seçme ve yerleĢ-
tirme sınavları nedeniyle 
sadece öğretimin ön plana 
çıkması. 

 

1. Üst kademeler tarafından 
okul ve kurumların bütçe-
lerinin ihtiyaçlarını karĢı-
layacak Ģekilde hazırlan-
maması. 

2. Eğitim ve öğretimin fi-
nansmanında yerel yöne-
timlerin katkısının yetersiz 
olması. 

3. GeliĢen ve değiĢen tekno-
lojiye uygun donatım ma-
liyetinin yüksek olması. 

4. Siyasi ve sendikal grupla-
rın atama ve görevlendir-
melerde etkili olma isteği. 

5. Medyada eğitim ve öğre-
time iliĢkin çoğunlukla 
olumsuz haberlerin ön pla-
na çıkarılması. 
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Sosyal Etkenler 

 Öğrencilerin sosyal-kültürel aktivitelerinin gerçekleĢtirebilecekleri mekânların 

olmaması, 

 Ġlimizde geleneksel aile yapısının korunuyor olabilmesinden öğrencilerin zararlı alıĢ-

kanlıklar ve suça karıĢmalarının düĢük olması, 

 Öğrencilerin ilgilerini dağıtabilecek, ders çalıĢmalarını engelleyebilecek eğlence me-

kânlarının az olması, 

Teknolojik Etkenler 

 Öğrencilerin bilimsel geliĢmeleri yakından takip edebilecekleri ortamların yeter-

siz olması, 

Okullarda bilgi teknolojisi ağının yaygınlaĢması, eğitim faaliyetlerini gerçekleĢtirebi-

lecek kadar yeterli düzeyde teknolojik altyapının okullarımızda bulunuyor olması, 

 Kontrolsüz internet kafelerin mevcudiyeti, 

SORUN/GELĠġĠM ALANLARI 

Müdürlüğümüzün sorun alanları tespit edilirken mevcut durum analizi ve bakanlığımız SP 

çalıĢmaları göz önünde bulundurarak hazırlanmıĢtır. Geleceğe bakıĢ bölümlerinin Ģekillenme-

sinde bağlantıyı kurabilmek amacıyla sorun alanlarımız Ģunlardır: 

Eğitim ve Öğretime EriĢim 

1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma 

2. Ortaöğretimde okullaĢma 

3. Ġlköğretimde devamsızlık 

4. Ortaöğretimde devamsızlık  

5. Ortaöğretimde örgün eğitimin dıĢına çıkan öğrenciler 

6. Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

7. TaĢımalı eğitim 

8. Yurt ve pansiyonların doluluk oranları 

9. Öğrenci bursları 

10. Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ 

11. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı 

12. Öğrencilere yönelik uyum faaliyetleri 

13. Yükseköğretime katılım 

14. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

15. Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

16. Açık öğretim okullarındaki kaydı dondurulmuĢ öğrenciler 

17. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime eriĢimi 

18. Kız çocukları baĢta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime eriĢimi 
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Eğitim ve Öğretimde Kalite 

1.Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler 

2.Okuma kültürü  

3.Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiĢtirme kursları 

4.Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler 

5.Öğretmen yeterlilikleri 

6.Öğretim programı geliĢtirme süreci 

7.Öğretim programlarının etki analizi 

8.Haftalık ders çizelgeleri  

9.Elektronik ders içerikleri 

10.Eğitimde ve öğretim süreçlerinde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı 

11.Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri 

12.Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim ve öğretim hizmetleri 

13.Okul sağlığı ve hijyen. 

14.Okul güvenliği 

Kurumsal Kapasite 

1. Ġnsan kaynakları planlaması ve istihdamı 

2. Öğretmen istihdam stratejileri 

3. ÇalıĢanların ödüllendirilmesi ve motivasyon 

4. Ġnsan kaynağının genel ve mesleki yeterliklerinin geliĢtirilmesi 

5. Öğretmenlik mesleği adaylık eğitimi süreci 

6. Hizmet içi eğitim kalitesi 

7. Uzaktan hizmet içi eğitim uygulamaları 

8. ÇalıĢanların yabancı dil becerileri 

9. Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları 

10. Ödenek dağıtım kıstasları 

11. Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

12. Alternatif finansman kaynaklarının artırılması 

13. Uluslararası fonların etkin kullanımı 

14. Okul aile birlikleri 

15. ÇalıĢma ortamı ve koĢulları 

16. Okul ve kurumların fiziki kapasitesi ve donatımı 

17. Okul pansiyonları  

18. Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yeter-

sizliği 
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G. STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ 

1. Eğitim Ve Öğretime EriĢim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel eğitime eriĢim ve tamamlama 

1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime eriĢimi 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim materyalleri 

2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

3. Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi 

3.1. Sektörle iĢbirliği 

3.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

3.3. Hayata ve istihdama hazırlama 

3.4. Mesleki rehberlik 

4. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

4.1. Yabancı dil yeterliliği 

4.2. Uluslararası hareketlilik 

5. Kurumsal Kapasite 

5.1. BeĢeri Altyapı  

5.2. Ġnsan kaynakları planlaması 

5.3. Ġnsan kaynakları yönetimi 

5.4. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 
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6. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 

6.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

6.2. Eğitim tesisleri ve altyapı 

6.3. Donatım  

7. Yönetim ve Organizasyon 

7.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi 

7.1.1. Ġzleme ve değerlendirme 

7.1.2. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim  

7.1.3. Çoğulculuk  

7.1.4. Katılımcılık  

7.1.5. ġeffaflık ve hesap verebilirlik 

7.1.6. Kurumsal iletiĢim 

7.1.7. Bilgi Yönetimi 

7.1.8. Veri toplama ve analiz 

 

BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELĠM 

Bu bölüm Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda 24-25 Haziran 2014 yapılan 

“GümüĢhane Eğitimi KonuĢuyor” konulu eğitim çalıĢtayı, Ġl Özel Ġdaresi’nin “2014-2018 

Stratejik planı” ve “Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı” incele-

nerek hazırlanmıĢtır. Müdürlüğümüz bünyesindeki bütün kurumlar vepersonel amaç ve he-

deflerin belirlenmesinde rol almıĢ, bütün tedbirlerin karĢısına sorumlu birim yazılmıĢtır. 

Hedefler ve tedbirler belirlenirken çalıĢtayda belirlenen paydaĢ görüĢleri ve durum analiz 

çalıĢmalarındaki veriler, anket sonuçları dikkate alınmıĢtır.  

A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER 

MĠSYON 

       DüĢünme, anlama, araĢtırma ve sorun çözme yetkinliği geliĢmiĢ; bilgi toplumunun gerek-

tirdiği bilgi ve becerilerle donanmıĢ; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel de-

ğerlerini içselleĢtirmiĢ;  iletiĢime ve paylaĢıma açık, sanatsal duyarlılığı ve becerisi geliĢmiĢ; 

öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, giriĢimci, yaratıcı, 

yenilikçi, barıĢçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiĢmesine ortam ve imkân sağlamaktır. 
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VĠZYON  

     Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiĢtirebilen, özgün çalıĢmalarıyla örnek gösteri-

len bir kurum olabilmek. 

TEMEL DEĞERLER 

 Ġnsan Hakları Ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

 Çevreye Ve Canlıların YaĢam Hakkına Duyarlılık 

 Fırsat Ve Ġmkân EĢitliği Sağlayan 

 GiriĢimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik 

 ġeffaf, Hesap Verebilir Ve Etik Değerlere Bağlılık 

 Saygınlık 

 Tarafsızlık, Güvenilirlik Ve Adalet 

  Katılımcılık, DayanıĢma Ve ĠĢbirliği 

 ġeffaflık Ve Hesap Verebilirlik 

B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

STRATEJĠK AMAÇ 1: 

Tüm bireylerin eĢit imkân ve Ģartlarda eğitim- öğretim hizmetlerine katılmaları ve tamamla-

maları için gerekli ortam ve imkânları sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar baĢta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür 

ve kademesinde katılımı, eğitim ve öğretimi tamamlama oranlarını artırmak. 

STRATEJĠK AMAÇ 2 

          Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranıĢın kazandırılması ile 

giriĢimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve öğrenmeye açık, öz güven ve 

sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiĢmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını 

ve öğrencilerin akademik baĢarı düzeylerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2. 

Hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde, iĢ gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile 

uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Stratejik Hedef: 2.3 

Eğitimde yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası 

öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak. 
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STRATEJĠK AMAÇ 3: 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün beĢeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve 

organizasyon yapısını iyileĢtirerek eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve ve-

rimli iĢleyen kurumsal yapısını tesisetmek, geliĢtirmek ve güçlendirmek. 

Stratejik Hedef3.1 

Müdürlüğümüz insan kaynakları yapısını ve niteliğini plan dönemi sonuna kadar geliĢtirmek. 

Stratejik Hedef 3. 2 

Kurumumuz kaynaklarını, plan dönemi sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda ve çağın gerek-

lerine uygun biçimde donatılmıĢ eğitim ortamı hazırlamak için etkili ve verimli bir Ģekilde 

kullanmak. 

Stratejik Hedef 3. 3 

Çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir,  performans yönetim sisteminin uygulandığı 

rehberlikle desteklenen bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluĢ-

turmak. 

C. STRATEJĠK AMAÇ, HEDEF VE TEDBĠRLER 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

 Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve her türlü dezavantajlardan etki-

lenmeksizin eĢit ve adil Ģartlar altında ulaĢabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine yönelik 

politikalar eğitim ve öğretime eriĢim teması altında değerlendirilmektedir. 

Stratejik Amaç 1 

Tüm bireylerin eĢit imkânlarda eğitim- öğretim hizmetlerine katılmaları ve tamamlamaları 

için ortam ve imkân sağlamak. 

Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar baĢta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her 

tür ve kademesinde katılımı, eğitim ve öğretimi tamamlama oranlarını artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Bilgi ve eğitim; kalkınmanın, geliĢmenin en etkili aracı olarak görülmektedir. Bilgi toplumu 

olmanın bir gereği de bireylerin eğitim kurumlarından yararlanmasını sağlamaktır. Bu neden-

le örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde tüm bireylerin eğitim ortamına katılımını ve 

devamını sağlamak hedeflenmektedir. 

Örgün öğretimin her kademesinde okullaĢma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın 

artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması özellikle kız öğrenciler ve engelliler ol-
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mak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime eriĢim olanaklarının artması, özel öğre-

tim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir. 

Ġlçemiz genelinde her türdeki eğitim kademesinde devamsız öğrencisi bulunan okullarda de-

vamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki sebepleri ile ilgili araĢtırma yapılacaktır. AraĢtırma so-

nuçları değerlendirilerek gerekli tedbirler alınacaktır. 

Özel eğitim sınıfı öğrencileri tanımlamaları ve yerleĢtirmeleri yapılırken toplumsal bilincin ve 

ailelere farkındalık oluĢturulmasına dikkat edilecektir. 

Performans Göstergeleri 

SAM1 
SH1 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

    2014 2015 2019 

P.G. 1.1.1 Okul öncesi eğitimde okullaşma (%) 95% 96% 100% 

P.G. 1.1.2 İlkokulda Net Okullaşma Oranı (%) 100% 100% 100% 

P.G. 1.1.3 Ortaokulda Net Okullaşma Oranı (%) 100% 100% 100% 

P.G. 1.1.4 Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%) 99,50% 99,50% 100% 

P.G. 1.1.5 İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) 3,80% 3,60% 0,50% 

P.G. 1.1.6 Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) 3,60% 3,50% 1% 

P.G. 1.1.7 Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri) 44,60% 32% 10% 

P.G. 1.1.8 Ortaöğretimde okul terki oranı 2,47% 3,45% 1% 

Tablo 5: 1.1. Performans Göstergeleri 

 

TEDBĠRLER 

No Tedbir Sorumlu Birim 

1 
İlçemiz merkezinde ekonomik dezavantajı bulunan öğrencilere yönelik şartlı nakit des-
teği yeterli düzeye çıkarılacaktır. 

İlçe Mem 

2 
Okul öncesi eğitimde İlçemiz merkezinde okullaşma oranlarında düşük olan kayıt böl-
gelerindeki ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

İlçe Mem 

3 
Okul öncesi eğitimde Okullaşma oranlarının artırılması konusunda yönetici ve öğret-
menlere yönelik bilgilendirici toplantılar yapılacaktır. 

İlçe Mem 

4 İlimiz merkezindeki pansiyon imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlanacaktır. 
İlçe Mem,     

Okullar 

5 
Okul öncesinde kırsal kesimdeki öğrencilerin okullaşması için "Mobil Anaokulu" projesi 
uygulanacaktır. 

İlçe Mem 

6 Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri araştırılacaktır. İlçe Mem 

7 
Orta öğretime yeni kayıt olan öğrencilere bir program dâhilinde okula uyum çalışması 
yapılacaktır. 

İlçe Mem 

8 
Okul ve öğrencilere yönelik ödüllendirme çalışması yapılacaktır.(En az devamsızlık ya-
pan okul ve öğrencileri ödüllendirme) 

İlçe Mem 

9 
Okul devamsızlıklarının anlık (SMS veya elektronik posta) bilgi verilmesi yaygınlaştırıla-
caktır. 

İlçe Mem,Okul 
Müdürleri 
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EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

Stratejik Amaç 2 

Eğitim kurumlarımızda sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak öğrencilerin akademik baĢa-

rılarını ve kültürel seviyelerini yükseltmek. 

Hedef2.1 

Öğrencilerin akademik baĢarı seviyelerini yükseltmek, fiziksel ve ruhsal geliĢimlerini destek-

lemek. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Bireylerde istenilen nitelikte davranıĢ değiĢikliğini ortaya çıkarma onları yönlendirme ve de-

ğerlendirme uzun bir süreci içerdiğinden sonucunu kısa bir dönemde görmek imkânsızdır. 

Bundan dolayı kalite çalıĢmaları çalıĢılması önemli ve zor süren bir alan olarak görülmekte-

dir. Eğitim alanında nicel çalıĢmaların yanında nitel çalıĢmaları yürütmek önemli ve gerekli-

dir.  Bu sonuca ulaĢmak kalite çalıĢmalarının benimsenmesi ve takip edilmesi ile mümkündür. 

Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için öğrencilerin akademik baĢarı seviyelerini, fiziksel ve 

ruhsal geliĢimlerini artırmaya yönelik etkinlik ve faaliyetler yapmak hedeflenmiĢtir. 

Ġlçemizde 2014 yılı itibariyle YGS’ ye giren öğrenci sayısı; 41 kiĢidir. Türkçe net ortalaması 

13.53, Sosyal bilimler net ortalaması 9,29 Matematik net ortalaması 2,24 ve Fen Bilimleri net 

ortalaması 1,28’tir. YGS puanlamalarında ilçe ortalaması YGS1de 156,20; YGS2’de 154,78;  

YGS3’de 196,18; YGS4’ 190,36; YGS5 186,14; YGS6 173,15 olup ortalama puan 176,35 

’tir.  

Eğitim kalitesine yönelik çalıĢmaların kurumlarımız tarafından önemsenmesini sağlamak, 

öğrencilerin beden ve ruh sağlığını koruyarak ilköğretim programında yer alan baĢta düĢünme 

becerileri olmak üzere var olan kazanımlara sahip bireylerin yetiĢmesi istenilen sonuçtur. 

Ġlimiz köy ve beldelerinde bulunan ortaokullarda öğretmen sirkülâsyonunun fazla olması ve 

zaman zaman ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi nedeniyle merkezi okullara göre deza-

vantajlı sayılabilecek bu okul öğrencileri için kurs açılıp deneme sınavları yapılacak ve katı-

lım sağlanması izlenmelidir. 

10 

Devamsızlık ve okul terki oranlarının özellikle Mesleki Teknik Eğitimde fazla olduğun-
dan akademik başarısı akranlarına göre düşük öğrencilerin sosyal                                                                                                                                          
ve kültürel faaliyetlerle yönlendirilerek devamsızlık ve okul terklerinin azaltılması sağ-
lanacaktır 

İlçe Mem 

11 Özel Eğitime muhtaç öğrencilerin tanıları yapılacak. İlçe Mem 

12 Tanılanması yapılan öğrencilerin ailelerine yönelik bilgilendirme çalışması yapılacak İlçe Mem 

13 
Tanılanması yapılan öğrencilerin özel eğitim sınıfına devam edip etmediği takip edile-
cek. 

İlçe Mem 

14 
Özel Eğitim Destek Programı (ÖDES) ve Engelliler Destek programı (EDES) kapsamında 
engelli bireylere yönelik projeler yapılarak gelişimlerine katkı sağlanacaktır. 
 

İlçe Mem 
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Bakanlığımız politikaları doğrultusunda okullarda yapılan sınavlardan biri olarak değerlendi-

rilen ortak sınavların öğrencilerde olumuz bir etki bırakmaması için rehberlik yapılmalıdır 

Akranlarına göre akademik baĢarı konusunda dezavantajlı durumda olan Meslek Lisesi öğ-

rencileri için kursların açılmasına ve öğrencilerin devamına öncelik verilecektir. 2014-2015 

öğretim yılında ortaokul ve liselerde 4 okulda kurs açılmıĢ olup diğer yıllar için planlama 

yapılıp kurs açılacaktır. Lise düzeyinde 71, ortaokul düzeyinde 198 öğrenci devam etmekte-

dir. 

Sınav sistemi konusunda öğrencilere ve velilere yönelik bilgilendirme ve mesleki rehberlik 

çalıĢması yapılmasına önem verilecektir. 

 

 

 

 

 

SAM2     
SH1 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

  
2014 2015 2019 

P.G. 2.1.1 TEOG sınavlarında yabancı dil net sayısı 8,56 8,87 10 

P.G. 2.1.2 TEOG sınavlarında Türkçe net sayısı 13 14,08 16 

P.G. 2.1.3 TEOG sınavlarında matematik net sayısı 8,3 8,56 10 

P.G. 2.1.4 TEOG sınavlarında Fen ve Teknoloji net sayısı 11,5 12,28 15 

P.G. 2.1.5 TEOG sınavlarında Din Kült.ve Ah. Bil. net sayısı 13,53 12,2 16 

P.G. 2.1.6 TEOG sınavlarında İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük net sayısı 10,95 12,53 16 

P.G. 2.1.7 YGS Türkçe Net Ortalaması 13,53 13,28 18 

P.G. 2.1.8 YGS Matematik Net Ortalaması 2,24 2,06 8 

P.G. 2.1.9 YGS Sosyal Bilimler Net Ortalaması 9,29 8,66 15 

P.G. 2.1.10 YGS Fen Net Ortalaması 1,28 3,38 8 

P.G. 2.1.11 LYS Yerleştirme Oranı (Genel) 41,47 44,83 70 

P.G. 2.1.12 Lisans Yerleştirme 12,2 17,24 25 

P.G. 2.1.13 Ön lisans yerleştirme 21,95 27,59 35 

P.G. 2.1.14 Açık öğretim 7,32 7,35 10 

P.G. 2.1.15 Sosyal Kültürel Faaliyetlere Katılım Oranı 0,75 0,8 0,9 

P.G. 2.1.16 

İlkokul 150 160 200 

Ortaokul 150 200 250 

Ortaöğretim 100 130 150 

P.G. 2.1.17 Düzenlenen sportif faaliyet sayısı 3 5 8 

P.G. 2.1.18 Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısı 100 150 200 

Tablo 6: 2.1.Performans Göstergeleri 
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TEDBĠRLER 

No Tedbir Sorumlu Birim 

1 

Öğretmenlerle zümre toplantıları yapılarak TEOG sınavları ile ilgili değerlendirmelerin 
yapılması. İLÇE MEM 

2 

Eğitim öğretim yılı başında geçmiş yıllara ait net ortalamaları okullarla paylaşılarak o yıl 
için stratejik plan doğrultusunda hedef belirlenmesi istenecektir. İLÇE MEM 

3 TEOG konusunda velilerin bilinçlendirilmesi, İLÇE MEM 

4 

MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yönetmeli-
ği kapsamında yetiştirme kursları açılarak öğrencilerin devamı sağlanacak 

İLÇE MEM 

5 

Ölçme ve Değerlendirme kursları oluşturularak kazanımlara yönelik bilgilendirme yapı-
lacak. Merkezi sınavlar dışında yapılan sınavların sorularını kazanımlara endeksli hazır-
lanması sağlanacak. İLÇE MEM 

6 

İlimiz genelinde hazırlayıcı sınavlar yapılarak hedeflere ulaşılma düzeyleri takip edile-
cek. İLÇE MEM 

7 

Yapılan sınav sonuçları analiz edilerek eksiklik tespit edilen konular için tedbirlerin 
alınacak. İLÇE MEM 

8 

MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Destekleme ve Yetiştirme Kursu Yönetmeli-
ği kapsamında her yıl için deneme sınavları planlanıp yapılacaktır. İLÇE MEM 

9 Okullarımızda uygulanan meslek tanıtım çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. İLÇE MEM 

10 Özel üniversitelerin tanıtım faaliyetleri planlanıp yapılacak. İLÇE MEM 

11 

Öğrenciler arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarına ait eserler kitap 
haline getirilip dağıtılacak İLÇE MEM 

12 
Müdürlüğümüz tarafından belirlenecek temalar doğrultusunda şiir dinletileri yapılacak 

İLÇE MEM 

13 

Öğrenciler arasında yapılacak olan yarışmalarda teşvik edici ödüller konulup daha fazla 
öğrencinin katılması sağlanacak İLÇE MEM 

14 

İlimizin spor alanında tanınmış şahsiyetleri adına öğrenciler arasında çeşitli kategori-
lerde sportif turnuvalar düzenlenecek 

İLÇE MEM, 
Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 

15 

Okul Rehberlik Servislerince özgüven eksikliği tespit edilen çocukların kültürel ve spor-
tif faaliyetlere katılımı sağlanarak özgüvenlerinin gelişimine katkı sağlanacak. 

İLÇE MEM,     
Okul Müdürleri 

16 

Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin 
sayısı artırılacak 

İLÇE MEM,     
Okul Müdürleri 

17 

İlimiz merkez mesleki ve teknik okullarına gelen öğrencilerin mevcut durumları tespit 
edilerek temel kazanımlarla ilgili eksiklikleri destekleyici eğitim yoluyla giderilmesi için 
çalışmalar düzenlenecektir 

İLÇE MEM,     
Okul Müdürleri 

 

Hedef2.2 

ĠĢgücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam 

edilebilirliklerini arttırmak. 
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Hedefin Mevcut Durumu 

DeğiĢen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iĢ hayatındaki geliĢmelere paralel olarak 

dinamik bir yapı sergileyen iĢ gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve dav-

ranıĢa sahip bireylerin yetiĢmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünya-

da giderek artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz için yeni becerilerin edinil-

mesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve giriĢimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçiĢin sağ-

lanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapı-

nın güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.Bu kapsamda iĢgücü piyasasının talep ettiği 

becerilere sahip uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak hedeflen-

miĢtir. 

Ġlçemiz Halk Eğitim Merkezinde açılan kurs sayısı 22’dir. Talep edilen kursların %90’ı açıl-

mıĢtır. Bu kurslar neticesinde ĠĢ Kuran/ĠĢe YerleĢen Kursiyer oranı %10’dur. Bu nedenle 

kurslar neticesinde iĢ kuran/iĢe yerleĢen kursiyer oranını arttıran faaliyetlere yer verilecektir. 

SAM 2 
SH2 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

    2014 2015 2019 

P.G.2.2.1 Kurs açılma oranı 90% 95% 100% 

P.G.2.2.2 
Talep edilen kurs sayısı 30 30 60 

Açılan kurs sayısı 57 57 50 

P.G.2.2.3 Belge alan kursiyer sayısı 425 425 600 

P.G.2.2.4 İş Kuran/işe yerleşen kursiyer sayısı 2 2 10 

P.G.2.2.5 Sosyal ortaklarla yapılan işbirliği/protokol sayısı - 1 5 

Tablo 7: 2.2 Performans Göstergeleri 

 

TEDBĠRLER 

No Tedbir 
Sorumlu Bi-

rim 

1 
Kurs taleplerinin alınıp, kursların modül sisteminde olup olmadığı 
kontrol edilmesi 

İlçe Mem 

2 Sistemde bulunmayan kursların modüllerinin yapılması İlçe Mem 

3 
Oluşturulan modüllerin Hayat boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne 
gönderilmesi 

İlçe Mem    
Halk Eğitim 

4 
Modüllerde bulunan kursları için eğiticilerin araştırılıp görevlendi-
rilmesi 

İlçe Mem    
Halk Eğitim 

5 Kursların fiziki şartlarının ve onay işlemlerinin yapılması 
İlçe Mem    

Halk Eğitim 

6 

Hayat boyu Öğrenmeye katılım oranlarıyla ilgili seminer faaliyeti, 
belediyeler ve yerel işletmelerle ortaklaşa düzenlenen faaliyet ve 
uygulamalara öncelik verilecek, medya yolu ile tanıtım faaliyetleri 
yapılacaktır 

İlçe Mem    
Halk Eğitim 
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Hedef2.3 

Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırarak, uluslararası etkinliklere katılan öğrenci ve öğ-

retmen sayısını artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Müdürlüğümüz Ar-Ge AB Projeler Birimi tarafından yürütülmüĢ/yürütülmekte olan yerel 

alan proje ve katılımcı sayısı yıldan yıla artarak devam etmektedir. Performans hedeflerine 

ulaĢabilme yolunda en büyük engel olarak gözüken okul ve kurum yönetimlerinin yoğun iĢ 

yükünün ve proje ekibi yetersizliklerinin giderilmesi için birimimiz tarafından ilgili okul ve 

kurumlara gerekli danıĢmanlık ve rehberlik faaliyetleri artırılmıĢ olup çalıĢmalarımız sistema-

tik bir Ģekilde yürütülmektedir. Bu noktada asıl hedef baĢvuru sayısını artırma değil nitelikli 

projeler hazırlanmasını sağlayarak baĢvuru ve kabul oranını artırmak ve bu sayede Ġlçemizde 

daha çok yararlanıcıya ulaĢılabilmesini sağlamaktır. 

Ġlçenin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için projelere gereken önemin verilmesi hususu ile 

ilgili olarak AR-GE Birimine gerekli çalıĢmalara önem verilerek bu alandaki projeler hem 

nitelik hem de nicelik olarak arttırılacaktır.  

SAM 2 
SH3 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

    2014 2015 2019 

P.G.2.3.1 
AB Hibe Programları tarafından kabul edilip yürütülen Proje 
Sayısı - 1 2 

P.G.2.3.2 AB Hibe Programlarına yapılan Proje Başvuru Sayısı - 1 2 

P.G.2.3.3 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan 
öğretmen sayısı 

- 2 4 

P.G.2.3.4 Uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine katılan 
öğrenci sayısı 

- 6 20 

P.G.2.3.5 SODES Kapsamında Yürütülen Proje Sayısı 1 1 4 

P.G.2.3.6 SODES Kapsamında yapılan başvuru sayısı - 5 4 

P.G.2.3.7 
TKY Uygulamaları kapsamında Bakanlık değerlendirmesi 
sonucu ödül alan Okul/Kurum Sayısı 1 - 2 

P.G.2.3.8 
TKY Uygulamaları kapsamında ödül sürecine başvuru yapan 
okul/kurum sayısı 2 - 5 

P.G.2.3.9 
TKY Uygulamaları kapsamında İl değerlendirmesi sonucu 
ödül alan Okul/Kurum Sayısı 

1 - 3 

Tablo 8: 2.3 Performans Göstergeleri 
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TEDBĠRLER 

No Tedbir 
Sorumlu     

Birim 

1 
İl genelinde Avrupa Birliği projeleri hazırlama semineri düzenlenecek ve 
müstakil müdürlüğü bulunan her okul bünyesinde bir AB proje ekibi oluştu-
rularak AB projeleri hazırlamaları sağlanacak. 

İlçe Mem    
Okullar 

2 
Okul idarecilerine yönelik olarak eğitim yılı içerisinde en az bir defa stratejik 
planlama ve toplam kalite seminerleri verilecek. 

İlçe Mem    
Okullar 

3 
İlçe Mili Eğitim Müdürlüklerine AB projeleri E-Twinning ve Stratejik Yönetim 
ve Planlama konularında yıl içerisinde en az bir defa seminer verilecektir. 

İlçe Mem    
Okullar 

4 
Okul ve kurumlarda gönüllülük esasına dayalı proje ekipleri oluşturulacak, 
Hibe Projeleri ve TKY Uygulamaları okul ve kurumların örnek çalışmaları 
medya aracılığı ile paylaşılacak. 

İlçe Mem    
Okullar 

 

KURUMSALKAPASĠTE 

Stratejik Amaç 3  

BeĢeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileĢtirerek eğiti-

me eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı oluĢtur-

mak 

Hedef 3.1 

Müdürlüğümüz insan kaynakları yapısını ve niteliğini plan dönemi sonuna kadar geliĢtirmek. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Birimlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürütebilmesi kaliteli 

ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu 

sebeple beĢeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir 

Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığının direktifleri doğrultusunda GümüĢhane Ġli’nde bulunan 

her derece okul ve kurumlar ile il ve ilçe MEM üç yılda bir denetim yapılacak Ģekilde denetim 

programına alınarak çalıĢmalar maarif müfettiĢleri baĢkanlığınca yürütülmektedir. Özel öğre-

tim kurumları, özel öğrenci yurtları her yıl denetime tabi tutulmaktadır. 

Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığının yayınlamıĢ olduğu Kurum Denetim Raporları, Denetim 

Programları ve Hizmet Standartları çerçevesinde görevler yürütülmekte olup özellikle 2014 

yılında ilimize yeni maarif müfettiĢi gelmediğinden 16(on altı) normu bulunan ilimizde gö-

revler 6 (altı) maarif müfettiĢi ile yürütülmeye çalıĢıldığından denetim programları güçlükle 

yapılabilmektedir. Yeni maarif müfettiĢi alınmalıdır. 
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TEDBĠRLER 

No Tedbir 
Sorumlu     

Birim 

1 
Bakanlığımızın hazırlamış olduğu standart eğitim programlarından İlimizde açılması gereken 
hizmet içi eğitim seminerleri ile ilgili olarak okul ve kurumlarımıza yazı yazılıp istenen hizmet 
içi eğitimlerin belirlenmesi. 

İLÇE MEM 

2 
Açılması istenilen ve önemli görülen hizmet içi eğitimlerle ilgili her yıl Mahalli Hizmet içi 
eğitim Planı kitapçığının hazırlanması ile ilgili komisyon kurulması  

İLÇE MEM 

3 Mahalli Hizmet içi Eğitim Kitapçığının hazırlanması İLÇE MEM 

4 Mahalli Hizmet içi eğitim kitapçığının tüm okul ve kurumlarımıza gönderilmesi, İLÇE MEM 

5 Merkezde ve Mahallinde açılacak hizmet içi eğitimlere yapılan başvuruların onaylanması İLÇE MEM 

6 Mahalli hizmet içi eğitimlere yapılan başvurular sonucunda hizmet içi eğitimlerin yapılması İLÇE MEM 

7 
Yapılan hizmet içi eğitimlere katılan kursiyerlere hizmet içi eğitim belgelerinin düzenlenmesi 
ve kursiyerlere gönderilmesi 

İLÇE MEM 

8 
Tamamlanan Hizmet içi eğitimler ile ilgili verilerin Mebbismodülüne işlenmesi ve dosyaların 
arşivde muhafaza edilmesi  

İLÇE MEM 

9 
Mahalli Hizmet içi Eğitimlere yeterince katılım olmadığından Hizmet içi eğitimlerinin öne-
minin personele anlatılması  

İLÇE MEM 

10 
Mebbis Hizmet içi eğitim modülünün tanıtılması ve başvuruların modül üzerinden yapılma-
sının sağlanması 

İLÇE MEM 

11 
Özellikle görev yükselme başvuruları olmak üzere hizmet içi eğitim belgelerine puan veril-
mesinin teklif edilmesi 

İLÇE MEM 

12 
Üniversitelerle işbirliği yapılarak konusunda uzman öğretim görevlilerinin görevlendirilme-
sinin sağlanması 

İLÇE MEM 

13 
Öğretim programlarının uygulamaları denetim programı çerçevesinde izlenip rehberlik yapı-
lacak 

İLÇE MEM 

14 Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamalar izlenip değerlendirilecek İLÇE MEM 

15 İzleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanıp ilgili birimlerle paylaşımı yapılacak İLÇE MEM 

 

 

SAM 3 
SH1 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

    2014 2015 2019 

P.G.3.3.1 Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı 23 24 30 

P.G.3.3.2 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı 50 55 120 

P.G.3.3.3 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısının tüm personel sayısına oranı 
60 65 

100% 

100% 100% 

P.G.3.3.4 Rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısı 13 13 13 

P.G.3.3.5 Rehberlik ve denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan kurum sayısı 2 2 0 

P.G.3.3.6 Zayıf yönü ortaya çıkan kurumlardan iyileştirilmesi yapılmış kurum sayısı 2 2 100 

Tablo 9: 3.1. Performans Göstergeleri 
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Hedef 3.2 

Kurumumuz kaynaklarını, plan dönemi sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda ve çağın gerek-

lerine uygun biçimde donatılmıĢ eğitim ortamı hazırlamak için etkili ve verimli bir Ģekilde 

kullanmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Ġlçemizde bütün okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileĢtirilerek ihtiyaca cevap verecek 

düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımın-

da etkinliğin ve verimliliğin sağlanması, okulların fiziki altyapılarının iyileĢtirilmesi kaynak-

ların etkili kullanılması amaçlanmıĢtır.  

Ġlçemizde bağımsız binaya sahip olan okul sayısı oldukça yüksektir. Okullarımızda normal 

eğitim yapılmaktadır. Ġkili eğitim veren okullarımız bir tanedir. Bu nedenle derslik baĢına 

düĢen öğrenci sayısı, Türkiye ortalamasının üstündedir. Genel öğretimde derslik baĢına düĢen 

öğrenci sayısı %22, Mesleki eğitimde derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı %15,6 ve Din öğre-

timinde derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı %23’dir.  

Bakanlığımızda BiliĢim Teknolojileri sınıfları yerine "Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢ-

tirme Hareketi (FATĠH) Projesi"  baĢlatılmıĢtır. Bu kapsamda ilçemizde 12 okulda biliĢim 

cihazları bulunmaktadır. Ġlkokulda 7, ortaokulların 3’sinde çok amaçlı yazıcı bulunmaktadır. 

Tüm kademedeki okullarımızda 39 akıllı tahta 12 çok amaçlı yazıcı bulunmaktadır. 

SAM 3 
SH2 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

    2014 2015 2019 

PG 3.2.1 Donatımı yapılan eğitim tesisi sayısı 1 1   

PG 3.2.2 MEM tarafından dağıtımı yapılan malzeme harcaması       

PG 3.2.3 Birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranı (gönderilen/talep) 100% 100% 100% 

PG 3.2.4 Onarımı yapılan derslik sayısı 500% 500%   

PG 3.2.5 Yapılan Okul/Kurum sayısı - -   

PG 3.2.6 Alınan Araç Sayısı - - - 

Tablo 10: 3.2. Performans Göstergeleri 

TEDBĠRLER 

No Tedbir Sorumlu     Birim 

1 
Müdürlüğümüz tarafından merkez ve ilçelerimizin 2013-14-15 yılla-
rında donatım ihtiyaçlarının tespiti ve sonrasında temininin sağlan-
ması eğitim öğretimin aksamadan sürdürülmesi. 

İLÇE MEM 

2 
Her yıl donatım ödenekleri düzenli olarak bakanlığımız tarafından 
gönderilen ödeneklerin belirlenen öncelikler doğrultusunda harcan-
ması yapılacak 

İLÇE MEM 

3 
Müdürlüğümüz için donatım ve kitaplar için geniş kapsamlı bir depoya 
ihtiyaç duyulmaktadır bu konuda çalışma yapılacak 

İLÇE MEM 

4 
Depolarda atıl durumda bulunan malzemelerin onarım ve bakımları 
yapılarak tekrar kullanıma sunulacak 

İLÇE MEM 
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Hedef 3.3 

Çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir,  performans yönetim sisteminin uygulandığı 

rehberlikle desteklenen bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluĢ-

turmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Müdürlüğümüz bünyesinde 2014 yılında uygulanan çalıĢan memnuniyet anketinde “Ġyi per-

formans gösteren çalıĢanları motive edici yönde takdir eder” maddesinin düĢük çıkması nede-

niyle (  2,5  ) plan dönemi sonuna kadar bu anket verisinin iyileĢtirilmesine çalıĢılacaktır. 

SAM 3 
SH3 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar 
Performans 

Hedefi 

    2014 2015 2019 

PG 3.3.1 
TKY Uygulamaları kapsamında Bakanlık değerlendirmesi sonu-
cu ödül alan Okul/Kurum Sayısı 

- - 1 

PG 3.3.2 
TKY Uygulamaları kapsamında ödül sürecine başvuru yapan 
okul/kurum sayısı 

3 - 5 

PG 3.3.3 
TKY Uygulamaları kapsamında İl değerlendirmesi sonucu ödül 
alan Okul/Kurum Sayısı 

3 - 5 

PG 3.3.4 Müdürlüğümüzdeki toplam personel sayısı 105 80 100 

PG 3.3.5 Müdürlüğümüzde Ödül alan personel sayısı 15 - 20 

PG 3.3.6 Ödül alan personel sayısının tüm personel sayısına oranı 16% - 20% 

PG 3.3.7 
Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için 
gerçekleştirilen proje ve seminer sayısı 

4 - 6 

PG 3.3.8 
Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamalarına 
katılan idareci ve öğretmen sayısı 

105 80 100 

PG 3.3.9 Sistem kullanıcıları tarafından yaşanan sorun/ şikâyet sayısı       

Tablo 11: 3.3. Performans Göstergeleri 

TEDBĠRLER 

No Tedbir 
Sorumlu     

Birim 

1 
Çalışanların motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler 
düzenlenecek 

İLÇE MEM 

2 Tüm çalışanların katılımının sağlandığı etkinlikler düzenlenecek İLÇE MEM 

3 
Çalışan memnuniyeti anket her öğretim yılı başında uygulanıp sonuçları paylaşı-
lacaktır.  

İLÇE MEM 

4 
Müdürlüğümüz bünyesinde bir komisyon oluşturularak komisyon objektif kri-
terler doğrultusunda değerlendirme yapıp her ay bir ya da iki personele ödül 
teklifini yapmak. 

İLÇE MEM 

5 
Teklifi yapılan personele Müdürlüğümüz konferans salonunda bir organizas-
yonla ödüllerin verilmesi. 

İLÇE MEM 

6 
Okul idarecilerine yönelik olarak eğitim yılı içerisinde en az bir defa stratejik 
planlama ve toplam kalite seminerleri verilecek. 

İLÇE MEM 

7 
Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için tüm öğretmenle-
rin katıldığı eğitimler yapılacaktır. 

İLÇE MEM 

8 Her açılan modüllerle ilgili seminerler düzenlenecektir. İLÇE MEM 

9 
Sistem kullanıcıları tarafından yaşanan sorunlara çözümler bulunacak ve istatis-
tikleri tutulacaktır 

İLÇE MEM 
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MALĠYETLENDĠRME 

AMAÇ/ HE-
DEF 

2015 2016 2017 2018 2019 

AMAÇ 1 5.000 TL 5.750 TL 5.950 TL 4.590 TL 5.500 TL 

HEDEF 1. 1 5.000 TL 5.750 TL 5.950 TL 4.590 TL 5.500 TL 

AMAÇ 2 48.000 TL 50.000 TL 53.000 TL 55.000 TL 58.000 TL 

HEDEF 2. 1 8.000 TL 10.000 TL 11.000 TL 12.000 TL 13.000 TL 

HEDEF 2. 2 4.000 TL 5.000 TL 6.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 

HEDEF 2. 3 36.000 TL 35.000 TL 36.000 TL 36.000 TL 37.000 TL 

AMAÇ 3 175.000 TL 275.000 TL 295.000 TL 300.000 TL 320.000 TL 

HEDEF 3. 1 158.000 TL 260.000 TL 290.000 TL 290.000 TL 310.000 TL 

HEDEF 3. 2 10.000 TL 10.000 TL 3.000 TL 7.000 TL 8.000 TL 

HEDEF 3. 3 8.000 TL 5.000 TL 2.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 

TOPLAM 228.000 TL 330.750 TL 353.950 TL 359.590 TL 383.500 TL 

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 Yılı Giderleri 

2014 GİDER TÜRÜ TUTARI 

Telefon-ADSL Abonelik kullanım Gelir Giderleri 7.886,18 

Temizlik Malzemesi Alımı Gelir- Giderleri 5.852,80 

Posta Gelir- Giderleri 1.000,00 

Taşıt Kiralama Gelir -Giderleri 66.749,12 

Taşıt Bakım Onarım Giderleri - 

Kırtasiye Gelir- Giderleri 12.123,82 

Yakacak Gelirleri 77.260,50 

Akaryakıt ve Yağ Alımları Gelir- Giderleri - 

İlan Giderleri 828,17 

Toplam 171.700,59 

Personel Giderleri(Maaş/Ücret) 4.368.898,63 

Genel Toplam 4.540.599,22 

Köse İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 Yılı Giderleri 

 

2015-2019 STRATEJĠK PLANI HARCAMA BĠRĠMLERĠ5 YILLIK TAHMĠNĠ BÜTÇESĠ 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 2016 2017 2018 2019 

Personel Giderleri 4.560.599    4.600.000    4.640.000    4.655.000    4.670.000    

Planlanan Faaliyet Giderleri 228.000    330.750    353.950    359.590    383.500    

Diğer (Kırtasiye/yakacak/İlan. vs) 175.000    185.000    190.000    195.000    200.000    

Toplam  4.963.599    5.115.750    5.183.950    5.209.590    5.253.500    
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BÖLÜM V: ĠZLEME ve DEĞERLENDĠRME 

Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bil-

giler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçlar karĢılaĢtı-

rılacaktır.  

Köse Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Mode-

linin Çerçevesini; 

 MEM 2015-2019 Stratejik Planı ve Performans programlarında yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının tespit edilmesi, 

 Performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

 Sonuçların raporlanması ve paydaĢlarla paylaĢımı, 

 Gerekli tedbirlerin alınması; süreçleri oluĢturmaktadır. 

Stratejik Plan’ın izlenmesi sorumlu birimler bazında yapılacaktır. Her hedefin performans 

göstergelerinin hangi sorumlu Ģube tarafından yapılacağı belirtilmiĢ olup SP onaylanmasından 

sonra birimlere verilecektir. Sorumlu birimlerden her yıl Haziran ve Aralık aylarında alınacak 

veriler raporlanarak değerlendirilmek üzere Ar-Ge birimi SP Koordinasyon ekibine sunula-

caktır. Her birim için oluĢturulan Ġzleme ve Değerlendirme formu ilgili Ģubenin memur, Ģef ve 

Ģube müdürü tarafından imzalanacak. Ar-Ge birimine sunulan performans verileri ile planda 

yer alan performans hedefleri birbiri ile kıyaslanacak, hedefler ile gerçekleĢme oranları Ġzle-

me Değerlendirme çizelgesine iĢlenecektir.  Hedeflere ulaĢma düzeyi SP Üst kurulunda de-

ğerlendirilecek, hedeflere ulaĢma düzeyinde hedeflenen seviyeye ulaĢılmaması halinde gerekli 

tedbirler alınacaktır. 

Stratejik Plan’ın izleme ve değerlendirmesi her yıl Aralık ve Haziran aylarında yapılacaktır. 

Aralık ayında mali izleme, Haziran ayında ise eğitim-öğretim yılı izleme ve değerlendirmesi 

yapılacaktır.  
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BÖLÜM ADI  
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ADI   
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Tema 
Stratejik 

Hedef 
No Tedbirler 

Ana Sorumlu 

Birim 
Diğer Sorumlu Birim 
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1 
Ġlçemiz merkezinde ekonomik dezavantajı bulunan öğrencilere yönelik Ģartlı nakit 

desteği yeterli düzeye çıkarılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

2 
Okul öncesi eğitimde ilçemiz merkez ilçede okullaĢma oranlarında düĢük olan kayıt 

bölgelerindeki ailelere yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

3 
Okul öncesi eğitimde OkullaĢma oranlarının artırılması konusunda yönetici ve öğret-

menlere yönelik bilgilendirici toplantılar yapılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

4 
Ġlçemiz merkezindeki pansiyon imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlana-

caktır. 
Ġlçe MEM 

Pansiyonlu Okul Müdür-

lükleri 

5 
Okul öncesinde kırsal kesimdeki öğrencilerin okullaĢması için taĢımalı eğitim uygula-

nacaktır. 

 Ġlçe MEM   Köy Muhtarları 

6 Öğrenci devamsızlıklarının nedenleri araĢtırılacaktır.  Ġlçe MEM 
Maarif MüfettiĢleri Okul 

Müdürlükleri 

7 
Orta öğretime yeni kayıt olan öğrencilere bir program dâhilinde okula uyum çalıĢması 

yapılacaktır. 
  Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri, 

8 
Okul ve öğrencilere yönelik ödüllendirme çalıĢması yapılacaktır.(En az devamsızlık 
yapan okul ve öğrencileri ödüllendirme) 

  Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

9 
Okul devamsızlıklarının velilere anlık (SMS veya elektronik posta) bilgi verilmesi 

yaygınlaĢtırılacaktır. 
  Ġlçe MEM 

Bütün Okul Müd. 

 

10 

Devamsızlık ve okul terki oranlarının özellikle Mesleki Teknik Eğitimde fazla oldu-

ğundan akademik baĢarısı akranlarına göre düĢük öğrencilerin sosyal ve kültürel 
faaliyetlerle yönlendirilerek devamsızlık ve okul terklerinin azaltılması sağlanacaktır 

   Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

11 
Özel Eğitime muhtaç öğrencilerin tanıları yapılacak. Tanılanması yapılan öğrencilerin 
ailelerine yönelik bilgilendirme çalıĢması yapılacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

12 
Tanılanması yapılan öğrencilerin özel eğitim sınıfına devam edip etmediği takip 

edilecektir. 
Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 

13 
Özel Eğitim Destek Programı (ÖDES) ve Engelliler Destek programı (EDES) kapsa-

mında engelli bireylere yönelik projeler yapılarak geliĢimlerine katkı sağlanacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müdürlükleri 
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14 
Öğretmenlerle zümre toplantıları yapılarak TEOG sınavları ile ilgili değer-

lendirmeler yapılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

15 

Eğitim öğretim yılı baĢında geçmiĢ yıllara ait net ortalamaları okullarla 

paylaĢılarak o yıl için stratejik plan doğrultusunda hedef belirlenmesi istene-

cektir. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 

16 TEOG konusunda velilerin bilinçlendirilmesi çalıĢmaları yapılacaktır. Ġlçe MEM Okul Müd. 

17 

MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Destekleme ve YetiĢtirme 

Kursu Yönetmeliği kapsamında yetiĢtirme kursları açılarak öğrencilerin 

devamı sağlanacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 

18 

Ölçme ve Değerlendirme kursları oluĢturularak kazanımlara yönelik bilgilen-

dirme yapılacak. Merkezi sınavlar dıĢında yapılan sınavların sorularını 

kazanımlara endeksli hazırlanması sağlanacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 

19 
Ġlçemiz genelinde hazırlayıcı sınavlar yapılarak hedeflere ulaĢılma düzeyleri 

takip edilecektir. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

20 
Yapılan sınav sonuçları analiz edilerek eksiklik tespit edilen konular için 

tedbirlerin alınacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

21 

MEB Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Destekleme ve YetiĢtirme 

Kursu Yönetmeliği kapsamında her yıl için deneme sınavları planlanıp 
yapılacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 

22 Okullarımızda uygulanan meslek tanıtım çalıĢmaları yaygınlaĢtırılacaktır. Ġlçe MEM Okul Müd. 

23 
Öğrenciler arasında yapılacak olan yarıĢmalarda teĢvik edici ödüller konulup 
daha fazla öğrencinin katılması sağlanacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 

24 
Ġlçemizde  spor alanında tanınmıĢ Ģahsiyetleri adına öğrenciler arasında 

çeĢitli kategorilerde sportif turnuvalar düzenlenecektir. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

25 

Okul Rehberlik Servislerince özgüven eksikliği tespit edilen çocukların 

kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı sağlanarak özgüvenlerinin geliĢimine 

katkı sağlanacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 

26 
Eğitim kademelerinin her düzeyinde gerçekleĢtirilen sosyal, sanatsal ve 

sportif faaliyetlerin sayısı artırılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

27 
Ġlçemiz   mesleki ve teknik okullarına gelen öğrencilerin mevcut durumları 
tespit edilerek temel kazanımlarla ilgili eksiklikleri destekleyici eğitim 

yoluyla giderilmesi için çalıĢmalar düzenlenecektir 

Ġlçe MEM Okul Müd. 
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28 
Kurs taleplerinin alınıp, kursların modül sisteminde olup olmadığı kontrol 
edilecektir. 

Ġlçe MEM HEM MÜD. 

29 Sistemde bulunmayan kursların modüllerinin yapılması sağlanacaktır. Ġlçe MEM HEM MÜD. 

30 
Modüllerde bulunan kursları için eğiticilerin araĢtırılıp görevlendirilmesi 

yapılacaktır. 
Ġlçe MEM HEM MÜD. 

31 Kursların fiziki Ģartlarının uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Ġlçe MEM HEM MÜD. 

32 

Hayat boyu Öğrenmeye katılım oranlarıyla ilgili seminer faaliyeti, belediye-

ler ve yerel iĢletmelerle ortaklaĢa düzenlenen faaliyet ve uygulamalara 
öncelik verilecek, medya yolu  ile tanıtım faaliyetleri yapılacaktır 

Ġlçe MEM HEM MÜD. 
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33 

Bakanlığımızın hazırlamıĢ olduğu standart eğitim programlarından Ġlçemizde 

açılması gereken hizmet içi eğitim seminerleri ile ilgili olarak okul ve kurumla-

rımıza yazı yazılıp istenen hizmet içi eğitimler belirlenecektir. 

Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

34 
Açılması istenilen ve önemli görülen hizmet içi eğitimlerle ilgili her yıl Mahalli 
Hizmet içi eğitim Planına önerilerde bulunulacaktır.  

Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

35 
Mahalli Hizmet içi Eğitimlerin çeĢitliliğinin artırılması ile ilgili Ġl MEM iĢ 
birliği yapılacaktır.  

Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

36 
Tamamlanan Hizmet içi eğitimler ile ilgili verilerin MEBBĠS modülüne iĢlen-
mesi ve dosyaların arĢivde muhafaza edilmesi sağlanacaktır. 

Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

37 
Mahalli Hizmet içi faaliyetlerinin çeĢitliliği sağlanacak, her personelin Hizmet 

içi Eğitime katılması yönünde faaliyetler planlanıp uygulanacaktır. 
Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

38 
Özellikle görev yükselme baĢvuruları olmak üzere hizmet içi eğitim belgelerine 

puan verilmesinin teklif edilmesi sağlanacaktır. 
Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

39 
Üniversitelerle iĢbirliği yapılarak konusunda uzman öğretim görevlilerinin 

görevlendirilmesi sağlanacaktır. 
Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

40 
Öğretim programlarının uygulamaları denetim programı çerçevesinde izlenip 

rehberlik yapılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

41 Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamalar izlenip değerlendirilecektir. Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

42 
Ġzleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanıp ilgili birimlerle paylaĢımı 

yapılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul  Müdür. 
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43 
Müdürlüğümüz tarafından   merkez ve köy okullarımızın  2015-2019  yılların-
da donatım ihtiyaçlarının tespiti ve sonrasında temininin sağlanması ve eğitim 

öğretimin aksamadan sürdürülmesi sağlanacaktır. 

Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

44 
Her yıl bakanlığımız tarafından gönderilen ödeneklerin belirlenen öncelikler 
doğrultusunda harcanması yapılacaktır. 

Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

45 Müdürlüğümüz içim tespit edilen fiziki ihtiyaçların karĢılanması sağlanacaktır. Ġlçe MEM Okul  Müdür. 

46 

Depolarda atıl durumda bulunan malzemelerin onarım ve bakımları yapılarak 

tekrar kullanıma sunulacaktır. Ġlçe MEM Okul  Müdür. 
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47 
ÇalıĢanların motivasyonunu arttırmaya yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler 

düzenlenecektir. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

48 Tüm çalıĢanların katılımının sağlandığı etkinlikler düzenlenecektir. Ġlçe MEM Okul Müd. 

49 
ÇalıĢan memnuniyeti anket her öğretim yılı baĢında uygulanıp sonuçları paylaĢıla-

caktır.  
Ġlçe MEM Okul Müd. 

50 
Müdürlüğümüz bünyesinde bir komisyon oluĢturularak komisyon objektif kriterler 
doğrultusunda değerlendirme yapıp her ay bir ya da iki personele ödül teklifinin 

yapılması sağlanacaktır.  

Ġlçe MEM Okul Müd. 

51 
Teklifi yapılan personele 60.Yıl Ortaokulu  konferans salonunda bir organizasyon-

la ödüllerin verilmesi sağlanacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

52 
Okul idarecilerine yönelik olarak eğitim yılı içerisinde en az bir defa stratejik 

planlama ve toplam kalite seminerleri verilecektir. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

53 
Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için tüm öğretmenlerin 

katıldığı eğitimler yapılacaktır. 
Ġlçe MEM Okul Müd. 

54 Her açılan modüllerle ilgili seminerler düzenlenecektir. Ġlçe MEM Okul Müd. 

55 
Sistem kullanıcıları tarafından yaĢanan sorunlara çözümler bulunacak ve istatistik-
leri tutulacaktır. 

Ġlçe MEM Okul Müd. 


