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SUNUŞ 
 Eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir 
planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasıyla mümkün olacaktır. Değişim, tüm 
kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da; amaç, yapı ve davranış gibi özelliklerin uzun 
dönemde etkisiz hâle gelmesine ve çevreye uyumunda güçlüklerle karşılaşmasına yol 
açmaktadır. Bu nedenle, eğitim kurumlarının özellikle okulların gelişmeleri, çevreye uyum 
sağlamaları ve çevreyi değişime hazırlayabilmeleri; yenilik yapmalarını, açık ve dışa dönük 
stratejiler geliştirmelerini zorunlu hâle getirmektedir. 

 Stratejik planlama felsefesini, kavramını ve becerisini özümsemiş, kazanımları tüm 
eğitim kurumları tarafından kabul görerek paylaşılan, eğitim- öğretim ve yönetimde kalite ve 
başarıya kilitlenmiş yarının eğitim kurumları haline gelebilmek için planlı adımların atılması 
gerekmektedir. Okulun amaçlarını gerçekleştirmesini ve stratejik planında yer verilen 
hedeflere ulaşılabilmesi ve e-performans bütçe projesinde öngörülen performans izleme 
sisteminin kurulabilmesi için uygulamanın en alt birime kadar yayılmasının 5018 sayılı 
Kanun’un amaçladığı planlama mantığına da uygun olacaktır. İlçe düzeyinde yapılan 
çalışmalara paralel olarak okul ve kurum düzeyinde de stratejik plan yapılması gerekli 
görülmektedir 

 Değişen toplumun ve dolayısıyla eğitimin ihtiyaçlarını karşılamak, geçmişi 
değerlendirerek geleceği stratejik düzeyde planlamak amacıyla hazırlanan bu çalışmanın 
kurumlarımız için hayırlı olmasını dilerim. 

Ali MANTI 

Mamak Kaymakamı 

 



 

 

SUNUŞ 

 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda tüm dünya ülkeleri küreselleşme ve beraberinde 
gelen Yeni Kamu Politikaları kapsamında değişimi yakalamak ve iyi bir yönetim aracılığı 
ile gelişime dönüştürebilmek için uzun dönemli hedefler belirlemek ve bu hedeflere 
ulaşmanın yollarını aramak durumundadır. Eğitim kurumları ise geleceğin nesillerini 
yetiştirmek gibi tüm ülkeyi ilgilendiren bir misyona sahip olmak durumunda olduğundan 
gelişmeyi desteklemek zorundadır. 

Değişimi yönetmenin en iyi araçlarından biri olarak stratejik planlama ön plana 
çıkmaktadır. Stratejik Planlama; nerede olduğumuzu ve varmak istediğim yeri net olarak 
belirleyen bir unsurdur. Yeniden şekillenen kamu yönetimi anlayışı içinde günlük çözümler 
üretmenin yetersizliği herkes tarafından görülmektedir. Bu noktada, eğitim öğretimin en 
yüksek seviyelerini hedefleyen Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çalışmalarında 
hedeflenen alternatiflere zemin hazırlayarak çocukları ve gençleri insan merkezli eğitim 
anlayışı ile hayata hazırlama gayreti içinde olacaktır. Bireyler tarafından paylaşılan ortak 
değer ve inançların hâkim olduğu anlayışı tesis etme çalışmalarına tüm hızıyla devam 
edecektir. 

 



 

Bilginin toplanması, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve yeni bilgi üretimine 

yönelik her alanda bilgi ve iletişim teknolojisinde değişimlerin yaşandığı yeni bir dönemin 

içerisinde yaşıyoruz. Bu dönemin özelliği, toplumsal hayatımızdaki genel değişikliklere 

paralel olarak eğitim anlayışında da bazı değişimleri zorunlu kılmasıdır. Eğitim amaçlarında, 

eğitim kurumlarının yapı ve işlevlerinde, eğitim programlarının içeriklerinde köklü yenilikler 

ve bir dizi dönüşümleri planlamak, bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Her kurumun olduğu gibi bizim de zayıf ve güçlü yönlerimiz bulunmaktadır. 

Amacımız zayıf yönlerimizi iyileştirmek için hangi güçlü yönümüzü kullanmalı, hangi 

fırsatlarımızı değerlendirmeli ve bizi tehdit edebilecek unsurlardan nasıl korunmalıyız 

sorularının cevaplarını içeren stratejiler geliştirmektir. 

Hızla gelişen dünyamızda yönetim, klasik yönetim anlayışından modern yönetim 

anlayışına doğru gitmektedir. Yapılması planlanan çalışmaların nasıl, ne zaman, kim 

tarafından ve neden yapılacağı gibi tüm soruların cevaplandırılması sayesinde kaynak israfının 

önlenmesi amaç edinilmektedir. 

Yönetimin en önemli öğelerinden biri olan planlama, okul ve kurumların izleyecekleri 

yol haritalarını belirlemekte oldukça önemlidir.  Bu yol haritasının oluşumunda emek vermiş 

olan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planını yapmış olan ekibimize 

teşekkür ediyorum. Planımız ile 2019 yılı sonunda planlanan hedeflere ulaşılmış olması 

dileklerimi sunuyorum. 

Rahmi GÜNEY 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 



 

 

SUNUŞ 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişimler, kurumları planlı hizmet sunmak 
amacıyla stratejik plan yapmaya yönlendirmiştir. Stratejik planlama bir yönetim aracıdır. 
Diğer yönetim araçları gibi tek bir amaç için kullanılır: Kurumun işini daha iyi yapmasına ve 
kendi enerjisine odaklanmasına, faaliyette bulunduğu ortamın çevresindeki değişikliklere göre 
yönünü belirlemesine yardımcı olmak, çalışanları ortak amaçta birleştirmek. Kısacası stratejik 
planlama kurumun varoluş amacını açıklayan; ne yaptığını, neden yaptığını şekillendiren ona 
bu konularda kılavuzluk eden, temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten 
sistemli bir çabadır. Çevrenin ve teknolojik gelişmelerin ana politikal amaçlarının hedefleriyle 
birlikte incelenmesi, bunlara ulaşabilmek için gerekli stratejilerin tayini, kurum yöneticileri 
için vazgeçilmemesi gereken bir yöntem faaliyetidir. Stratejik planlama sayesinde yöneticiler, 
kurumun kaynaklarını belirlenen hedef ve amaçlar doğrultusunda değerlendirip kurum için 
değişik alternatifler keşfetmekte, iyi ve hızlı kararlar alınmasını sağlamaktadırlar.  Fikirler için 
tutarlı bir çevre oluşturmak, fırsat ve tehditleri değerlendirmek, kurumun güçlü ve zayıf 
yönlerini belirlemek kısa ve uzun vadeli kararların uyum içinde alınmasını sağlamak stratejik 
plan sayesinde mümkün olabilmektedir. 

Stratejik planlama ekip tarafından yapılan bir iştir. Ekibin tüm üyelerinin deneyimleri, 
görüşleri, bakış açıları bu sürece katkı sağlamıştır.  

Stratejik planımızın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür eder 2015-2019 
stratejik plan döneminin hayırlı olmasını dilerim. 

 

                                                                                   Adem ÖZTÜRK 
                                                                      Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 
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GİRİŞ 

 

 Yönetimin en önemli öğelerinden biri olan planlama, okul ve kurumların izleyecekleri yol 
haritalarını belirlemekte oldukça önemlidir. Yapılan planlama ile ilçemizdeki tüm okul ve kurumlar 
aracılığı ile hizmet verdiğimiz tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz için azami faydanın 
sağlanması öngörülmüştür. 

 Her kurumun olduğu gibi bizim de zayıf ve güçlü yönlerimiz bulunmaktadır. Amacımız zayıf 
yönlerimizi iyileştirmek için hangi güçlü yönümüzü kullanmalı, hangi fırsatlarımızı değerlendirmeli ve 
bizi tehdit edebilecek unsurlardan nasıl korunmalıyız sorularının cevaplarını içeren stratejiler 
geliştirmektir. 

 Hızla gelişen dünyamızda yönetim, klasik yönetim anlayışından modern yönetim anlayışına 
doğru gitmektedir. Yapılması planlanan çalışmaların nasıl, ne zaman, kim tarafından ve neden 
yapılacağı gibi tüm soruların cevaplandırılması sayesinde kaynak israfının önlenmesi amaç 
edinilmektedir. 

 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan,  orta ve uzun vadeli stratejik amaçlar ile 
bunlara ulaşmayı sağlayacak sonuç odaklı hedeflerin belirlendiği Stratejik Planımız beş bölümden 
oluşmaktadır: 

         Birinci bölümde;  stratejik planlama sürecinde izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık süreci, 
eğitim dönemi, planın hazırlanma aşamaları ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili bilgileri kapsayan   
“Stratejik Plan Hazırlık Süreci” yer almaktadır. 

         İkinci bölümde; tarihi gelişim, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ve 
sunulan hizmetler, paydaş analizi ve değerlendirme sonuçları, kurum içi ve dışı analiz ile sorun 
alanlarından oluşan “Durum Analizi Özeti” ne yer verilmiştir. 

        Üçüncü bölümde; misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, hedefler, performans 
göstergeleri ile izlenecek politika ve tedbirler/stratejilerden oluşan “Geleceğe Yönelim” yer almaktadır. 

        Dördüncü bölümde; Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda 
gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacının belirlendiği “Maliyetlendirme” 
ye yer verilmiştir. 

        Beşinci bölümde ise 2010-2014 Stratejik Plan değerlendirmesi ile 2015-2019 Stratejik Planımızda 
yer alan stratejik hedef ve stratejik amaçların gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için 
“Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme” modeli oluşturulmuştur. 

 Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, eğitimdeki yeni değerler 
çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşen Türkiye’ye ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan en yüksek 
katma değeri sağlayacak etkin bir eğitim sisteminin oluşumuna odaklanmıştır. 

   Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın kurumlarımız ve 
paydaşlarımız için hayırlı olmasını dileriz. 

  

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

                                                                                                          Stratejik Planlama Ekibi 
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MAMAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik 

Planlama Kılavuzu’na uygun olarak, kamu kurumlarına  “Stratejik Plan” hazırlama ve gelecek 

dönemlerde bütçelerini, bu planda öngörülen kuruluş, misyon, vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu 

olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Kamu 

harcamalarının finansman kaynağı olan kamu gelirlerinin 5018 sayılı Kanun’un getirdiği yükümlülük 

çerçevesinde hazırlanan  “Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı” ile kurumumuz, 

stratejik yönetim anlayışını kurum kültürü olarak benimsemiştir. Önümüzdeki beş yıllık dönemi 

kapsayan  “2015-2019 Stratejik Planı” Müdürlüğümüzün katılımcılık anlayışı çerçevesinde 

hazırlanmıştır. 

Planımızın hazırlık çalışmaları bölümünde; Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının MEB 2015-2019 Stratejik Planı konulu, 26/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı genelgesi 

ile ilimizde stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır. İlçemize gelen 10/11/2014 tarih ve 

14588481/602.04/5176378. sayılı yazı ile ilçemiz stratejik plan çalışmalarına başlanılmıştır. İlçemiz 

stratejik plan çalışmalarının başlatılmış olduğu 14/11/2014 tarih ve 16394142/602.04/5343807 sayılı 

yazı ile okullarımıza duyurulmuştur. 04/11/2014. tarih ve 16394142/602.04/5011349 sayılı yazı ile 

İlçemiz şube müdürleri ve okul idarecilerinden oluşan üst kurul, yönetmeliğe uygun olarak seçilmiş ve 

sorumlu şube müdürü başkanlığında Stratejik Plan Hazırlama Ekibi, tüm okul türlerini mümkün 

olabildiği oranda kapsayacak şekilde seçilmiş,  kişilerin gönüllülükleri esas alınarak kendilerine 

sorulmuş, kabul edenlerin isimleri belirlenmiştir. 

Çalışmalar kapsamında Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge birimi tarafından 03/11/2014 

tarih ve mülga sayılı e-posta oluru ile yapılan çalışmalara, yeniden oluşturulan ilçemiz Stratejik Plan 

Hazırlama Ekibi’nin  katılımı sağlanmış ve elde edilen bilgiler, planı hazırlamak üzere seçilen ekip ile 

paylaşılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge birimi tarafından 27/03/2015 tarih ve 

14588481/50/3366799 sayılı onay ile görevlendirilen Stratejik Plan Hazırlama  Ekibi üyemizin 

toplantıya katılması sonucu alınan geri dönütler ile gerekli düzeltmeler yapılmış ve 06/04/2015 tarih ve 

16394142/602.04/3688650 sayılı olur ile Okul Müdür Yardımcıları toplantıya çağırılarak gerekli 

açıklamalar yapılmış ve stratejik plan çalışmalarına bu doğrultuda devam etmeleri belirtilmiştir. 

23-25 Ekim 2014 tarihinde 3 gün süre ile planın genel çerçevesinin çizimi için durum analizi 

bilgilerinde nelerin bulunması gerektiği hakkında fikir  alışverişlerinde bulunulmuştur. Mamak İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihsel gelişimi, mevzuat analizi,  kurumun faaliyet alanlarıyla, ürün ve 

hizmetleri, paydaş analizi ile kurum içi ve kurum dışı analizleri, üst politika belgelerinin analizine, 

durum analizi bölümünde yer verilmiştir. Bu aşamada GZFT VE PEST analizleri için çalışma ve 

toplantılar yapılarak sonuçlar elde edilmiş ve durum analizi tamamlanmıştır. 

 

 

 



 

Durum analizi taraması için bölümünün tamamlanmasından sonra, 09/01/2015tarih ve 

16394142/602.04/268858 sayılı olur ile toplantı yapılmış ve geleceğe yönelim aşamasına geçilmiş ve 

misyon, vizyon, temel değerler, temalar ve stratejik amaçlar, stratejik hedefler ve bunlara bağlı 

performans göstergeleri belirlenmiştir.  

Stratejik Plan Üst Kurulumuz; İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz ve iki okul müdüründen 

oluşturulmuştur. Stratejik Plan Hazırlama Ekibimiz ise her birimi temsil edecek şekilde bölüm 

şeflerimiz ve okullarda görevli olan öğretmenlerden oluşturulmuştur. İlçemizde koordinasyon 

görevini yürütmek üzere bir şube müdürü ve Ankara İl Arge tarafından görevlendirilen İlçemiz 

okulunda görev yapmakta olan bir müdür tarafından yapılan toplantılar sonucunda kararlaştırılmıştır. 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi yapmış oldukları çalışmaları ve analiz sonuçlarını zaman zaman üst 

kurula sunmuş, kurulun onaylarını aldıktan sonra belirtilen kısımlarda ilgili değişiklikleri yapmak 

sureti ile çalışmalarına devam etmiştir. 

Plan hazırlıkları esnasında öncelikli olarak durum analizi kitapçığı hazırlanmış ve 

çalışmalarda yol gösterici olarak kullanılmıştır. İyi yapılmış olan bir durum analizi nerde olduğumuzu 

belirlemek ve geleceğimizi şekillendirmek adına önemli olduğundan titizlikle üzerinde durulmuştur. 

Planın genel yapısı Milli Eğitim Bakanlığının taslak olarak yayınlamış olduğu Stratejik Plan 

Temel Yapısı’na uygun olarak oluşturulmuştur. Bu bölümler Eğitime Erişim, Eğitimin Kalitesinin 

Artırılması ve Eğitimin Kapasitesinin Geliştirmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Yine Stratejik Plan 

temel yapıya uygun olarak belirlenen ana bölümler, alt bölümler  ve sorumlu birimlere göre ayrılarak 

planın tamamlanması sağlanmıştır. 

Stratejik planımızın ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar; üst politika belgeleri, İlçe Milli 

Eğitim Personelinin önerileri, Mamak İlçe Milli Eğitim Durum Analizi Kitapçığı, Plan Hazırlıkları 

kapsamında alınan eğitimler olarak  ön plana çıkmıştır. Planın tamamının oluşmasında paydaşların 

görüş ve önerileri dikkate alınarak, yasal dayanaklar çerçevesinde, katılımcılık anlayışı içerisinde 

çalışmalarımız yürütülerek nihayete ulaşılmıştır.  

 

 



 

Tüm bu çalışmalar birleştirildiğinde ise Stratejik Planlama Modeli Şekil 1’de görüldüğü gibi 
ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

  

 
Şekil 1- Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 

 
 
 



 

STRATEJİK PLAN OLUŞUM ŞEMASI 

 

 
 

Şekil 2- Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Oluşum Şeması 

 
 



 

2. BÖLÜM 
 

DURUM ANALİZİ 
 

 
 



 

A.TARİHİ GELİŞİM 

 

Başkent Ankara’mızın doğusunda yer alan  ilçemiz, gerçekte 600 bine yaklaşan, ancak 

resmi olarak 539.000 nüfusu ile orta büyüklükteki anakent ilçelerimizdendir. Bu nüfusu ile 

Mamak, ülkemizin birçok kentini geride bırakmasına rağmen 2000’li yıllara kadar geçen süre 

içerisinde, gerekli olan gelişmeyi fazla gösterememiştir. Mamak ilçesi, 1983 yılına kadar 

Çankaya ilçesinin bir semti olarak konumlanmış, 29.11.1983 tarih ve 2963 sayılı Kanunla 

Çankaya ilçesinden ayrılarak, Ankara’nın merkez ilçelerinden biri haline gelmiştir.  

 

Ankara İl Merkezi’ne 7 km. uzaklığı’nda olan ilçemiz, güneyinde Çankaya, 

kuzeybatısında Altındağ, doğusunda ise Elmadağ ve Hasanoğlan ile sınırlıdır. 62 mahallesi 

bulunan ve 16.126 hektarlık bir alana sahip olan ilçemiz, bugün artık modern hayattaki yerini 

yavaş yavaş almaya başlamıştır. Mamak’ın tarihi, Ankara’nın tarihinden ayrı olarak 

düşünülemez. Ankara’nın da ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Ancak tarihsel buluntulara göre Mamak’ı incelediğimizde şu bilgilere ulaşmaktayız: 

 

Kutludüğün, Ortaköy, Gökçeyurt ve Kızılcaköy ve çevrelerinde Romalılar Dönemi’ ne 

ait bazı tarihî eserler bulunmuştur. Avram Galanti, Ankara’nın (bununla beraber Mamak) ve 

Anadolu’nun önemli ticaret yollarının geçtiği yerdir. Zaman içerisinde bu yollar büyüyüp 

gelişmiştir. Doğu’ ya giden yollar, Taviyon’a giden yolar olup bu yollar Mamak’ tan 

geçmektedir. Bu yollara ait mesafe taşları Ortaköy civarında bulunmuştur. Bu yollar ve 

bulunan mesafe taşları Romalılar Dönemi’ne aittir. Çünkü, Roma Yolları Ancyra 

(Ankara)’dan geçmekte idi. Bu nedenle diyebiliriz ki; Mamak, Ankara’nın Doğu Kapısı’ dır. 

  

Mamak’ın tarihi, Ankara’nın kuruluş tarihi olarak da düşünülebilir. Son zamanlarda 

bölgede yapılan araştırmalar ve neticesinde elde edilen bulgular ve izler, kentimizin, 

insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir. Mamak 

ilçesinin hangi tarihte ve ne zaman kurulduğunun saptanması kolay değildir. Ancak önemli 

olan çok eski bir geçmişe sahip olmasıdır. Bu bölgede yaşamış insanların, oturdukları yere 

verdikleri adlar, tarihe geçmiş ilk adın çok az değişerek ya da hiç değişmeyerek, günümüze 

kadar uzanmış olması da son derece önemlidir.  

 

 



 

1950’li yılarda Ankara şehir planının tekrar gözden geçirilmesi ve Demirlibahçe 

Mahallesi’nin özel bir çalışma alanı olarak görülmesi ile birlikte Mamak bölgesi hızlı bir 

gecekondulaşma sürecine girmiştir.   Bu sürecin ardından 1970-1990 yılları arsında çok yoğun 

bir göç alımı ile karşı karşıya kalmış olup, halkın eğitim ve öğretim ile ilgili hizmetlerini 

yürütmek üzere; Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1983 yılında Kaymakamlık binası 

içerisinde hizmete başlamıştır. 12/05/1997 tarihli ve 721 sayılı Kaymakamlık Oluru ile İlçe 

MEM binası kamu harcamaları yetersizliğinden (su, elektrik ve yakacak) Şafaktepe İlkokulu 

ek binasına taşınmıştır. 

 

Kurumumuz bünyesinde halen 6 Özel Eğitim Uygulama Merkezi, 1 Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi,2 Halk Eğitim Merkezi, 10 Bağımsız Anaokulu, 

50 İlkokul, 27 Ortaokul, 22 İlkokul+Ortaokul, 4 İmam Hatip Ortaokulu, 14 Anadolu Lisesi, 16 

Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu, 13 Özel Okul bulunmaktadır. Bu okullarımızda bulunan 

95533 öğrenci ile eğitim- öğretim ile ilgili hizmetlerine devam etmektedir. 

 

            

 



 

 
 

B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yasal yetki, görev ve 

sorumluluklarını; T.C. Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu, 430 Sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 652 

Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ve 222 

Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Yönetmeliği’nden alarak yürütmektedir. Bu yasal 

dayanaklarda belirtilen görev ve sorumluluklarına ilişkin 

olarak kullanılan tüm belgeler, çizelge şeklinde aşağıya 

çıkartılmış ve faaliyet - hizmet alanlarında belirtilecek olan 

görevlere ilişkin dayanak oluşturması sağlanmıştır. 

 

 

 

 



 

A. YÖNETİM HİZMETLERİ 

 
1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerce kendilerine verilen 
görevleri yapmak, 
2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve 
kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili 
makamlara bildirmek.  
3) Görev alanındaki hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesini sağlamak, gerektiğinde ilgili 
makamlara teklifte bulunmak,  
4) Görev alanına giren konularda istenen bilgilerin ilgili makamlara zamanında ulaştırılmasını 
sağlamak,  
5) Müdürlüğün bünyesindeki gerekli iş bölümünün yapılmasını, yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve 
doğru bir şekilde yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli tutulmasını sağlamak,  
6) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin zamanında 
sağlanıp sağlanmadığını takip etmek ve gerekli tedbirleri almak,  
7) Okul-Kurum ve Bakanlıkça açılan sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak.  
 
 
 

B.  İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ 

 
 
1) Müdürlüğümüze bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi 
defteri ve formlarını tutmak, bu konuda İl MEM ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen 
sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek,  
2) İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini İlçe Makamına teklif etmek ve 
alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,  
3) Öğretmen ve diğer personelin özlük hak ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  
4) Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,  
5) Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,  
6)Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak ve 
uygulanmasını sağlamak. 
 
 
 

C. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ 

 
 
1)  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program, genelge ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının 
okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak,  
2) Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda 
yürütülmesini takip etmek, okul ve kurumlar ile öğrencilerin her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı 
etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak,  
3) Öğrencileri ve gençleri kumar, içki, sigara, uyuşturucu maddeler ve yasaklanmış yayınlardan 
korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları ilgili makamlara bildirmek,  
4) Halk eğitim merkezlerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim merkezlerinin  çalışmasını, 
gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak, 
5) Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların uygulanmasına katılmak, 
ilgililerle devamlı iş birliği yapmak,  
6) Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli olan bina, 
tesis, araç ve gereçleri zamanında sağlamak, bu amaçla çeşitli kurumların bina, tesis ve imkânlarından 
yararlanmak,  
 
 

 



 

C. EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETLERİ 
 
 
7) Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş 
vatandaşların yaygın eğitim yoluyla, genel, meslekî ve teknik alanlarda eğitilmelerini sağlamak, hizmeti 
yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek, 
8) Okullarda rehberlik servislerinin kurulmasını, bunların personel, araç, gereç ve benzeri bakımından 
geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,  
9) Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak, yetki alanı dışında kalanları üst 
kuruma bildirmek ve işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamak, 
10) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, kurum ve 
birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 
11) İlkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine ve 
verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,  
12) Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalışmalar ile yakından ilgilenerek, 
çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  
13) Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak,  
14) Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci üst disiplin 
kurulu hizmetlerini yürütmek,  
15) Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar 
düzenlemesi ile ilgili tedbirleri almak, 
16) Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama işlemlerinin 
zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini 
sağlamak,  
17) Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları tespit etmek, 
düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak, 
18) Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları ve 
benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve hizmetleri yürütmek,  
19) Okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,  
20) Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine getirmek,  
21) Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının 
değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak,  
22) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na ve bu kanuna göre çıkarılmış diğer mevzuata göre işleri 
yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak,  
23) Okul-aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak,  
24) Okul ve kurumlarda eğitici çalışmaların yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları denetlemek, örnek 
çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar düzenlemek,  
25) Okul ve kurumlarda sağlık, beslenme, trafik ve benzeri hizmetlerle ilgili eğitim ve öğretim 
programlarının uygulanması için tedbirler almak. 
 
 
 



 

D. BÜTÇE-YATIRIM HİZMETLERİ 

 
1) İlçemiz sınırları içindeki müdürlüğe ait veya tahsisli bina, tesis, araç ve gereçler ile müdürlüğün 
diğer imkânlarından, bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde dengeli olarak faydalanmasını 
sağlamak,  
2) Okul/kurumlardan gelecek onarım ve tadilat iş ve işlemlerini, değerlendirmek ve gerekli ödeneğin 
sağlanması için ilgili makamlara teklifte bulunmak, 
3) Genel bütçeden, Müdürlüğümüze ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım ve sarf 
işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek,  
4) Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak ve 
zamanında ilgili makamlara iletmek,  
5) Programa alınan yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için gereken işleri yapmak ve 
yaptırmak,  
6) Ayniyat talimatnamesi gereği olan iş ve işlemleri yapmak, 
7) Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs vb. iş ve işlemlerini yapmak. 
 

 

E. TEFTİŞ‐REHBERLİK‐SORUŞTURMA HİZMETLERİ 

 
1) Müdürlüğe bağlı okul ve kurumları belli bir plan içinde denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, 
eksiklik, aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak,  
2) Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak, uygulanmasını 
sağlamak, 
3) Soruşturma raporlarını adlî, inzibatî, malî ve idarî yönden değerlendirmek, Okul disiplin kurulu 
aracılığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dosyaları yönlendirilen öğrenciler ile ilgili iş ve işlemlerin, 
sonuçlarını değerlendirmek ve ilgili yerlere bildirmek. 
 
 

F. SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 

 
1) Görev alanındaki okul/kurumlar için sivil savunma ile ilgili plan ve programları düzenlemek, gerekli 
tespitleri yapmak ve tedbirleri almak,          
2) Sivil savunma teşkilatı ile koordinasyon halinde olmak  ve hizmetin aksamadan yürütülmesini 
sağlamak. 
 

 

 



 

G. ARAŞTIRMA-PLÂNLAMA-İSTATİSTİK HİZMETLERİ 

 
 
1) Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespit 
etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını planlamak,  
2).Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili formları 
hazırlamak ve geliştirmek,  
3) Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını 
sağlamak ve takip etmek,  
4)  İl ve ilçe genelinde öğrencilerin başarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve 
değerlendirmek,  
5)  Öğrenci ve öğretmenlerin okullarda dengeli şekilde dağılımını sağlamak için gerekli araştırmayı 
yapmak,                                                 
6) Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve planlama yapmak. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

  

 2015-2019 Stratejik Plan hazırlık sürecinde 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunulan hizmetlerin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bir önceki 

bölümde listelenmiş olan Kanun, Kanun Hükmünde 

Kararname, Tüzük, yönetmelik ve yönergelerden çıkartılan 

faaliyet alanları ile şubelerin yasal yükümlülükleri, standart 

dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek 

Müdürlüğümüzün sunulan hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz 

faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 



 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 
2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 
3) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 
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) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 
13) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 
14) 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve  
            işlemleri yapmak,                                      
15) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak, 
16) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 
17) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 
18) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek, 
19) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 
20) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar 
           yapmak, 
21) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
22) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
23) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 
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) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 
40)      Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 
41) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
42) 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, 
43) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
44) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve  
           işlemlerini yürütmek, 
45) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 
46) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek, 
47) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 
           değerlendirmek, 
48) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
49) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 

 
 



 

YÖNETİM VE  DENETİM HİZMETLERİ 

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 teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve 
          değerlendirme hizmetlerini yüklemek, 
7)      İlçe Millî Eğitim Müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik 
          hizmetlerini yürütmek, 
8)      İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
9)      Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, 
10)      Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak, 
11)      Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak, 
12)      Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
13)      Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Kaymakamlığı temsil etmek, 
14)      Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, 
15)      Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, 
16)      Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
17)      Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 
18)      Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, 
19)      İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, 
20)      İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
21)      Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 
22)      Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek, 
23)      Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek. 
 

 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, PROJE VE PROTOKOLLER 

 

1)     İlçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 
2)     Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 
3)     Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 
4)     Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
5)     Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 
6)     Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 
7)     Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 
8)     Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 
9)     Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
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 iş birliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz 
 toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayımlamak, 
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. 

 
 

 



 

FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 

 

1) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 
2) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek, 
3) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
4) Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 
5) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
6) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 
7) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
8) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 
9) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 
10) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 
11) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 
12) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
13) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, 
14) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
15) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek için 
           gerekli bilgileri ilgili yerlere iletmek, 
16) Yatırım programı, yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
17) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, 
18) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
19) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri 
            yürütmek, 
20) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
21) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
22) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
23) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama  
           karşılığı yaptırılması ile ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
24) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim  
           kurumlarını tespit etmek ve İl MEM’e bildirmek, 
25) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
26) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri  
           yürütmek. 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

   
1)  Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

 
 

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  
            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  

 

1) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 
2) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 
3) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 
4) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı  
           uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, 
5) 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, 
6) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön  
          verecek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, 
7) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
8) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek için ilgili kişilere uzaktan eğitim durumlarını  
          bildirmek, 
9) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek, 
10) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, 
11) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
12) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 
13) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 
14) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 
15) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
16) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
17) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, 
18) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

 
1) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 
2) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 
3) İlçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 
4) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 
5) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 
6) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 
7) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, 
8) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 
9) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 
10) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, 
11) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 
12) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 
13) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 
14) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 
15) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan  
           değişikliği vb iş ve işlemlerini yürütmek, 
16) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 
17) Sendika ve konfederasyonların ilçe temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 
18) 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri  
          yürütmek. 
 

 

 



 

D.PAYDAŞ ANALİZİ 

Kurumların sorumlu olduğu paydaş ağının belirlenmesi, stratejik planın sahiplenmesi, 

paydaşlarla kurum arasındaki karşılıklı sorumlulukların şeffaf bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak 

uygulama şansını arttırmaktadır.  Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü doğrudan ya da dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz etkileyen, kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan kişi, kurum ve kuruluşlar 

tespit edilmiştir.  

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güçlü, zayıf yönlerini objektif olarak ortaya çıkarmak 

ve amaç, faaliyet ve değerlendirme çalışmalarını sağlam bulgulara dayandırmak amacıyla birden fazla 

yöntem ile veriler toplanmıştır. Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi adımında Stratejik 

Plan Hazırlama Ekibimiz, veri toplama tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma 

yöntem kullanılmasına özellikle önem vermiştir. Çalışma, nicel verilerin elde edilmesi ile eş zamanlı 

olarak nitel verilerle desteklenmiştir. 

Nicel veriler, paydaş matrisinde yer alan tüm paydaşlardan iç ve dış paydaş anketler  yoluyla; 

nitel veriler ise kurum iç ve dış paydaşlardan anket içinde açık uçlu sorular yoluyla toplanmıştır. 

Paydaş analizinin ilk aşamasında paydaşların ayrıntılı olarak ifade edilmesi için paydaş tespiti’nde 

aşağıdaki sorular üzerinde önemle durularak Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ve ilçe Milli eğitim 

Müdürlüğü çalışanlarının görüşleri dikkate alınmıştır. 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan ilişkilerin belirlenmesi amacıyla paydaşların 

sıralanmasının ardından, neden paydaş oldukları sorusu üzerinde durulmuştur. Bir sonraki aşamada iç 

paydaş, dış paydaş ve hizmet alan paydaş olmak üzere paydaşlar sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama 

kurumumuzun faaliyet gösterdiği çevreyi tanımlamak ve farklı paydaşlar arası ilişkilerin doğru 

kurulabilmesi için temel alınması amacıyla yapılmıştır. 

Paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtılması önemli bir aşama olarak görüldüğünden 

paydaşların tespitinin ardından önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu aşamada hangi paydaşla 

nasıl bir yöntemle veri toplanacağına karar verilmiştir. Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir 

önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre gruplara ayrılan paydaşların her birine, kurumumuzun 

faaliyetlerini etkileme derecesi ve paydaş taleplerine verilen öneme göre Devlet Planlama Teşkilatının 

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan “Paydaş Önceliklendirme Matrisi” temel 

alınarak belirlenmiştir.  

Belirlenen önceliklerin kapsamlı olarak değerlendirilmesi için Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

tarafından “paydaş etki/önem ölçeği” tasarlanmış, paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların önemi 

ve etkisine yönelik puanlama yapılmıştır.  

 

 

 



 

Paydaşların görüşleri anketler, görüşme yolları ile yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre 

belirlenen faaliyet ve projelere yön verilmeye çalışılmıştır. Zayıf ve güçlü yönlerin belirlenmesinde de 

paydaş görüşleri önemli bir yer tutmaktadır. Katılımcı yönetim anlayışının gelişmesi için en önemli 

unsur paydaşlardır. Paydaşlar planın uygulanması aşamasında etkili olacaklarından görüşlerine önem 

vermek gerekmektedir.  

Katılımlı yönetim, alınan karaların kalitesinin yükseltilmesi, iş gören doyumu ve moralinin 

artırılması, örgütsel adanmışlık düzeyinin artırılması, iş verimi ve iş kaybının azlığı açılarından fayda 

sağlamaktadır. Amaç ve hedeflere ulaşmak örgütün bütün olabilmesi ile doğrudan bağlantılıdır.  

Yönetişim çağımıza damga vuran bir yönetim ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. İletişim 

süreçleri tek yönlü olan bir kurumda başarı beklenmesi mümkün değildir. Bu durum kendisi ile birlikte 

açıklık, hesap verebilirlik ilkelerini de etkilemektedir. Bu nedenle paydaşlarımızın belirlenmesinde 

hizmet verdiklerimiz ile hizmet aldıklarımız birlikte gözetilmiş ve hepsinde görüşleri alınmıştır. Planın 

oluşturulması aşamasında paydaşlardan alınan görüşlere göre sorun ve gelişim alanlarına katkı 

yapılmış, belirlenen hedef ve amaçlarla  faaliyet ve projelere yön verilmesi sağlanmıştır. 

İç paydaş ve dış paydaş görüşleri GZFT analizlerine yansıtılarak beklentileri ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Beklentilerin gerçekleştirilebilmesi için paydaşlar ile yapılan anketler sisteme girilmiş ve 

sonuçları tablo haline getirilmiştir. Dış paydaş sayısının fazla olması nedeni ile görüş alınmasında 

anket tekniği kullanılırken iç paydaşlarda anketin yanı sıra Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 

çalışan personele açık uçlu olarak da sorular sorulmuştur. Hatta dış paydaşların belirlenmesinde tüm 

ilçe çalışanlarının görüşleri alınmıştır. 

Anket soruların hazırlanmasında teknik destek sağlama imkânı bulunamadığından, Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu iç ve dış paydaş anketlerinden faydalanılmış ve Bilgisayar 

öğretmenimiz aracılığı ile düzeltme ve yeni düzenlemeler yapılarak hazırlanmıştır. İç ve dış paydaşlar 

arasından rastgele örneklem yolu ile seçimler yapılmış ve paydaşların anketleri cevaplaması 

sağlanmıştır. Paydaşlar Stratejik Plan Hazırlama Ekibi, sorumlu Şube Müdürü  ve İlçe MEM hizmetli 

personeli aracılığı ve yardımlaşması ile çoğaltılarak, paydaş olarak belirlenen kişilerin bir kısmına 

elden teslim edilerek geri alınmıştır. 

Bir kısmı ise Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları aracılığı ile öğretmen- öğrenci ve velilere 

ulaştırılmış ve yine bu kişiler aracılığı ile teslim alınarak Stratejik Plan Hazırlama Ekibi üyeleri 

tarafından incelenerek sisteme girişi yapılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Anketlerin yapılması ve 

toparlanması iki haftalık bir süreyi alırken, analiz edilmesi için 3 günlük bir süre kullanılmıştır. Yapılan 

anketlere göre iç paydaş sonuçları ve dış paydaş görüşleri yansıtılmış ve paydaşların yazılı olarak 

cevapladıkları açık uçlu sorulardan ise tema başlıkları çıkartılarak isteklerinin neler olduğu 

belirlenmiştir. Paydaş anketlerinin sonuçları aynı zamanda GZFT analizi için yol gösterici olarak da 

kullanmak üzere sınıflandırılmıştır. 

 

 

 



 

Paydaş görüşlerinin alınmasında bilimsel geçerlilik ilkelerine dikkat edilmiştir. Anketlerin 

verileceği kişiler rastgele örneklem yolu ile belirlenmiş ve velilerin belirlenmesinde her okul türüne yer 

verilmiştir. Sonuçların objektifliği planın geçerliliği ve amaç –hedeflere ulaşma açısından önem arz 

etmektedir. Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, Millî Eğitim Müdürü 

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

alınmıştır.  

İlçe çalışanlarında ise sayı konusunda sıkıntı yaşanmadığından tüm personelin anketlere 

katılımı sağlanmıştır. Anketlerin analizi ise Stratejik plan ekibi üyeleri tarafından analiz edilmiş ve 

yorumlanmıştır. Yapılan çalışmalardan sonra kurumumuz için öncelik düzeyi yüksek ve etkisi fazla 

olan paydaşlara ait çizelge ekler tablo haline getirilmiş ve özet bir liste olarak sunulmuştur. 

İç Paydaş Görüşleri: Uygulanan anket sonuçlarına göre kurum personelinin kuruma güveni 

%52,50, problemlere çözüm üretmesi% 49,75, yenilikçilik özelliği %48,00 kaliteli hizmet 

sunması%50,25 olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra görüşlere açık olma %48,86, faaliyetlerindeki 

başarı oranı %61,50, fiziksel ortam uygunluğu %47,47, hizmet içi eğitim imkânları %44,63, sosyal 

imkânlar%40,49 olarak ortaya çıkmaktadır. İş doyumu ile ilgili oranlar ortalama olarak %59,01 

oranlarında çıkmakta olup yapılan anketler sonucu elde edilen veriler geleceğe yönelimde Bakanlık 

politikaları ile uyumlu olarak kullanılmıştır. 

Dış Paydaş Görüşleri: Dış paydaşlar ile yapılan anket sonuçlarına göre; verilere ulaşma 

%42,71, güvenilirilik %52,20, hizmet odaklı olma %51,86, problemlere çözüm üretme %50,17, 

yenilikçi olma %50,51,  konusunda yetkin olma %52,20, kaliteli hizmet sunma %48,81, şeffaflık 

%48,14 ,erişilebilirlik %52,88, adil ve tarafsız olma %49,15, görüşlere açık olma %52,54 teknolojiyi 

kullanma %53,22 ve faaliyetlerindeki başarı oranı ise %62,71 olarak görülmektedir. 

 

 

 

 



 

E.KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

1. KURUM İÇİ ANALİZ 

Kurum içi analiz bölümünde; Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı, 

insan kaynakları, eğitim-öğretim istatistikleri, karar alma işlemleri ve 

süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, teknolojik altyapı ve donanımı, 

bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve faaliyetleri, 

eğitimin finansmanı (mali kaynaklar), fiziksel kapasitesi, kurumsal 

yapısı ve kurum kültürü analiz edilmiştir. Kurumumuzda çalışanların 

tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile bireylerin davranışlarını ve 

bireyler arası ilişkileri belirleyen faaliyetler, kurum kültürümüzün 

önemli parçalarıdır. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; çalışanların 

kurumsal değerleri sürdürmelerini, kurumu sahiplenmelerini ve 

kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayacak toplantı, tören, eğitim gibi 

etkinliklere önem vermektedir.   

Müdürlüğümüz şubeleri, 652 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bakanlığımız yapısına uygun ve 18.11.2012 tarih ve 

28471 sayılı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne 

dayalı olarak çıkarılan İç Yönerge ile yeniden yapılandırılmıştır. 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetiminde sekiz şubeden 

oluşmaktadır. 
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İnsan Kaynakları 

               Müdürlüğümüz, kurumsal hedeflere ulaşmanın başarılı bir insan kaynakları yönetiminden 
geçtiği bilinciyle çalışanlarını motive etmeye, eğitip geliştirmeye, ödüllendirmeye ve onların 
gelişimlerinden azami derecede yararlanmaya çok önem vermektedir.  
               Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları; Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, 
Teknik Hizmetler ve Eğitim-Öğretim Sınıfı olmak üzere dört hizmet sınıfına ayrılır.                                                  

 

2014 Yılı Mevcut Personel Sayısı 

Sıra 
No Görevi Erkek Kadın Toplam 

1 Müdür 1 - 1 
2 Şube Müdürü 7 1 8 
3 Şef 13 12 25 
4 Memur 20 10 30 
5 Hizmetli 16 10 26 
6 Sürekli İşçi 5 - 5 
7 Öğretmen sayısı 1872 3967 5839 
                             Tablo1- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 

2009-2014 yılı Stratejik Planı’na  bakıldığında mevcut yönetici ve personel sayısında %1,2’lik 

bir artışla birlikte,kadro doluluk oranında da artış görülmektedir. 

 

2014 Yılı Kurum Personelinin Eğitim Durumu 

Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı % 

Ön Lisans 21 67,65 
Lisans 12 29,41 

Yüksek Lisans 1 2,94 
Doktora - - 
Toplam 44 100 

                   Tablo2- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 
                                 

2013 yılı verilerine bakıldığında kurumda doktora eğitimi yapmış olan bir personel mevcut 

iken 2014 yılında mevcut olmadığı görülmektedir. Ayrıca ortaya çıkan  tablodan kurum personelinin 

eğitim düzeyini yükseltme konusunda teşvike ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 

 



 

2014 Yılı Kurum Personelinin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 

Hizmet Süresi Kişi Sayısı 

1-3 Yıl - 
4-6 Yıl 6 

7-10 Yıl 30 
11-15 Yıl 40 
16-20 Yıl 14 

21 ve üzeri 5 
Toplam 95 
Tablo3- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 

 
Kurumda çalışan personelin hizmet süresinin ağırlıklı olarak 11-15 yıl aralığında olduğu 

görülmüştür. Buna göre kurum personelinin sık değişmediği söylenebilir. 

2014 Yılı  Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibari ile Dağılımı 
Yaş Düzeyi 

Kişi Sayısı % 

20-30 1 2,94 
30-40 13 38,24 
40-50 14 41,18 

50 ve üzeri 2 5,88 
Toplam 34 100 

                                         Tablo4- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 
 
 Tablo-4 incelendiğinde kurum çalışanlarının genel olarak genç ve orta yaş grubunda olduğu 
görülmektedir. Bu durum kurum çalışanları arası kuşak farkının azlığınını ortaya koymaktadır. Ayrıca 
çalışanlar arası uyumun,  yapılan anketlerinden  anlaşıldığı üzere %68,41 oranında olduğu 
görülmektedir. 

Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı  

 
                Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü teknolojik gelişmelerin önemini görmekte ve gerekli 
düzeltmeleri yapabilmek adına çalışmalar yürütmektedir. DYS sisteminin etkin bir şekilde yürütülmesi 
için gerekli tedbirler alınmaktadır. Günümüz koşullarında kıt olan kaynakların etkili ve verimli bir 
şekilde kullanılması önem arz etmektedir. Bu nedenle israfın azaltılması, teknolojinin bu amaca uygun 
şekilde kullanılmasına önem veren Kurumumuz, Okullar ile iletişim sürecini mümkün olabildiğince 
elektronik ortam üzerinden yürütmek istemekte ve gerekli zemini hazırlamak için üzerinde düşen 
görevleri yerine getirmektedir. 

   FATİH projesi kapsamında Okullarımızın donanımlarının tamamlanması çalışmaları devam 
etmektedir. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için tedbirler alınmakta, ihtiyaç durumunda personel 
hizmet içi eğitimlere yönlendirilmektedir. Okullarımızda BT sınıflarının donanımları sağlanmakta, 
ilkokula dönüşen ve BT sınıflarının kapatılması uygun bulunan okullarımızın malzemeleri diğer okul 
ve kurumlarımıza aktarılarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Teknolojinin doğru kullanımı büyük 
önem arz ettiğinden, Bilişim Teknolojileri derslerinin uygulamasına özel önem verilmekte ve her okul 
kurum için formatör öğretmen görevlendirme çalışmaları yapılmaktadır. İlçemizde mevcut BT sınıfı 
sayısı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

 

 

 



 

2014 Yılı BT Sınıflarına İlişkin Veriler 
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75 79 1266 76 60 28 58 26 

                                Tablo5- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 

 

 FATİH projesi kapsamındaki akıllı tahta kullanımı ile ilgili eğitim personelinin seminerler alması 

sağlanmakta ve teknolojinin ders ortamında etkin kullanımı desteklenmektedir. Proje kapsamında 

Okullarımıza gönderilen çok fonksiyonlu fotokopi makinalarının kurulumları tamamlanmakta ve 

eğitim personeli ile öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır. Fatih Prjesi kapsamında bulunan Okul ve 

Kurum sayıları tablo olarak çıkartılmıştır. 

 

FATİH Projesi Verileri 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITILAN TABLET SAYILARI 

2011 2012 2013 2014 
Öğretmene 
Dağıtılan 

Öğrenciye 
Dağıtılan 

Öğretmene 
Dağıtılan 

Öğrenciye 
Dağıtılan 

Öğretmene 
Dağıtılan 

Öğrenciye 
Dağıtılan 

Öğretmene 
Dağıtılan 

Öğrenciye 
Dağıtılan 

0 0 63 296 93 740 494 1653 
                           Tablo6- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 

 

  Yeni atanan  idarecilerin etkin bir şekilde kullanmaları gereken Mebbis, e-okul, KBS, TEFBİS 

ve TKYS sistemlerinin kullanımı ve güvenliğin sağlanması için gerekli bilgilerin aktarıldığı seminerler, 

formatörler ve İlçe MEM çalışanları ve Mal Müdürlüğü personeli ile işbirliği içinde düzenlenmekte ve 

yöneticilerimizin katılımı sağlanmaktadır. 

 

  Kurumun fiziki yapısı çalışma alanı açısından küçük olmakla birlikte en son yapılan 

düzenlemeler ile memurların rahat çalışmasını sağlayacak alanlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

Kuruma ait toplantı salonu 2014 yılında iki parçaya bölünerek küçük bir toplantı salonu oluşturulmuş 

ve diğer bölüm ve birimlerin çalışması için oda haline getirilmiştir. Kurumun arşivi yeterli 

olmadığından Şafaktepe İlkokulunda bulunan ve kullanılmayan alanlar kurum için arşiv haline 

getirilmiştir. 

 

 

 



 

  Halen İlçemiz bünyesindeki okulların deprem tahkikatı sonucu riskli olarak belirlenmiş olanları 

ile ilgili çalışmalar yürütülmekte ve yeniden yapımı için onay alınan Okullarımızın iş ve işlemlerinin 

aksatılmadan yürütülmesi ve öğrencilerin eğitim- öğretim çalışmalarında aksama yaşanmaması için 

gerekli tedbirler alınmaktadır. 

  Mevut Okullarımızın %86,47‘si bağımsız binaya sahip olup %48,50’i ikili eğitim yapmaktadır. 

Okulların  %20,36’sında spor salonu bulunurken, %48,81’inde çok amaçlı salon mevcuttur. Okul kayıt 

bölgeleri belirlenirken okulların kapasiteleri ile birlikte paydaş görüş ve önerileri de dikkate 

alınmaktadır.  

  Okullarımızda özel eğitim sınıfları ve destek eğitim odalarının açılması ve etkin kullanımı için 

gerekli araştırmalar yapılmakta ve açılaması kullanılması çalışmalarına destek verilmektedir. Özel 

eğitim öğrencilerinin hizmetlere hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesi için mümkün olan okullarımızda 

özel alt sınıf açılması çalışmaları devam etmektedir. 

Mali  Kaynaklar 

 Kuruma Gelen ve Harcanan Ödenek Miktarları 
DURUM ANALİZ TABLOSU 

 

HARCAMA 
KALEMİ 

2012 2013 2014 

GÖNDERİLE
N ÖDENEK 
DURUMU 

HARCANAN 
ÖDENEK 
DURUMU 

GÖNDERİLE
N ÖDENEK 
DURUMU 

HARCANAN 
ÖDENEK 
DURUMU 

GÖNDERİLEN 
ÖDENEK 
DURUMU 

HARCANAN 
ÖDENEK 
DURUMU 

PERSONEL 
GİDERLERİ 

131.043.799,81 211.163.955,90 201.803.908,11 231.741.209,79 239.737.003,16 279.007.434,96 

YAKACAK 
GİDERLERİ 

   2.000.000,00 1.935.613,51 1.900.000,00 1.808.881,60 2.000.000,00 2.000.000,00 

ELEKTİRİK 
GİDERLERİ 

819.950,00 815.504,14 1.030.150,00 942.260,01 1.500.000,00 1.500.000,00 

SU 
GİDERLERİ 

420.675,00 420.223,46 627.765,00 627.764,10 1.000.000,00 1.000.000,00 

TAŞIMA 
GİDERLERİ 

1.410.000,00 1.400.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

HİZMET 
ALIMI 

150.119,63 120.641,41 738.320,88 694.301,31 800.000,00 800.000,00 

MAL VE 
MALZEME 
ALIMI 

- - - - 100.000,00 100.000,00 

KÜÇÜK 
ONARIM 

- - 116.210,00 66.780,92 120.388,32 120.388,00 

İLAN 
GİDERLERİ 

- - - - 5.000,00 5.000,00 

İLETİŞİM 
GİDERLERİ 

504.117,15 68.275,44 609.411,03 11.185,66 320.000,00 156.885,94 

TOPLAM 136.348.661,59 215.924.213,86 208.495.765,02 237.562.383,39 247.582.391,48 286.689.709,22 

   Tablo7- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 

 

 

 



 

KURUM KÜLTÜRÜ 

  Son yıllarda tüm dünyada değişen ve gelişen yeni kamu yönetimi anlayışı ülkemizi de 

etkilemiştir. Hizmet verdiği kişilerin memnuniyeti, çalışanların yönetime katılımlarının sağlanması 

başarıya önemli katkılar sunmaktadır. Yetkinin merkezileşmeden kurutulması, sorumlulukların 

paylaşılması başarının artmasında önemli rol oynamaktadır. Başarının devamlılığı ve yönetişimin 

sürdürülebilirliği için kurum olmak ve kuruma ait bir kültür oluşturmak ya da var olanı geliştirmek bu 

bağlamda ön plana çıkmaktadır. 

  Bir kurumun devamlılığı, o kurumdaki çalışanların kuruma kendini ait hissedebilmesi için her 

bireyin varlığının dikkate alınması ile oluşturulacak olan kurum kültürünün varlığı ile 

sağlanabilmektedir. Bu nedenle Mamak İlçe MEM olarak gelecek nesillere taşınabilecek bir kurum 

kültürünün varlığı önemsenmektedir. Kurum yöneticilerimiz iletişime açık özellikler sergileyerek her 

bireyin ve görüşlerinin değerli olduğunu hissettirmektedir. 

  İletişim kanallarının açık tutulması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün ve Şube 

müdürlerinin, tamamının katılımı ile Okul müdürleri ile yılda iki defa dönem değerlendirmesi 

toplantıları düzenlenmekte ve görüş alış verişinde bulunulduğu gibi yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler 

aktarılmaktadır. Bu toplantılar esnasında Okul müdürlerine öğrenci başarısının artırılması, yapılan 

projeler vb. konularda görüşlerini aktarma fırsatı sunulmaktadır.   

  Kurumumuz şube müdürleri, İlçe MEM Müdürü başkanlığında her hafta başında toplantılar 

düzenlemekte ve toplantıların sonuçları Şube müdürleri tarafından İlçe çalışanları ile paylaşılmakta ve 

konular ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınarak bir sonraki toplantıda kullanılması 

sağlanmaktadır. 

  Tüm çalışanlarımız birbirilerine ve hizmet verdikleri kişilere karşı insani değerleri göz önüne 

alarak tavır ve tutum sergiler. Bu durumun sürdürülebilirliğinin sağlanması için her ay ayın elemanı 

seçimleri yapılarak kişilerin onurlandırılması adına köşe oluşturulmuştur  ve kişilerin isimleri bu 

köşede yayınlanmaktadır. 

  Kişiler katıldıkları seminerlerden edindikleri bilgileri gerektiği durumda tüm ilçe kurum ve 

kuruluşlarının yöneticileri ile paylaşmaktadırlar. Bu bağlamda stratejik planlama toplantıları 

düzenlenerek 145 okul ve kurumumuzun katılımı sağlanmıştır.145 okul ve kurumdan 145 idareci ve 35 

öğretmen ile görüşme sağlanmıştır. Kurum kültürü oluşturma ve sürdürülebilirliği sağlama adına 

liderlere büyük pay düşmekte olup yöneticilerimiz iletişime açıklıklarını her ortamda 

yansıtmaktadırlar. 

  Okullarımızda yönetişim ilkesinin işlerliği açısından veli toplantılarına önem verilmekte ve 

sınıf ya da Okul bazında veli toplantıları düzenlenmektedir. Okul Aile Birliklerinin varlığı ve yönetime 

katılımları ise hizmet alanların yönetimde söz sahibi olmasına katkı sunmakta olup her okulumuzda iş 

ve işlemler düzenli olarak yürütülmektedir. 

 

 

 

 



 

2. KURUM DIŞI ANALİZ 

 

4+4+4 Sistemi ve bu sitem nedeni ile tüm eğitim müfredatının yenilenmesi, öğretmenlerin yer 

değişiklikleri, eğitim yatırımlarına ayrılan payların yetersizliği gibi konular politik ve yasal etmenler 

arasında olup İlçemizin eğitim- öğretim ile ilgili iş ve işlemlerini etkilemektedir. 

Halkımızın bir kısmı memur ve işçi olarak çalışmakta veya çeşitli (tesisat, sitelerde marangoz, 

şoför, inşaat işçisi, bakkal, market vb.) işlerle meşgul olmaktadır. Küçük bir kısmı da çiftçilik 

yapmakta olup, hayvancılık küçük çapta aile hayvancılığı şeklindedir. 

          İlçemiz yoğun bir göç alan bir ilçedir. Göç nedeni ile ilçemize gelen velilerimizin gelirleri 

genellikle orta ya da alt düzeydedir. Bu nedenle velilerimizden eğitime ayrılabilecek katkı oranı çok 

azdır. Okullarımızın ihtiyaçları çoğunlukla İlçemiz adına gönderilen kıt kaynaklar ile karşılanmaya 

çalışılmaktadır.  

İlçemiz Kentsel Dönüşümün başarılı ve hızla uygulandığı ilçedir. İlçemizde plan ve projelere 

uygun binalar yapılmaktadır.  İlçemizde sosyal hayat,  göçlerin daha çok köylerden olması nedeniyle 

eski köy geleneklerinegöre olup, hayat standardı maddi imkânsızlıklar nedeniyle oldukça düşüktür. Bu 

durum öğrenciler arasında ortak bir kültür oluşturmada etkili olan okul öncesi eğitimin önemini 

artırmaktadır. Bu nedenle Okullarımızın Okul öncesi eğitimi tanıtıcı ve katılımı kolaylaştırıcı şekilde 

davranması İlçe MEM tarafından özellikle istenmekte, bu konudaki veli talepleri önemsenmektedir. 

Toplumun ve İlçemiz halkının da eğitimden beklentileri genellikle akademik yöndedir. Ancak 

Mamak ilçesi yine merkezde olmasının avantajı ile gelişen bir ilçe konumundadır. Halkın ekonomik 

gücünün zayıf olması nedeni ile sosyal ve kültürel etkinliklere katılım oranı düşük olsa da, İlçemiz 

Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katkıları ile sosyal etkinlikler artırılmaya ve tüm halkın bu 

etkinliklere katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 

okullarımızın çalışmalar yapması teşvik edilmektedir. 

İlçemiz Mamak Kültür ve Sanat Evi 1994 yılında açılmıştır, 30 Kasım 2005 tarihinden itibaren, 

Cebeci Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:167 Mamak Kültür Merkezi adresindeki yeni hizmet binasına 

taşınmıştır. Kutludüğün Halk Kütüphanesi bağlı şube olarak hizmet vermektedir. 

İlçemizde 1000 kişilik kapasitesi olan ve 2000 m2’ lik alanda kurulu Necmettin Erbakan Kongre 

Merkezi, 6000 kişilik kapasiteli 75. Yıl Amfi Tiyatrosu,  4000 kişilik Mamak Kapalı Spor Salonu , 

16000 ve 15000 metrekarelik alanda kurulu  yüzme havuzu ve spor kompleksi bünyesinde kapalı spor 

salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı ve açık futbol sahaları, basketbol ve voleybol alanları, 

10000 m.’lik yürüyüş ve koşu yolu ile kafeteryalar bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 



 

İlçemiz Kutludüğün İlk Kademe Belediyesinde tam teşkilatlanmış 1 adet halk ve çocuk 

kütüphanesi bulunmaktadır. Kütüphanede 2866 adet kitap vardır. 2005 yılı içerisinde okuyucu sayısı 

4703, kayıtlı üye sayısı ise 107 ‘dir. Durali Alıç Mahallesi’nde 16.000 metrekarelik alanda 

gerçekleştirilecek Proje ile ilçemize 4.000 kişilik uluslararası kapalı spor salonu kazandırılacak. 

Genel ahlâk deyimi, belirli bir zamanda, belirli bir toplumun büyük çoğunluğunca 

benimsenmiş olan ahlâk kurallarıyla ilgili hareketleri gösteren ve kolayca anlaşılan bir anlam 

taşımaktadır. Mamak, etik ve ahlaki değerlere ve 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması 

ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a önem veren, tüm çalışanlarına etik 

eğitimi sağlayan bir ilçemizdir. 

FATIH projesinin yaygınlaştırılması çalışmaları, eğitim ile ilgili iş ve işlemlerin elektronik 

ortam üzerinden tamamlanabilir hale gelmesi teknolojik açıdan olumlu etkenlerdir. Teknolojin hızla 

gelişmesi sayesinde herkesin aynı anda pek çok şeyden haberdar  olması sağlanabilmektedir. Bu durum 

erişilebilirliğe ve iletişimin hızlı olmasına artı katkı sağlamaktadır. Bilgi iletişim teknolojileri 

müfredata uygun hale getirilmeye çalışılmakta ve öğrencilerin EBA UZEM- Dyned gibi projelerden 

faydalanmaları sağlanmaktadır. Teknolojik gelişime sayesinde hizmet içi eğitimlerin bir kısmı internet 

üzerinden rahatlıkla verilebilmektedir. 

Teknolojinin olumlu yanları ile birlikte İlçe halkının eğitim düzeyinin düşük olması ve yeni 

neslin teknoloji bağımlılığı olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Siber ortamda işlenen 

suçlar, teknolojiyi doğru kullanamamadan kaynaklı sorunlar da zaman zaman gözlemlenen 

durumlardır. Bu tür durumların engellenmesi için Okul Rehber Öğretmenlerine eğitimler verilmekte ve 

öğrenci-veli ile paylaşılmasını sağlama çalışmaları artırılmaktadır. 

3. ÜST POLİTİKA BELGELERİ VE DİĞER POLİTİKA BELGELERİ 

SIRA NO ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

1 MEB Stratejik Planı 

2 Ankara Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı 

3 Mamak Belediyesi Stratejik Planı 

4 Bölge Planı 

5 Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi 

6 Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 

7 Ulusal Öğretmen Stratejisi 

8 Ankara İl MEM 2015-2019 Stratejik Planı 

 

 

 

 



 

 

 

4. GZFT ANALİZİ 

 Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü GZFT Analizi hazırlanırken ilk önce dış paydaş görüş ve 

önerileri alınmıştır. İç paydaşların görüş ve önerilerini almak için yapılan toplantı ve çalıştaylarda dış 

paydaş değerlendirme sonuçları da paylaşılmıştır. Paydaş görüş ve önerilerinin alınmasında çapraz 

fonksiyonel takım yaklaşımı, çevresel değişimlere karşılık sistem yeteneklerinin haritasının 

çıkarılması, anket, mülakat, fikir tepsisi, istasyon, kök sorun analizi ve beyin fırtınası yöntem ve 

teknikleri kullanılmıştır. 

 Güçlü yönlerimiz Kurumun hedeflere ulaşabilmesi için avantaj sağlayacak nitelikleri, zayıf 

yönlerimiz ise Kurumumuz için dezavantaj oluşturacak nitelikleri göstermektedir.  Zayıf ve güçlü 

yönlerimiz Kurumumuzun iç faktörleridir. Kurumumuza yönelik fırsatlar ve tehditler dış faktörlerdir. 

Bu faktörlerin tespitinde PEST analizi kullanılmıştır.  

           Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün GZFT analizi, MEB 2015-2019 Stratejik Plan temel 

yapısında belirlenen erişim, kalite, kapasite temalarıyla ilişkilendirilmiş ve Müdürlüğümüz Şubeleri ve 

çalışanları ile yapılan genel değerlendirmedeki oylama sonuçlarına göre öncelik sırası dikkate alınarak 

gruplandırılmıştır 

 

 

 

 



GÜÇLÜ YÖNLER, ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR VE TEHDİTLER 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 
1. On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitimin 

varlığı, 
2. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

çeşitlilikte okul ve program türlerinin ilçemizde 
bulunuyor olması, 

3. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların  
olması, ilgili kurum sayısının yeterli olması, 

 

 
1. Yeniliğe ve gelişime açık genç öğretmen 

kadrosu ve özverili çalışan insan  kaynaklarının 
varlığı, 

2. Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve 
yürütme yetkinliği gelişmiş insan kaynağı 

3. Paydaş olan kurum ve kuruluşlar ile iletişimin 
güçlü olması, 

4. Karar alma süreçlerinde paydaş görüşlerine yer 
veriliyor olması, 

5. Sektörle iş birliği yapılmasına imkân veren 
mevzuat, 

 

 
1. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 

istenen seviyede olması, 
2. Karar alma süreçlerinde paydaşların görüş ve 

önerilerinin dikkate alınması, 
3. Yeniliğe ve gelişime açık insan kaynağı, 

4. Köklü bir geçmişe dayanan kültür ve bilgi 
birikimi, 

 

 

 

 



ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 
1. Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının 

öğrenci talepleri ile uyuşmaması, 
 

2. Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygın ve 
yeterli olmaması, 

3. Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygın ve 
yeterli olmaması, 

4. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 
faaliyetlerinin tanıtımının yetersiz olması, 

5. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine 
yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin 
olmaması, 

6. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine 
ilişkin etkili bir izleme ve önleme 
mekanizmasının olmaması, 

7. Engellilere ait gerekli donanımların yetersizliği, 

 

1. Öğretmen sirkülâsyonunun fazlalığı, 

2.  Ücretli öğretmen uygulamasının kullanılmak 
zorunda kalınması, 

3. Okul ve kurumlarda sağlık ve hijyen 
koşullarının istenilen düzeyde olmaması, 

4. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel 
faaliyetlerin yetersizliği ve planlama 
hatalarının varlığı, 

5. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik 
hizmetlerinin yetersiz olması, 

6. Etkili bir yabancı dil eğitiminin olmaması 

7. Var olan teknolojiyi personelin etkin 
kullanamaması (kullanmaması), 

8. Personel ödüllendirmede objektif kriterlerin 
belirlenmemiş olması, 

 
1. Personel görev tanımlarının net olarak 

belirtilmemesi, 
 

2. Yönetici kademeleri için kariyer ve liyakate 
dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin 
yetersiz olması ve yöneticilerin görevde kalma 
süresinin kısa olması , 

3. Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin 
yetersizliği, 

4. Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin istenen 
düzeyde olmaması, 

5. Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık 
düzeylerinin düşük olması, 

6. Geçmiş yıllara ait veri, bilgi ve belgelere 
ulaşılabilmesine imkân sağlayacak bir arşivleme 
sisteminin bulunmaması, 

7. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin 
yetersizliği, 

8. Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli 
çalışmasını sağlayacak teşvik edici 
mekanizmaların geliştirilmemiş olması, 

 

 

 



FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 

1. İlçemizin merkezde bulunan konumu nedeni ile pek 
çok kurum ve kuruluşa ulaşımının kolay olması, 

2. Her tür ve kademede okulun, ilçemiz sınırları içinde 
mevcut bulunması, 

 

 
1. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı, 

 
2. Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin 

talebin artması, 

3. Gelişen teknolojilerin eğitimde 
kullanılabilirliğinin artması, 

4. Yerel yönetimlerin işbirliği ve 
desteğini sunuyor olması, 

 
1. Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli 

alan olarak yer alması, 
2. Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı 

sağlaması, 

   

TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 

1. Göçe bağlı nüfus artışından fazlası ile etkilenen bir ilçe 
olması, 

2. İlçe sınırlarının çok geniş olması nedeni ile bazı 
okullarımıza ulaşımın güçleşmesi 

3. Kişiler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler, 
4. Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim konusunda 

yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip olmaması, 

5. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı, 

 

1. Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerinin dikkate alınmaması, 

2. Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı, 

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

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

 
 
1. Bütçe kısıtlılığı nedeni ile okul ve kurumların 

bütün ihtiyaçlarının karşılanamıyor olması, 
 

2. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun 
donatım maliyetinin yüksek olması, 

3. Siyasi ve sendikal grupların atama ve 
görevlendirmelerde etkili olma isteği, 

 

 



F. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 
Yapılan analizler ve paydaş görüşlerinin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan  gelişim ve sorun alanlarına ait liste aşağıya çıkartılmıştır. Eğitim ve 

Öğretime erişimde 12, Eğitim ve Öğretimin Kalitesinin Artırılması 11 ve kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesinde 13 adet gelişim ve sorun alanı tespit 
edilmiştir. 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 
 Okul öncesi eğitimde okullaşma 
 İlköğretimde devamsızlık 
 Ortaöğretimde okullaşma 
 Ortaöğretimde devamsızlık  
 Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan  
          öğrenciler 
 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 
 Yurt ve pansiyonların yokluğu ya da azlığı 
 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı 
 Kız çocukları başta olmak üzere özel  
          politika gerektiren grupların eğitime erişimi 
 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin  
          uygun eğitime erişimi 
 Hayat boyu öğrenmeye katılım 
 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 
 

 
 Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler 
 Öğretmen yeterlilikleri  
 Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin  
           kullanımı 
 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik  
          hizmetleri 
 Öğrencilere yönelik oryantasyon  
          faaliyetleri 
 Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan  
          kursların çeşitliliği ve niteliği 
 Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve  
          işgücü piyasasının taleplerine uyumu 
 İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları 
 Akreditasyon  
 Yabancı dil yeterliliği 
 Uluslararası hareketlilik programlarına     
          katılım 
 

 
 İnsan kaynağının genel ve mesleki  
          yetkinliklerinin geliştirilmesi 
 Çalışanların ödüllendirilmesi 
 Atama ve görevde yükselmelerde liyakat  
           ve kariyer esasları ile performansın dikkate     
          alınması, kariyer yönetimi 
 Hizmet içi eğitim kalitesi 
 Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin  
           yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının  
           yetersizliği) 
 Okul ve kurumların sosyal, kültürel,  
           sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının  
           yetersizliği 
 Donatım eksiklerinin giderilmesi 
 Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif,  
          orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü  
          alanlarında özellikle ortaöğretim  
          düzeyinde) 
 Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin  
          yetersiz olması 
 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 
 Alternatif finansman kaynaklarının  
          geliştirilmesi 
 Uluslararası Fonların etkin kullanımı 
 İç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli  
         iletişim sağlanamaması 
 

 

 

 



 

G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi 
ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 
Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde 
yapılandırılmıştır. 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 
1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 
1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 
1.1.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama 
1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 
2.1.2. Öğretmen  
2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 
2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 
2.1.5. Rehberlik 
2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  
2.2.1. Sektörle iş birliği 
2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 
2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama 
2.2.4. Mesleki rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 
2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 
2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

3. Kurumsal Kapasite 
3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 
3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 
3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı 
3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 
3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.2. İzleme ve değerlendirme 
3.3.3. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.3.1. Çoğulculuk  
3.3.3.2. Katılımcılık  
3.3.3.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.4. Kurumsal iletişim 
3.3.5.  Bilgi Yönetimi 

3.3.5.1. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 
3.3.5.2. Veri toplama ve analiz 
3.3.5.3. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM 
GELECEĞE 
YÖNELİM 

 

 

 

 

 



 

A.MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 

MİSYONUMUZ 

 

 

 

 

 

Milli eğitimin temel amaçları 
doğrultusunda eğitim- öğretim 
alanında kaynakları verimli 
kullanıp, evrensel düşünme 
politikalarını geliştirerek 
paydaşlarımızın sürekli gelişimini 
sağlayan, bireylerin bireysel 
farklılıklarını dikkate alan, insan 
merkezli eğitim- öğretim ortamları 
oluşturulması ve etkin 
yönetilmelerini sağlayan bir 
kurumuz. 

 

 

VİZYONUMUZ 

 

 

 

Bilgi toplumunun ve teknolojik 
gelişimin gerektirdiği özelliklere sahip, 
geleceğe yön veren eğitim ve kültür 
merkezilerinin oluşturulup yönetilmesini 
sağlayan bir kurum olmak. 

 

 

 

 

 



 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 



 

B.STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 
Stratejik Amaç 1. 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

    Stratejik Hedef 1.1. 

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

ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

 

Stratejik Amaç 2. 

Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, 

yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, 

sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

 Stratejik Hedef 2.1. 

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

ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 Stratejik Hedef 2.2. 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile 

uyumlu bireyler yetiştirerek bu bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

 Stratejik Hedef 2.3. 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak  bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası 

öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

 

Stratejik Amaç 3. 

Beşeri, fiziki, mali ve  teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime 

erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

 Stratejik Hedef 3.1. 

Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve 

niteliğini geliştirmek. 

 Stratejik Hedef 3.2. 

Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis 

etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

 Stratejik Hedef 3.3. 

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, 

katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna 

kadar oluşturmak. 

 

 

 



 

C.TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER 

 
 

 
EĞİTİM VE ÖĞRETİME 

ERİŞİM 
 

 

 



 

 

Stratejik Amaç 1 

 Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1. 

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

kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

 Çağımızda eğitim ve öğretim bireyler arasındaki sosyal farklılıkların kapanması açısından önemli 

bir yere sahiptir. Bu durum sadece örgün eğitim kurumlarında bulunan bireyleri değil yaygın eğitim 

kurumlarından destek almak sureti ile zorunlu eğitim çağı dışında kalan bireyleri de etkilemektedir. Bu 

nedenle hem örgün eğitim kurumlarında mevcut bulunan öğrencilerin erişim imkânlarının hem de 

yetişkin eğitimi imkânlarının başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere herkes için uygun hale 

getirilmesi ve kolaylaştırılması önem arz etmektedir. 

 2014 yılı verilerine bakıldığı zaman 12 yıllık eğitim zorunlu olmasına rağmen çeşitli nedenler ile 

%100 oranının yakalanmamış olduğu görülmektedir. Zorunlu eğitimde net Okullaşma oranı Mamak 

İlçesi olarak %96 ortalamaya sahip görünmekte olup, % 6,19 gibi yüksek olarak görülebilecek bir 

öğrenci oranının Ortaöğretim dışına çıktığı ve %1,79’luk bir kesimin ise yine çeşitli nedenler il 

İlköğretim dışında kaldığı görülmektedir. 

 Oysaki genç bir nüfusa sahip olan İlçemizde eğitim ve öğretimin iş imkânı açısından önemli bir 

yeri vardır.  Mamak İlçesinde ikamet eden bireylerin büyük bir çoğunluğu orta ya da alt gelir 

seviyesine sahip kişilerdir. Eğitim yetişmekte olan genç nüfusun iş imkânları açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

  Bu hedefin gerçekleşmesi ile örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat 

boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve erken ayrılmaların azalması, özellikle kız 

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

artması beklenmektedir. 

 

 

 

 



 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 
İlkokul 1.sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi 
eğitim almış olanların oranı (%) 

..... 36,20 38,09 60 

1.1.2 Net okullaşma oranı (%) 

İlkokul 98,45 97,80 98,20 100 

Ortaokul 95,25 92,20 96,50 100 

Ortaöğretim 96,12 94,15 92,10 100 

1.1.3 Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%) 96,30 95,99 95,60 100 

1.1.4 
Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri 
eğitime erişim oranı (%) 

..... ….. 100 100 

1.1.5 
Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı %) 

İlkokul 4 5 3 1 

Ortaokul 8,45 9,66 9,14 4 

Ortaöğretim 15,24 12,16 11,79 5 

1.1.6 
Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı 
(%) 

8,12 8,86 6,19 3 

1.1.7 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) ….. ….. 4,82 10 

1.1.8 
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları 
tamamlama oranı (%) 

88 94 89 95 

1.1.9 
Ortaokul sonrası okul türü seçiminde bilgilendirilen 
veli oranı (%) 

….. ….. 85 100 

1.1.10 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf 
tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti 
için yapılan araştırma sayısı 

….. ….. ..... 3 

 

 

 

 



 

Stratejiler 

No Strateji 
Ana 

Sorumlu 
Şube 

Diğer Sorumlu 
Şubeler 

1 

Okul öncesi eğitime katılımı artıracak, okul 
öncesi eğitim imkânları kısıtlı hane ve 
bölgelerin erişimini destekleyecek çalışmalar 
yapılacaktır.  

Temel Eğitim 
Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi,              
Strateji Geliştirme Şubesi-1, 

Temel Eğitim Şubesi-1, 

Özel Eğitim Rehberlik 
Şubesi, 

2 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti 
azaltacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

İşletmeler Şubesi,                         
Temel Eğitim Şubesi, 

3 

Okullaşma oranlarının arttırılması gereken 
bölgelerde ailelere ve öğrencilere eğitimin 
önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme 
çalışmaları yapılacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

4 
Taşımalı eğitim uygulamasında sorun 
yaşanmaması için paydaşlarla gerekli 
tedbirler alınacaktır.  

Destek 
Hizmetleri 
Şubesi-3 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Destek Hizmetleri Şubesi-3 

5 

İlçemizde mülteci veya vatansız olarak 
bulunanların, bulundukları sürece eğitim 
görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin 
eğitim sistemine entegrasyonunun 
sağlanması,  

 

 

Temel Eğitim 
Şubesi 

İnsan Kaynakları Şubesi, 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

 
6 

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

 

Temel Eğitim 
Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

7 

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

 

Özel Eğitim 
Rehberlik 

Şubesi 

 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

 

 

 



 

8 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, 
sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma 
nedenlerinin tespiti için araştırmalar 
yapılacaktır. 

Eğitim-Öğretim 
Şubeleri 

Eğitim-Öğretim Şubeleri,                                              
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-2, 

9 
Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve 
okul terkini azaltmak amacıyla Bakanlığımızın  
"Ortaöğretime Uyum Projesi" kapsamında 
çalışmalar yapılacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Mesleki Teknik Eğitim 
Şubesi,  

Ortaöğretim Şubesi,  

Din Öğretimi Şubesi, 

10 
Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların 
önlenmesine ve devamsızlıkların azaltılmasına 
yönelik öğrenci devamsızlıklarını izleme ve 
önleme çalışmaları yapılacaktır. 

Bilgi İşlem ve 
Eğitim 

Teknolojileri 
Şubesi-2 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-2, 

11 
Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, 
bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu 
öğrenime erişim imkânları hakkında 
farkındalık oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri,  

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

12 
Bireylerin yaşam  kalitelerinin artırılmasına 
yönelik kurslara erişim imkânları ile bu 
kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

İnsan Kaynakları Şubesi-4 

13 

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

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi 

Mesleki Eğitim Şube 
Müdürlüğü, 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

14 
Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere 
dezavantajlı bireylerin eğitim ve öğretime 
erişimlerine yönelik çalışmalar artırılacaktır. 

Özel Eğitim 
Rehberlik 

Şubesi 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

15 
Sınıf tekrarlarını en aza indirmek için etkin 
rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 
yapılacaktır. 

Orta Öğretim 
Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 

 

 

 



 

 
 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE 
KALİTE 

 

 



 

Stratejik Amaç 2 

   Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, 

yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, 

sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.  

Stratejik Hedef 2.1 

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

öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

 İlçemizde okullaşma oranı hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Ancak ulaşılan kitlenin eğitimini 

tamamlaması sadece erişime bağlı değildir. Erişim kolaylaştırıldıktan sonra verilen eğitimin kalitesine 

de bakmak gerekmektedir. 

 Çağın gereksinim duyduğu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli 

bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarabilecekleri ortamları sunmakla birlikte; 

bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli ve akademik başarı düzeylerini artırmalıdır.  

 Bu durum hem eğitim ortamlarının kalitesi hem de eğitimi sunan kişilerin yeterliliklerinin 

artırılması üzerinden hareket etmeyi gerektirmektedir. Bireylerin eğitimleri esnasında edinecekleri 

kazanımlar hem bir üst öğrenim kurumuna geçişlerde hem de hayata hazırlık açısından öğrenciyi 

donanımlı hale getirmelidir. Kazanımların elde edilme oranı bu bağlamda önemli bir nokta olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İlçemiz kurum ve okullarında bulunan öğrencilerin %5,91’nin sınıf tekrarı 

yaptığı görülürken, üniversiteye girişte temel matematik net oranı 5’te kalmakta, bu durum Fen 

Bilimlerinde 4’e düşmektedir. 

 Hem Ülkemizde hem de dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler de dikkate alındığında, verilen 

eğitimler sadece günü kurtarmaya yönelik olmamalı, çok uzakları hedefleyen bir vizyona sahip 

olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında istihdam edilme esnasında aranan yeterliliklerin eğitim esnasında 

kazandırılmış olmasının gerekliliği gün yüzüne çıkmaktadır. Bunun sağlanabilmesi için ise hem sektör 

ile istenilen kazanımlar açısından iletişim içinde bulunulmalı hem de eğitimcilerin yeterliliklerinin 

güncelin gerisinde kalmaması için gerekli çalışmaların yapılmasına özen gösterilmelidir. 

 Öğrencilerimin ders kazanımlarının kalitesinin artırılması ve eğitimleri veren kişilerin 

yeterliliklerinin artırılması suretiyle hedefin gerçekleştirilmesi ile potansiyelinin farkında, ruhen ve 

bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireylerin yetişmesine imkan 

sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

 



 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.1.1 

 
 
Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki 
net ortalaması 
 
 
 

Türkçe ….. ….. 14,72 17 

Temel Matematik ….. ….. 5,89 7 

Sosyal Bilimler ….. ….. 8,63 14 

Fen Bilimleri ….. ….. 4,52 8 

2.1.2 
Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş Ortak Sınavlarının doğru 
sayısı ortalaması 

Türkçe ….. ….. 42 50 

Matematik ….. ….. 38 42 

Fen ve Teknoloji ….. ….. 36 40 

T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük ….. ….. 48 55 

Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi ….. ….. 70 85 

Yabancı Dil ….. ….. 34 42 

2.1.3 Fatih Projesi kapsamında hizmet içi eğitim sertifikasına 
sahip olan öğretmen oranı (%)  ….. ….. 12 90 

2.1.4 Kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi hakkında 
bilgilendirilen yönetici ve öğretmenlerin oranı (%) ….. ….. 20 100 

2.1.5 
Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, 
kültür ve spor alanlarında en az bir 
faaliyete katılan öğrenci oranı (%) 

İlkokul 44 50 67,38 90 

Ortaokul 9 7 3,44 20 

Ortaöğretim 4 5 6,09 20 

2.1.6 Öğrenci başına okunan kitap sayısı ….. ….. 6,50 10 

2.1.7 Onur Belgesi alan öğrenci oranı (%) 
İlköğretim  ….. ….. 0,93 4 

Ortaöğretim ….. ….. 8,8 15 

 2.1.8 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 7,35 8 5,91 3 

2.1.9 Disiplin cezası alan öğrenci oranı (%) 
Ortaokul ….. 1,10 0,14 0,01 

Ortaöğretim 1,12 2,74 3,53 2 

2.1.10 Beyaz Bayrak Sertifikası’na sahip okul sayısı 3 5 3 20 

2.1.11 Beslenme Dostu Okul Sertifikası’na sahip okul sayısı  0 2 2 30 

2.1.12 Obezite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda 
düzenlenen faaliyet sayısı ….. ….. 139 170 

2.1.13 Obezite, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda 
düzenlenen faaliyetlere katılan öğrenci sayısı ….. ….. 20590 32000 

2.1.14 Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ile ilgili öğretmen ve 
yöneticilerin bilgilendirilmesi (%) ….. ….. ..... 100 

2.1.15 Üstün yetenekli öğrencilerin tanılama süreci hakkında 
öğretmenlerin bilgilendirilmesi ..... ..... ..... 100 

2.1.16 Üstün yetenekli öğrencilere destek eğitim veren 
öğretmenlerin eğitimi ile ilgili çalışma sayısı ..... ..... ..... 10 

 

 

 



 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 
Şube Diğer Sorumlu Şubeler 

16 

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

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi -1,                         
Ortaöğretim Şubesi,                                  
Din Öğretimi Şubesi,                           
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

17 
Yönetici ve öğretmenlerin, kaynaştırma 
eğitiminin amaçları ve önemi hakkında 
bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
İnsan Kaynakları Şubesi-4, 

18 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel 
değerlendirme ve tanılama hizmetleri 
öncelikli olmak üzere bütün süreçlerinin 
hizmet kalitesi artırılacaktır. 

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi Özel Eğitim Rehberlik Şubesi, 

19 

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

Temel Eğitim 
Şubesi-2 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

20 

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi 
ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere 
katılım oranı artırılacak, geliştirilen izleme 
sistemi ile faaliyetlerin takip edilebilmesine 
imkân sağlanacaktır. 

 
Bilgi İşlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi-1 
 

Temel Eğitim Şubesi -1,                            
Ortaöğretim Şubesi,                               
Din Öğretimi Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi,                                                  
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Kültür Şubesi, 

21 

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

Strateji 
Geliştirme 
Şubesi-1 

Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi,  
Temel Eğitim Şubesi -1,                            
Ortaöğretim Şubesi,                                  
Din Öğretimi Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi,                                              
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Strateji Geliştirme Şubesi-1 

22 

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

İnşaat Emlak 
Şubesi-1 

Destek Hizmetleri Şubesi-2,  

İnşaat Emlak Şubesi-1 

23 

 
Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim 
ihtiyaçlarını karşılamak için ilgili birim ve 
paydaşlarla iş birliği yapılacak, üstün 
yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim 
süreçleri konusunda aile, öğretmen, yönetici 
vb. gruplara eğitimler verilecektir. 
 

 
Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

24 

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

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

 

 

 



 

25 

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

Bilgi İşlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi -1 
 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -1, 
İnsan Kaynakları Şubesi-4 
 

26 

Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen 
ve ilgili bireyler tarafından etkin kullanımının 
sağlanması için öğretmenlere hizmet içi 
eğitimler verilecektir. 

Bilgi İşlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi -1 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi,  
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -1, 
İnsan Kaynakları Şubesi -4 
 

27 
Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş 
Sınavlarında ilçe ve okul  düzeyinde sonuçların 
analiz edilmesi sağlanacaktır.  

 
Bilgi İşlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi -2 
 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Strateji Geliştirme Şubesi -1, 
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -1,2, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
 

28 

 
Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen 
konularda öğretmenlerin belirli periyotlarda 
eğitim almaları sağlanacak, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliğine gidilecektir. 

 
İnsan 
Kaynakları 
Şubesi  
 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi,          Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 
 

29 

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

Özel Öğretim 
Kurumları 
Şubesi, 

 
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 
 

30 
Disiplin olaylarını en aza indirmek için etkin 
rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 
yapılacaktır. 

Özel Öğretim 
Kurumları 
Şubesi, 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 
 

31 Kitap okuma alışkanlığının artırılması için 
paydaşlarla iş birliği yapılacaktır. 

 
Temel Eğitim 
Şubesi, 
 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
 

 
 
 



 

Stratejik Hedef 2.2 

 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu 

bireyler yetiştirerek bu bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

 Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak 

dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa 

sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi bütün dünyada giderek 

artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, 

yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe 

uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. 

 Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, çalışanlarının aldıkları 

eğitim ve öğretim sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir. İlçemiz 

Okullarından alınan verilere göre sektörün öğrencilerden memnuniyet oranının %77,81 olduğu 

görülmektedir. Sektörle yapılan işbirliği ve protokollerden faydalanabilen öğrenci sayısı 495 olup, 

önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan birey sayısı 428 dir. 

 Hedefin gerçekleştirilmesi ile işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu 

öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki 
yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı (%) ….. ….. 77,81    85 

2.2.2 Okul, öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı 
model başvuru sayısı 0 0    0     2 

2.2.3 Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul 
oranı (%) ….. ….. 4,95    10 

2.2.4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında diploma veya 
sertifika alan öğrenci sayısı. ….. …..  428  550 

 

 

 



 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 
Şube 

Diğer Sorumlu 
Şubeler 

32 

 
Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar 
öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve iş 
gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve 
öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri 
sağlanacaktır. 
 

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Şubesi 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

33 
Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, 
yaratıcılık ve yenileşim kültürünün yerleşmesi 
için çalışmalar yapılacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Şubesi 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi,  
Özel Öğretim 
Kurumları Şubesi, 

34 

 
Bireylerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede 
bir mesleki ve teknik eğitime ulaşmak için 
güncel, ölçülebilir ve sürdürülebilir kalite 
sisteminin okul/kurumlarımızda uygulanması 
sağlanacaktır. 
 

 
Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Şubesi 
 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

35 

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

 
Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Şubesi 
 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

36 Çıraklık eğitimi almak isteyen tüm bireylere 
fırsatlar tanınacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 
 

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, 

37 

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

 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 
 

 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi, 
 

 

 

 

 

http://www.hbo.gov.tr/


 

Stratejik Hedef 2.3  

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası 

öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

 Küreselleşme ile birlikte her ülkede iş bulma imkânları zamanla yaygınlaşacaktır. Farklı ülke 

insanları ile iletişim kurabilmek ise girişimciliği önemli oranda etkileyen bir durumdur. Bu nedenle 

eğitim ortamlarında yabancı dil kazanımlarının yeterli oranda verilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

 Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda etkileşimli 

İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynED İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. 

Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta 

öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, 

konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. 

 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında alınan karar doğrultusunda yabancı dil öğretiminin 2. sınıftan 

itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu düzenlemeye uygun olarak 

güncellenmiştir.. İlçemiz öğrencileriin TEOG sınavları yabancı dil not otralaması 43,88 olarak 

karşımıza çıkarken Lisans yerleştirme de Yabancı Dil net ortalaması çok alt sınırlarda seyretmekte olup 

4,52 olarak görülmektedir. Uluslararası hareketlilik programlarına katılım İlçemiz öğrencileri için 

büyük önem taşımakta olup, konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve uluslar arası hareketlilik 

programına son üç yıl verilerine göre şu ana kadar toplamda 136 öğrenci katılmıştır. 

 Hedefin gerçekleştirilmesi ile yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini 

ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliği artırılacaktır.  

 

 

 



 

 

 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.3.1 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda yabancı dil 
doğru ortalaması ….. ….. 43,88     55 

2.3.2 Lisans Yerleştirme Sınavı’nda yabancı dil net ortalaması 2 3  4,52     15 

2.3.3 Uluslararası hareketlilik programlarına-projelerine katılan 
öğretmen sayısı 85 80  120    200 

2.3.4 Uluslararası hareketlilik programlarına-projelerine katılan 
öğrenci sayısı 34 42   60    100 

 

 

Stratejiler 

No Strateji 
Ana 

Sorumlu 
Şube 

Diğer Sorumlu Şubeler 

38 

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

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Şubesi 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

39 

 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini 
uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla sektör 
ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır. 
 

 
Mesleki ve 
Teknik Eğitim 
Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

40 

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

Strateji 
Geliştirme 
Şubesi-1 
 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-1,2,   
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Strateji Geliştirme Şubesi-1, 

41 

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

Strateji 
Geliştirme 
Şubesi-1 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Strateji Geliştirme Şubesi-1, 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

KURUMSAL KAPASİTE 



 

Stratejik Amaç 3 

       Beşerî, fizikî, malî ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime 

erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

 

Stratejik Hedef 3.1 

 Müdürlüğümüz hizmetlerinin  etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve 

niteliğini geliştirmek. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 Örgütlerin kaynaklarını etkili ve verimli kullanmaması sonucunda yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalmadan  varlıklarını devam ettirebilmesi ve görevlerini yerine getirirken, faaliyetlerini etkin 

bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip 

olması gerekmektedir. Güçlü insan kaynağı hem nitelik hem de nicelik açısından kapasiteyi 

ilgilendirmektedir. 

 2014 yılı verilerine göre İlçemizde, Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfında norm kadro doluluk 

oranı %83’tür.   %16,95 oranında ise ücretli öğretmen çalıştırılmak durumunda kalınmaktadır. Eğitim-

Öğretim kadrosunda bulunan personelin yaklaşık olarak %13’ü yüksek lisansını tamamlamış olup, 

yabancı dil alanında yeterlilik gösterebilen personel oranı ise %3,30 da kalmaktadır. Bu oranların 

artırılması hem eğitim-öğretim kadrosunda bulunan bireylerin kendini gerçekleştirme oranını artıracak 

hem de verilen eğitimin kalitesini etkileyecektir. Eğitim personelinin Yabancı dil alanında 

kapasitesinin artırılması eğitimden faydalanan kişilerin de bu alandaki gelişimlerine katkı sunacaktır.  

 Bununla birlikte hedefin gerçekleştirilmesi ile Milli Eğitim Bakanlığının insan kaynaklarının 

sürekli meslekî gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda 

liyakatin esas alınması, personel atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

 

 



 

 

Performans göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı  26 32     17    15 

3.1.2 Personel başına düşen yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat) ….. …..  28,59    50 

3.1.3 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) ….. …..  12,92    18 

3.1.4 YDS veya eş değer dil sınavlarından birinden en az C 
seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%) ….. …..    3,30     6 

3.1.5 Hizmet içi eğitim faaliyeti olarak düzenlenen seminer ve kurs 
sayısı ….. 65 76  150 

3.1.6 Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımcı sayısı 1250 1400 1489 5000 

3.1.7 Sivil Savunma faaliyetleri için düzenlenen hizmet içi eğitim 
sayısı ….. ….. 1 5 

3.1.8 Sivil Savunma faaliyetleri için düzenlenen hizmet içi 
eğitimlerine katılan kişi sayısı ….. ….. 20 5000 

3.1.9 Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan şoförlere hizmet içi 
eğitim kapsamında verilen faaliyet sayısı ….. ….. 1 5 

3.1.10 Norm kadro doluluk oranı (%)  72,16  81,26  83,05   100 

3.1.11 Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyet sayısı ….. 132 506  700 

3.1.12 Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen sosyal faaliyetlere 
katılan personel sayısı 1680 1770 1810 5500 

 

 

 

 



 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 
Şube 

Diğer Sorumlu 
Şubeler 

42 
Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, 
şubelerin ihtiyaçları, denetim raporları ve şubelerce tespit 
edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır.  

İnsan Kaynakları 
Şubesi-4  

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

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

İnsan Kaynakları 
Şubesi-4 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

44 
Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince 
verilmesini sağlamak için ilgili kuruluşlar, kamu kurumları ve 
özel sektörle iş birliği yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi -4 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

45 

Hizmet içi eğitimler sonunda eğitim içeriğine ilişkin 
belirlenen kazanımların ölçülmesi ve sertifikalandırılması ile 
hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin analiz edilmesine 
yönelik izleme değerlendirmelerin arşivlenmesi sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi -4 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

  46 
Çalışanların görevlendirilmesinde; aldığı eğitim, sahip olduğu 
geçerli sertifikalar ve yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler 
dikkate alınacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

  47 
Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaşımını 
sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

48 
Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekreterya gibi 
alanlardaki destek personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2 

 

Eğitim-Öğretim 
Şubeleri, 

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2, 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -2, 

   49 Müdürlüğümüz çalışanlarının motivasyonunu ve iş doyumunu 
artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

Kültür Şubesi 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

  50 Müdürlüğümüz personelinin iş güvenliği eğitimini 
tamamlamaları sağlanacaktır. Kültür Şubesi Müdürlüğümüz 

Şubeleri, 

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

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2 

 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

 

 

 

 



 

 

 

Stratejik Hedef 3.2 

 Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek; 

etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 İlçemiz sınırları içinde bağımsız bir binaya sahip olmayan okul oranı %13,53olarak görülmektedir. 

4+4+4 sistemi ile birlikte Okullar ilkokul ve Ortaokul olarak ayrılmıştır. Ancak İlçemiz bünyesinde 

halen 22 okulda ilköğretim olmadığı halde ilk ve ortaokul bina yetersizliği bahçe alanı küçüklüğü 

nedeni ile birlikte eğitime devam etmektedir. Bir tanede özel Eğitim Okulumuz binasını ortak olarak 

kullanmaktadır. 

 Mevcut okullarımızdan % 48,50’si ikili eğitim yapmaktadır. Bu durum, hem zaman hem de 

kaynakların kullanımı açısından sorunları beraberinde getirmektedir. Spor salonu mevcut olan okul 

oranı ise %20,36 dır.  Öğrenci başına okunan kitap sayısı ilkokullarda 12,42, ortaokullarda 6,36 ve 

ortaöğretimlerde 2,81 olarak görülmekte olup kitap okumayı sevdirme ve kütüphanelerin gelişim 

göstermesi önemli bir gösterge olarak ortaya çıkmaktadır. Kaynakların verimli kullanılmasını 

sağlayacak yöntemler; geliştirme gereksinimleri ortaya çıkmaktadır. 

 Hedefin gerçekleştirilmesi ile belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis 

edilecek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturulması planlanmaktadır. 

 

 

 

 



 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1 Derslik başına düşen 
öğrenci sayısı 

Okul Öncesi 26 32 28 22 

İlkokul 28 22 30 20 

Ortaokul 24 40 44 30 

Ortaöğretim 43 47 42 30 

3.2.2 Bağımsız binaya sahip olmayan okul oranı (%) ….. …..     13,53          7 

3.2.3 İkili eğitim yapan okul oranı (%) ….. …..     48,50         35 

3.2.4 
Müdürlüğümüz merkez teşkilatında çalışan 
başına düşen kapalı alan  ….. ….. 2,5 2,5 

3.2.5 Spor salonu olan okul oranı (%) ….. …..     20,36        23 

3.2.6 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan 
okul oranı (%) ….. …..     48,81        52 

3.2.7 Kütüphanesi olan okul oranı (%) ….. …..     59,76       70 

3.2.8 
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme 
gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından 
güçlendirilmesi yapılanların oranı (%) 

….. 1,12     1,78       15 

3.2.9 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme 
yapılan okul veya kurum oranı (%) 79 82 90 100 

3.2.10 Enerji ve su tasarrufu konusunda yapılan 
faaliyetlere katılan öğrenci sayısı ….. …..      1000 80000 

3.2.11 Bakım onarımı 
gerçekleştirilen okul sayısı 

Okul Öncesi ….. ….. 1 5 

İlkokul ….. 1 2 30 

Ortaokul …..          2 4 20 

Ortaöğretim ….. 1 1 15 

 

 

 

 



 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 
Şube 

Diğer Sorumlu 
Şubeler 

52 

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

İnşaat Emlak Şubesi  

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi,  

Strateji Geliştirme Şubesi 
-1, 

53 

Müdürlüğümüz ile okul ve kurumlara ait projelerin 
oluşturulmasında hijyen, enerji verimliliği, maddi ve 
doğal kaynakların tasarrufu gibi öncelikler dikkate 
alınacaktır. Mevcut ve yeni açılacak okul ve 
pansiyonlarının eğitim ortamları bu öncelikler göz 
önüne alınarak iş güvenliği esasları çerçevesinde 
düzenlenecektir. 

İnşaat Emlak Şubesi  

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi,  

Strateji Geliştirme Şubesi 
-1, 

İnşaat Emlak Şubesi  

54 

Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime 
ihtiyaç duyan bireylerin gereksinimlerine uygun 
biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları 
yaygınlaştırılacaktır. 

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi 

 

Özel Eğitim Rehberlik 
Şubesi,  

Destek Hizmetleri 
Şubesi,  

İnşaat Emlak Şubesi  

 

55 

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

Temel Eğitim 
Şubesi -1 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

56 
Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile 
güçlendirmesine yönelik çalışmalar, hazırlanacak 
programlar dahilinde yürütülecektir.  

İnşaat Emlak Şubesi  İnşaat Emlak Şubesi  

 

 

 

 



 

Stratejik Hedef 3.3 

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, 

katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar 

oluşturmak. 

  

Hedefin Mevcut Durumu 

 Gelişmiş ülkelerde bulunan organizasyon yapıları incelendiğinde geleneksel yaklaşımlar yerini 

çağdaş  yaklaşımlara bırakmaktadır. Ülkemiz de bu bağlamda değerlendirildiğinde, geleneksel yönetim 

anlayışından sıyrılarak katılımcılığı destekleyen, hesap verilebilirliği sağlamış, şeffaf organizasyon 

yapıları oluşturmak ve bunları yaygınlaştırmak yolunda ilerlemektedir. 

 Bu bağlamda paydaşların bilgi edinme hakkı kapsamında, erişimlerinin artırılması önemlidir. 

Özellikle daha sorulmasına gerek kalmadan paydaşları ile bilgi paylaşımında bulunabilmek, onların 

görüş ve önerilerini dikkate almak, yönetim süreçlerine paydaşların katılımını sağlamak gerekmektedir. 

Paydaş görüşlerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre,  İlçemiz hizmetlerinden paydaşların 

memnuniyet oranı %40’ larda seyretmektedir. Müdürlüğümüz çalışanlarının iş doyumu oranı %59 olup 

bu anlamda belirli bir başarı ivmesi yakalamış görünmektedir. 

 Çağımız bilgi ve teknoloji çağı olarak ön plana çıkmaktadır. Organizasyonlar bireylerin iş ve 

işlemlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak yükümlülüğü altındadır. 

  Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar sayesinde öğrenci ve velilere; e-okul sisteminde üretilen 

öğrenci bilgileri, açık ilköğretim okulları öğrencilerinin kayıt yenileme tarihleri, sınav tarihleri gibi 

bilgileri mobil ortamdan mesaj bedeli ödemek şartıyla sorgulama yaparak ve/veya servise üye olarak 

erişim imkânı sağlamak amacıyla 8383 Mobil Bilgi Servisi kurulmuştur.  

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de Bakanlığımızın izlemekte olduğu politikalar ışığında FATİH 

Projesi kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin tamamlanması için üzerine düşen görevleri 

yerine getirmektedir. Bununla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yazışmalar DYS sistemi 

üzerinden yürütülmekte olup, okullarımıza bilgi aktarımı her okul için belirlenen e- posta aracılığı ile 

yapılmaktadır. Bu ise hem zamandan hem de gereksiz kaynak israfından kaçınmaya olanak 

sağlamaktadır. 

 Hedefin gerçekleştirilmesi ile etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturulacak ve Bakanlık 

hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırılacaktır. Hedefin 

gerçekleştirilmesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş 

yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem 

odaklı denetim” ilkeleriyle Milli Eğitim Bakanlığının yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal 

idarenin geliştirilmesi beklenmektedir. 

 

 

 



 

 

 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.3.1 Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlananların memnuniyet 
oranı (%) …. ….    40      70 

3.3.2 Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlardan gelişim planı 
yapanların oranı(%) ….. 45    50 70 

3.3.3 Müdürlüğümüze bağlı okul/kurum müdür/müdür 
yardımcılarının “Yönetici Eğitimi” seminerine katılım oranı (%) ….. ..... 35    100 

3.3.4 Müdürlüğümüz çalışanlarının iş doyum memnuniyetindeki artış 
oranı (%) ….. ….. 59,01 75 

3.3.5 Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri akışı 
hususundaki memnuniyet oranı (%) ….. ….. 45 70 

3.3.6 
Müdürlüğümüz elektronik ortamlarına ilişkin değerlendirilen 
şikâyet sayısı (internet sayfaları, e-modüller, veli bilgilendirme 
sistemi gibi) 

….. ….. 717 500 

 

 

 

 

 



 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 
Şube 

Diğer Sorumlu 
Şubeler 

57 
Süreç analizi çalışmalarına hız verilerek Müdürlüğümüzün 
iş süreçleri ile ilgili çalışmalar; maliyet, zaman ve risk 
analizine dayalı olarak yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

58 
Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre şubelere yapılan 
önerilerin uygulanması kontrol edilerek örnek 
uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi-1 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri 

 

59 
Müdürlüğümüzün personeli ve hizmet sunmakla sorumlu 
olduğu vatandaşlar, kamu hizmet standartları hususunda 
bilgilendirilecektir.  

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 

Müdürlüğümüz 
Şubeleri, 

60 
Müdürlüğümüz şubelerinin görev alanlarına giren 
konularla ilgili hizmet sunumundan yararlananların 
memnuniyet oranı ölçülecektir. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi Tüm Şubeler 

61 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlara gelişim 
planlarının yapılması ile ilgili rehberlik yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 

62 Müdürlüğümüz tüm yönetici ve çalışanlarına her yıl iş 
doyum anketi uygulanacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1, 

63 

Müdürlüğümüz iş, işlem ve hizmetlerine ilişkin 
yazışmaların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, ihtiyaç 
duyulan bilgiye kolay ulaşılması, bilginin etkin 
yönetilmesi ve basılı doküman ile ıslak imza kullanımının 
azaltılmasına yönelik olarak Doküman Yönetim 
Sisteminin kullanım alanı genişletilecektir. 

Bilgi İşlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi -2 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -2, 

İnsan Kaynakları 
Şubesi , 

64 Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik eğitim 
seminerleri düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi-1 

İnsan Kaynakları 
Şubesi-1 

 

 

 

 

 

 



 

4. BÖLÜM 
MALİYETLENDİRME 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015-2019 DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET DAĞILIMI TABLOSU 

AMAÇ VE 

HEDEFLER 
MİKTAR ORANI 

AMAÇ.1 182.056,80 %28,97 

HEDEF.1.1. 182.056,80 %28,97 

AMAÇ.2. 242.302,32 %38,56 

HEDEF 2.1. 80.192,84 %13,62 

HEDEF 2.2. 69.567,97 %11,92 

 HEDEF 2.3 82.556,68 %13,99 

AMAÇ.3. 214.452,04 %34,13 

HEDEF .3.1. 105.156,51 %16,73 

HEDEF 3.2. 44.542,13 %9,88 

HEDEF .3.3. 53.516,13 %8,50 

GENEL 

TOPLAM 
636.811,16 %100 

                         Tablo8- Kaynak: Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri 

 

 Hazırlanan maliyelendirme tablosu tedbirler üzerinden hareket edilerek belirlenmiş ve ilçe gelen 

personel giderleri dışında kalan kaynak dağıtımı üzerinden yapılmıştır.  Personel giderleri dışında kalan 

kaynakların %6 i Temel Eğitim kurumlarının elektrik, su ve ısınma giderleri ile ilçe iletişim giderleri 

için harcanmak durumunda kalınmaktadır. Bu harcamaların amaç ve hedefler içinde yeri olmadığı 

ayrıca gösterilmiştir. Kalan %39 luk kısım tedbirlere göre dağıtılmıştır. Tedbirlerin büyük kısmı eğitim 

ve öğretimde kalite, eğitim ve öğretimde kapasite temaları altında yer aldığından paylaştırma için de 

aktarılan kaynaklar eğitim ve öğretimde kalite, eğitim ve öğretimde kapasite temalarına harcanmak 

üzere planlanmıştır. 

 

  

 

 

 



 

5. BÖLÜM 
İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 
 

 

 

 

 

 

 



 

A. MAMAK İLÇE MEM 2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ 
 Eğitim sistemini planlamadan ülkenin kalkınmasını sağlamak mümkün olmayacağından Milli 

Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm okul ve kurumlarda stratejik plan hazırlanması ve uygulanması 

sürecini başlatmış olup Müdürlüğümüzün 2010-2014 tarihli ilk Stratejik Planı yayımlanarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

 Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın güncellemesi, Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre 

misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde nicel değişiklikler yapılarak 2012 yılında 

hazırlanmıştır. Planda 7 tema altında 9 stratejik amaç yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu 

stratejik planda yer alan amaç ve hedefler yine aynı yöntemle hazırlanan performans programları 

vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik 

hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile oluşturulmuştur.6 aylık periyotlarla  

izleme  ve değerlendirme yapılmış,  bu izleme ve değerlendirmede elde edilen sonuçlar da 2015-2019 

stratejik plan hazırlanmasında veri olarak kullanılarak 2015-2019 stratejik planına yansıtılması 

sağlanmıştır. 

 2010-2014 Stratejik planında anasınıfı okullaşma oranı %35 olan  mevcut durumun 2014 yılı 

sonunda %50'ye çıkarılması hedeflenmiş, ancak anasınıfı öğreniminin zorunlu olmaması nedeni ile hedef 

%38,09olarak gerçekleşmiştir. 

 YGS-LYS mevcut yerleşim oranı 2009-2014 stratejik planında %30 iken %36 olarak 

hedeflenmiş %27 olarak sonuçlanmıştır. Bölgenin yoğun göç alan bir yer olması, velilerin ekonomik 

düzeylerinin düşük olması nedeni ile birçok öğrencinin okul haricinde eğitim öğretim anlamında  

kendine destek olabilecek biçimde ulaşamıyor olması gibi sebeplerden ötürü akademik başarı oranında   

beklenen artış yakalanamamıştır. 

 2010-2014 stratejik planında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin mevcut okullaşma oranı 

%52 iken hedef %58 olarak belirlenmiş bakanlık politikalarının vermiş olduğu destek sayesinde 

okullarda özel alt sınıfların açılabilmesi, yeni özel eğitim okullarının yapılması sayesinde hedef %100 

olarak gerçekleşmiştir. 

B.  İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve 

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

bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu 

malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

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

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

vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları 

gerekmektedir.  

 

 



 

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

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

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 

Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.  

 Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin 

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

Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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

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

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

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

Modeli’nin çerçevesini; 

Mamak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında 

yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, Sonuçların 

raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır. 

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

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

kapsayan birinci izleme kapsamında, Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor 

sorumlu şube müdürüne sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak 

üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; yılsonu gerçekleşme durumları, varsa 

gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri sorumlu şube müdürü başkanlığında harcama 

birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik 

planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak paydaşlar ile paylaşılacaktır. 

İzleme 
Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 
Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 
Kapsamı 

Birinci 

İzleme 

Değerlendirme 
Dönemi 

 

Her yılın  
Temmuz ayı 

içerisinde 

- Göstergelerin gerçekleşme durumları 
hakkında hazırlanan raporun sorumlu şube müdürüne 
sunulması 

- Hazırlanan raporlar ve gerçekleşme durumları 
ilgili birimlere gönderilecektir. 

 

Ocak 
Temmuz 
dönemi 

İkinci 

İzleme 

Değerlendirme 
Dönemi 

 

İzleyen yılın 
Şubat ayı sonuna 

kadar 

- Sorumlu şube müdürü başkanlığında harcama 
birim yöneticisi yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge 
hedeflerinden sapmalarını ve sapma nedenlerinin 
değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

- Hazırlanan raporlar ve gerçekleşme durumları 
ilgili birimlere gönderilecektir. 

 

 

Tüm yıl 

 

 

 

 



C. MAMAK İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI 
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1 Okul öncesi eğitime katılımı artıracak, okul öncesi eğitim imkânları kısıtlı 
hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır.  

Temel Eğitim 
Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi,               
Strateji Geliştirme Şubesi-1,                       
Temel Eğitim Şubesi-1,                   
Özel Eğitim Rehberlik Şubesi, 

2 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

İşletmeler Şubesi,                          
Temel Eğitim Şubesi,  

3 Okullaşma oranlarının arttırılması, gereken bölgelerde ailelere ve 
öğrencilere eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları 
yapılacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

4 Taşımalı eğitim uygulamasında sorun yaşanmaması için paydaşlarla 
gerekli tedbirler alınacaktır.  

Destek 
Hizmetleri 
Şubesi-3 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, Destek Hizmetleri 
Şubesi-3, 

5 İlçemizde mülteci veya vatansız olarak bulunanların, bulundukları sürece 
eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim sistemine 
entegrasyonunun sağlanması,  

Temel Eğitim 
Şubesi 

İnsan Kaynakları Şubesi, 
Eğitim-Öğretim Şubeleri,  

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

Temel Eğitim 
Şubesi Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

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

Özel Eğitim 
Rehberlik 
Şubesi 

 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
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8 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma 
nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. Eğitim-Öğretim 

Şubeleri 

Eğitim-Öğretim Şubeleri,                                              
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-2, 

9 
Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla 
Bakanlığımızın  "Ortaöğretime Uyum Projesi" kapsamında çalışmalar yapılacaktır. Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki Teknik Eğitim Şubesi, 
Ortaöğretim Şubesi,  

Din Öğretimi Şubesi, 

10 
Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesine ve devamsızlıkların 
azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıklarını izleme ve önleme çalışmaları 
yapılacaktır. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-2 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-2, 

11 

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

Şubesi 
Eğitim-Öğretim Şubeleri,  

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

12 
Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kurslara erişim imkânları ile bu 
kurslara katılım oranları artırılacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

İnsan Kaynakları Şubesi-4, 

13 
İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin istihdamını 
artırmaya yönelik olarak sektör ve ilgili taraflarla iş birliği içerisinde ve hayat boyu 
eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki kursların çeşitliliği ve kurslara katılımcı sayısı 
artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi 

Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

 

14 
Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere dezavantajlı bireylerin eğitim ve 
öğretime erişimlerine yönelik çalışmalar artırılacaktır. 

 

Özel Eğitim Rehberlik 
Şubesi Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

15 Sınıf tekrarlarını en aza indirmek için etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri 
yapılacaktır. Orta Öğretim Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 
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16 

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

Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi -1,                         
Ortaöğretim Şubesi,                                  
Din Öğretimi Şubesi,                           
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

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

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
İnsan Kaynakları Şubesi-4, 

18 
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve tanılama 
hizmetleri öncelikli olmak üzere bütün süreçlerinin hizmet kalitesi 
artırılacaktır. 

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi Özel Eğitim Rehberlik Şubesi, 

19 
Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu 
konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları 
desteklenecektir. 

Temel Eğitim 
Şubesi-2 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

20 

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 
sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 
geliştirilen izleme sistemi ile faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân 
sağlanacaktır. 

Bilgi İşlem ve 
Eğitim Teknolojileri 
Şubesi-1 

 

Temel Eğitim Şubesi -1,                            
Ortaöğretim Şubesi,                               
Din Öğretimi Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi,                                                  
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Kültür Şubesi, 

21 

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

Strateji Geliştirme 
Şubesi-1 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi,              
Temel Eğitim Şubesi -1,                            
Ortaöğretim Şubesi,                                  
Din Öğretimi Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi,                                              
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Strateji Geliştirme Şubesi-1 
 

22 
Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve 
aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, 
sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

İnşaat Emlak Şubesi Destek Hizmetleri Şubesi-2,  
İnşaat Emlak Şubesi 

23 
Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için 
ilgili birim ve paydaşlarla iş birliği yapılacak, üstün yetenekli bireylerin 
eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen, yönetici vb. gruplara 
eğitimler verilecektir. 

 

Özel Eğitim 
Rehberlik Şubesi 

 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
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24 Engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla ilgili paydaşlarla iş birliği yapılacaktır. 

Özel Eğitim Rehberlik 
Şubesi 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

25 

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

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -1 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şubesi -1, 
İnsan Kaynakları Şubesi -4, 

26 
Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler 
tarafından etkin kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmet içi 
eğitimler verilecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -1 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi,  
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şb. -1, 
İnsan Kaynakları Şubesi -4, 

27 Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş Sınavlarında il ve ilçe 
düzeyinde sonuçların analiz edilmesi sağlanacaktır.  

 
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -2 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Strateji Geliştirme Şubesi -1, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şubesi -1,2, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

28 
Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda öğretmenlerin 
belirli periyotlarda eğitim almaları sağlanacak, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla iş birliğine gidilecektir. 

İnsan Kaynakları Şubesi 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Özel Öğretim Kurumları Şubesi,          
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

29 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin kalitesini 
artırmak amacıyla izleme ve değerlendirme yapılacaktır. 

Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 

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

Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Özel Öğretim Kurumları Şubesi, 

31 Kitap okuma alışkanlığının artırılması için paydaşlarla iş birliği 
yapılacaktır. 

 
Temel Eğitim Şubesi, 
 

 
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
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32 Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki 
gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde 
rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

33 Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenileşme kültürünün 
yerleşmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi,  
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 

34 Bireylerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede bir mesleki ve teknik eğitime 
ulaşmak için güncel, ölçülebilir ve sürdürülebilir kalite sisteminin okul ve 
kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi 
 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

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

 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi 
 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 

36 Çıraklık eğitimi almak isteyen tüm bireylere fırsatlar tanınacaktır. 
Hayat Boyu 
Öğrenme Şubesi, 
 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, 

  37 
Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam fırsatları hakkında bilgi 

edinmeleri amacıyla geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Portalına  
(http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin ilçemizde farkındalık oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

 

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şubesi, 
 

 

 

 

http://www.hbo.gov.tr/
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38 
Yabancı dil eğitiminde daha çok uygulamaya ağırlık verilerek öğrencideki 
öğrenmenin kalıcı olması sağlanacak ve merkezi sınavlara hazırlamak amacıyla 
hazırlık kursları açılacaktır.  

Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi 
 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 
 

39 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp 
geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla iş birliği yapılacaktır. 

 
Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şubesi 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

40 
Öğrenciler ve öğretmenler için hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri 
yapılarak uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin 
uluslararası program ve projelere katılımları desteklenecektir. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi-1 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi-1,2,   
Özel Öğretim Kurumları 
Şubesi, 
Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi-1, 

41 
Uluslararası projelere katılmış öğretmen ve öğrencilerin yapılacak etkinliklerle bilgi 
ve tecrübelerini paylaşmaları sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi-1 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 

Strateji Geliştirme Şubesi-1, 
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42 Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, şubelerin ihtiyaçları, denetim 
raporları ve şubelerce tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır.  

İnsan Kaynakları 
Şubesi-4 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

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

İnsan Kaynakları 
Şubesi-4 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

44 Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince verilmesini sağlamak 
için ilgili kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle iş birliği yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi-4 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

45 
Hizmet içi eğitimler sonunda eğitim içeriğine ilişkin belirlenen kazanımların 
ölçülmesi ve sertifikalandırılması ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin 
analiz edilmesine yönelik izleme değerlendirmelerin arşivlenmesi sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Şubesi-4 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

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

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2 

 
Müdürlüğümüz Şubeleri, 

  47 Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Şubesi -1 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

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

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2 

 

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 
İnsan Kaynakları Şubesi -2, 
Strateji Geliştirme Şubesi -2, 

  49 Müdürlüğümüz çalışanlarının motivasyonunu ve iş doyumunu artırmaya yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

 
Kültür Şubesi 

 
Müdürlüğümüz Şubeleri, 

  50 Müdürlüğümüz personelinin iş güvenliği eğitimini tamamlamaları sağlanacaktır. Kültür Şubesi Müdürlüğümüz Şubeleri, 

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

İnsan Kaynakları 
Şubesi -2 

 
Müdürlüğümüz Şubeleri, 
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52 
Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında 
belirlenen hedeflere ulaşmak için yatırımlar, ihtiyaç analizleri doğrultusunda 
yapılacaktır.  

İnşaat Emlak Şubesi  
Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi -1, 

53 

Müdürlüğümüz ile okul ve kurumlara ait projelerin oluşturulmasında hijyen, enerji 
verimliliği, maddi ve doğal kaynakların tasarrufu gibi öncelikler dikkate 
alınacaktır. Mevcut ve yeni açılacak okul ve pansiyonlarının eğitim ortamları bu 
öncelikler göz önüne alınarak iş güvenliği esasları çerçevesinde düzenlenecektir. 

İnşaat Emlak Şubesi  

Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, Strateji Geliştirme 
Şubesi -1, 
İnşaat Emlak Şubesi  

54 
Okul ve kurumların fizikî ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 
gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları 
yaygınlaştırılacaktır. 

Özel Eğitim Rehberlik 
Şubesi 

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

55 
Okul ve kurumların kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu ve 
bahçe gibi mekânlarının, bu imkânlardan yoksun okullar tarafından 
kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi -1 Eğitim-Öğretim Şubeleri, 
Hayat Boyu Öğrenme 
Şubesi, 

  56 Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik çalışmalar, 
hazırlanacak programlar dahilinde yürütülecektir.  

İnşaat Emlak Şubesi  İnşaat Emlak Şubesi  
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 57 
Süreç analizi çalışmalarına hız verilerek Müdürlüğümüzün iş süreçleri ile ilgili 
çalışmalar; maliyet, zaman ve risk analizine dayalı olarak yapılacaktır. Strateji Geliştirme Şubesi -1 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

  

58 

  

Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre şubelere yapılan önerilerin uygulanması 
kontrol edilerek örnek uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Strateji Geliştirme Şubesi-1 Müdürlüğümüz Şubeleri 

 

59 Müdürlüğümüzün personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar, 
kamu hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir.  Strateji Geliştirme Şubesi -1 Müdürlüğümüz Şubeleri, 

60 Müdürlüğümüz şubelerinin görev alanlarına giren konularla ilgili hizmet 
sunumundan yararlananların memnuniyet oranı ölçülecektir. Strateji Geliştirme Şubesi Tüm Şubeler 
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61 Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlara gelişim planlarının yapılması ile ilgili 
rehberlik yapılacaktır. Strateji Geliştirme Şubesi -1 Strateji Geliştirme Şubesi -1 

62 Müdürlüğümüz tüm yönetici ve çalışanlarına her yıl iş doyum anketi 
uygulanacaktır. Strateji Geliştirme Şubesi -1 Strateji Geliştirme Şubesi -

1, 

63 
Müdürlüğümüz iş, işlem ve hizmetlerine ilişkin yazışmaların hızlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi, ihtiyaç duyulan bilgiye kolay ulaşılması, bilginin etkin 
yönetilmesi ve basılı doküman ile ıslak imza kullanımının azaltılmasına 
yönelik olarak Doküman Yönetim Sisteminin kullanım alanı genişletilecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -2 

Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şubesi -2, 
İnsan Kaynakları Şubesi, 

64 Müdür ve Müdür Yardımcılarına yönelik yönetici eğitim seminerleri 
düzenlenecektir. İnsan Kaynakları Şubesi-1 İnsan Kaynakları Şubesi-1 

 

 

 



 

EKLER 
 

Ek1- Stratejik Plan Üst Kurulu  

ADI SOYADI GÖREV YERİ  UNVANI 

Rahmi GÜNEY Mamak İlçe MEM İlçe MEM Müdürü 

Şahabettin ÜNAL Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Durmuş CAN Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Osman KANCA Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Kenan ÇAĞLAYAN Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Adem ÖZTÜRK Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Zeki ERDUGAN Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Rahile ÖZDEMİR Mamak İlçe MEM İlçe MEM Şube Müdürü 

Dilek AYDIN Emine Taşkent İlkokulu Okul Müdürü 

Şenol ALKAN 
Emine Rasim Özkaya 

İlkokulu 
Okul Müdürü 
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MAMAK KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ 

Şafaktepe Mahallesi 125. Sokak No:5 

Mamak/ANKARA 

Telefon:312 319 18 23 

Belgegeçer:312 319 42 38 
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