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“Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak 

zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla 

mümkündür.”
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 Yeni yüzyıl ile birlikte ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda meydana gelen gelişmeler 

ile birlikte özellikle teknoloji alanında görülen değişim ve dönüşümler karşısında örgütsel yapılar ile 

stratejik anlayışlar arasında uyum sağlanması zorunluluğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 

 Çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği olarak kaynakların daha etkin ve verimli 

kullanılması ile açık ve hesap verebilir bir yönetimin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe 

konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu birimlerinin stratejik plan 

yapmasını ve uygulamasını zorunlu hale getirmiştir. 

         Değişmeyen tek şeyin yine değişim olduğu günümüzde sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik 

alanlarda yaşanan değişim ve gelişmelerden en fazla etkilenen ve toplum hayatımızın vazgeçilmez ve 

hepimizi etkileyen geleceğimizin teminatı çocuklarımızın da günün ağırlıklı bölümünü geçirdikleri ve 

kişiliklerin oluşturulduğu eğitim kurumlarımızın da bu değişim ve gelişimlerden etkilenmemeleri 

mümkün değildir. Ancak toplum hayatımızın en dinamik, değişim ve gelişime açık olması gereken 

okullarımızın ve yöneticilerinin bu değişim ve gelişimleri aslında kendilerinin oluşturmaları ve hatta 

bu oluşumları kendiliklerinden başlatmaları gerekir. Kurumsal hizmet sunan kurumların hizmet 

yöntemlerinin, olağan ve rutin işleyişinden ziyade mükemmele doğru yönelen bir yapı içerisinde 

olması ve belirlenen stratejilerle hedeflerine ulaşması esastır. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2011-2014 yıllarını kapsayan Stratejik Planın sürekliliği 

ve sürdürülebilirliğinin mutlak sağlanması hedefi içersinde hazırlanan planın uygulama sürecinde 

bütün paydaşlarımızın değerli katkılarının devam edeceğine olan inancımla, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 

ediyorum. 

 

İhsan KARA 

Pursaklar Kaymakamı 
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Dünyada yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler 

ve gelişmeler ülkemizde tüm toplumsal kurumları olduğu gibi, eğitim politikalarını ve kurumları da 

çok yönlü olarak etkilemektedir. 

Stratejik yönetimin ilk safhası olan stratejik plan, kurumun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara 

ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini içerir. Stratejik Planlama kurumun misyonu 

çerçevesinde, gelecekteki vizyonuna ulaşmak için amaçlar, hedefler ve bunlara ulaşmasını sağlayacak 

faaliyet ve projeler belirlemesini gerektiren; bütçenin, kurum önceliklerindeki amaç ve hedeflere göre 

harcanmasına rehberlik edip yol gösteren eylem planları, faaliyet ve projeler, performans göstergeleri 

ile sürekli bir izleme ve değerlendirme sağlayan; aynı zamanda, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi 

amaçlayan bir süreçtir. 

Kurumlarda en alt birimden, en üst yönetime kadar kurum ve paydaşlar için kurumu 

ilerletecek en kapsamlı süreç stratejik planlama aracılığıyla belirlenebilmektedir. Stratejik planlama, 

yöneticilerin kendini, sistemi, amaçları ve kaynakları değerlendirip uygun karar almasını 

sağlamaktadır. 

Önümüzdeki beş yıllık süreci içine alan stratejik planlamamızda, bilimsel ve uygulanabilir 

amaç ve hedeflerin belirlenmesine özen gösterilmiş olup, uygulama alanında da aynı gayretle 

çalışmalarımızın sürdürüleceğine yürekten inanıyor, emeği geçen Üst Kurul ve Planlama Kuruluna 

teşekkür ediyor, başarılarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. 

 

Adnan GÜRBÜZ 

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 

 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği kamu idarelerine; üst 

politika belgeleri, ilgili mevzuat, özümsedikleri temel değerler ışığında geleceğe ilişkin 

misyon, vizyon oluşturma, stratejik amaç ve hedef belirleme, performans göstergeleri ile 

ölçme ve bu süreci izleme, değerlendirme amacıyla katılımcılık esas alınarak stratejik plan 

hazırlama görevi verilmiştir. Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm okul ve 

kurumlarda stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecini başlatmıştır. Müdürlüğümüz 2010-

2014 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planı yayımlanmış ve izleme, değerlendirme sürecine 

yönelik uygulamalar 6 aylık periyotlarla sürdürülmüştür. Millî Eğitim Müdürü, ilgili şube 

müdürü ve şeflerle yapılan toplantılarda hedeflerimizin gerçekleşme durumlarına, 

ulaşılamayan hedefler için alınacak tedbirlere yönelik değerlendirmeler yapılmış ve 

değerlendirme sonuçları paylaşılmıştır. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve malî saydamlık 

ilkeleri doğrultusunda yapılan stratejik planlama çalışmalarıyla stratejik yönetim anlayışı 

benimsenmiştir. 

 Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde 

“2013/26 sayılı Genelge” ile yayımladığı “Stratejik Plan Hazırlama Programı” doğrultusunda 

ilçemizde stratejik planlama çalışmaları başlamıştır. 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik 

Planımızda, Bakanlığın 2015-2019 Stratejik Planında yer alan temel yapı (erişim, kalite, 

kapasite) esas alınmıştır. 

 Pursaklar Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında; ilçemizdeki 

bireylerin örgün ve yaygın eğitim-öğretim hizmetlerine katılmaları ve bu hizmetleri 

tamamlamaları için ortam ve imkân sağlayarak “eğitim ve öğretimde erişimin”, fiziksel, 

zihinsel, duygusal, sosyal-kültürel, kişisel gelişimlerinin desteklenmesine, akademik 

başarılarının, bilimsel ve teknik bilgi birikimlerinin, istihdam becerilerinin artmasına, yerel ve 

bölgesel düzeyde gerçekleştirilecek araştırma çalışmalarına, ulusal ve uluslararası projelere 

katılımın artmasına imkân sağlayarak “eğitim-öğretimde kalitenin” ve insan kaynaklarının 

niteliğini geliştirerek, kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarının oluşturulmasını 

sağlayarak, etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi ile yönetim ve organizasyon yapısı 

oluşturarak, “kurumsal kapasitenin” geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Pursaklar Millî Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planı beş bölümden oluşmaktadır. 
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 Birinci bölümde; stratejik planlama sürecinde izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık 

süreci, 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, eğitim ve öğretimde gelişim ve sorun alanları başlıklarından oluşan “Durum Analizi 

Özeti ”ne yer verilmiştir.  

           Üçüncü bölümde; misyon, vizyon, temel değerler, temalar, stratejik amaçlar, hedefler, 

performans göstergeleri ile uygulanacak tedbirler/stratejilerden oluşan “Geleceğe Yönelim” 

yer almaktadır.  

           Dördüncü bölümde; amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda 

gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacının belirlendiği 

“Maliyetlendirme” kısmına yer verilmiştir.  

           Beşinci bölümde ise 2010-2014 Stratejik Plan değerlendirmesi ile 2015-2019 Stratejik 

Planda yer alan stratejik hedef ve stratejik amaçların gerçekleşme durumlarının takip 

edilebilmesi için Bakanlığın ve Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünün “Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme” modeli örnek alınmıştır.  

           Pursaklar Millî Eğitim Müdürlüğü “2015-2019 Stratejik Planı”, başkent Ankara’da 

kültürel, sanatsal bilimsel yönden ilham kaynağı olacak çalışmalara yön verecek ve etkin bir 

eğitim sisteminin oluşumunda önemli paya sahip olmayı sağlayacaktır. Millî Eğitim 

Müdürlüğü “2015-2019 Stratejik Planı’nın tüm paydaşlarımıza katkı sağlamasını dileriz. 

 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 

I.BÖLÜM 
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PURSAKLAR MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, 5018 sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nu esas alınarak hazırlanan “Stratejik Plan Hazırlık 

Programı” ve takvimi 2013/26 sayılı Genelge ile il, ilçe ve okullarda stratejik planlama 

çalışmaları başlamıştır. Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçemize bildirilen 

04.12.2013 tarihli ve 2849925 sayılı yazıyla stratejik planlama çalışmaları ilçemizde 

başlatılmıştır. 2015-2019 Stratejik Planın hazırlanmasında MEB tarafından benimsenen 

“2015-2019 Stratejik Planlama Modeli” ilçemiz tarafından da benimsenmiştir. 

  İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Birimi Stratejik Planlama sorumlusu, MEB 2015-2019 

Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri, MEB 2015-2019 Stratejik Planlama Temel Eğitim 

Kursu, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Semineri ve toplantılarına 

katılarak gerekli eğitimleri almıştır. Eğitimler ve toplantılardan elde edilen bilgiler, Stratejik 

Plan Koordinasyon Ekibi ile paylaşılmış ve gerekli çalışmalar için hazırlıklar tamamlanmıştır.  

  Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında Şube Müdürü Nevzat KAYA başkanlığında 

üç gün süresince düzenlenmiş ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi, okul/kurum 

müdürleri ile Durum Analizi ve Geleceğe Yönelim çalışmalarında bulunulmuştur. 

Paydaşlarımızdan Kaymakam ve Belediye Başkanı ile görüş alma senaryosu oluşturularak 

durum analizi ve geleceğe yönelim çalışmalarına ışık tutacak bilgiler alınmıştır. İç ve Dış 

paydaşlarımıza yönelik anket uygulanmış, elde edilen bilgiler çalışmalarımızda kullanılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı “MEB 2015-2019 Stratejik Planı” konulu genelgeye dayanarak 

okul\kurumlarımızdan Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 

oluşturulması istenmiştir. Okul\kurumlarımızda stratejik plan sürecinin sağlıklı ve etkin bir 

şekilde geçirilebilmesi için tüm okul\kurumlarımızın Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 

başkanı veya bir üyesi ile stratejik planlama toplantısı konulu, 06/11/2014 tarihli yazı ile 

Kaymakamlık Olur’u alınarak her ay toplantı yapılmaya başlanmış, stratejik plan çalışmaları 

hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Okul/kurumlarımızda stratejik plan 

çalışmalarının etkin ve verimli olabilmesi için randevu sistemi oluşturulmuş ve bu sistemle 

okul/kurumlarımıza bireysel rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 

Okul/kurumlarımıza yönelik bireysel rehberlik ve danışmalık hizmeti Eylül ve Mayıs (2014-

2015 eğitim-öğretim yılı) aylarında devam etmiş ve Pursaklar Millî Eğitim Müdürlüğü 
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Stratejik Planlama’dan sorumlu birimi tarafından bireysel görüşme ve rehberlik 

gerçekleştirilmiştir. 

           Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının ilgili yazısı doğrultusunda 

Pursaklar Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama’dan sorumlu birimi tarafından, MEB 

2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı takvimine göre okul/kurumlarımızla “Durum 

Analizi Raporu” ve “Geleceğe Yönelim” bölümleri ile ilgili olmak üzere 5 ayrı toplantı 

yapılmış ve toplantılarda gerekli bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 08/12/2014 tarihli yazı ile 

okul/kurumlarımızın hazırladıkları Durum Analizi raporları hakkında inceleme yapılarak 

durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplantıda kurumumuzun GZFT ve PESTLE 

analizlerine katkı sağlaması için katılımcılarımızın görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. 

12/01/2015 tarihli yazı ile “Stratejik Plan Geleceğe Yönelim” bölümü için 

okul/kurumlarımızla toplantı yapılmış ve bu bölümde yapılması gereken iş ve işlemler 

okul/kurumlarımızla paylaşılmıştır. Toplantıya katılan katılımcılarımızla kurumumuzun 

“Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri” hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır. Okul/kurum 

yöneticilerimize yönelik 2015061737 sayılı stratejik planlama konulu, 22-26.06.2015 tarihleri 

arasında 5 gün, 30 saatlik stratejik planlama kursu düzenlenmiştir. 

          Stratejik Plan Üst Kurulumuz, stratejik plan hazırlık sürecinde “Durum Analizi, 

Geleceğe Yönelim ve Genel Değerlendirme” başlıkları altında Stratejik Planlama 

Koordinasyon Ekibinden çalışmalar hakkında bilgi almak ve çalışmalara yön vermek için üç 

kez toplanmış ve durum değerlendirmesi yapılmıştır. Stratejik planın 6 aylık periyodlarla 

izleme ve değerlendirilmesini ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir ekip 

oluşturulmuştur. 

           Stratejik planın tüm birimlerimizle, okul/kurumlarımızla işbirliği içinde katılımcılık 

ilkesi benimsenerek hazırlanması planın sahiplenilmesini sağlamıştır.  

  Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, üst politika 

belgelerinin, çalıştay sonuçlarının, durum analizi raporunun, iç ve dış paydaş önerilerinin 

katkıları doğrultusunda hazırlanmıştır. 
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Şekil 1: Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 

 

Durum Analizi 

Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Stratejik Planlama İş Takvimi 

 

Tarihi 

Gelişim 

 

Mevzuat 

Analizi 

Faaliyet 

Alanları ile 

Sunulan 

Hizmetler 

 

Paydaş 

Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz 

 PEST Analizi 

 GZFT Analizi 

 Üst Politika BelgeleriAnalizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

 
Performans Programı 

Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 
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A. STRATEJİK PLAN MODELİ 

 

 Müdürlüğümüz, stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri ile 

eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model 

benimsemiştir. 

 Stratejik Planın temel yapısı Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından 

kabul edilen Vizyon temelinde eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) ile 

paydaşların görüş ve önerilerini temel alır nitelikte oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2: Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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DURUM ANALİZİ 

II. BÖLÜM 
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A.TARİHSEL GELİŞİM 

 Pursaklar Ankara Pursaklar arasında yer alan köylerin en eskilerinden biridir. 

Pursaklar isminin geçtiği en eski tarihi vesika,1530 yılında Osmanlı Devleti tarafından 

hazırlatılan tapu tahrir defterinde “ Busaklar ”olarak yer almaktadır. 

 Başbakanlık Devlet Arşivleri olarak bugün Genel Müdürlüğü tarafından 438 numaralı 

Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu defteri ismi ile 1993 yılında 2 cilt olarak yayınlanmıştır. 

Yayınlanan bu defterde iki Busaklar (Pursaklar) kaydı bulunmaktadır. Bunlardan biri köy 

olarak geçmekte ve o tarihte Pursaklar kazasına bağlı olduğu görülmektedir. Busaklar ismini 

defterin iki yerinde kaydı olması köyün yarısının tımar, diğer yarısının ise vakıf arazisi olarak 

ayrılmasından kaynaklanmaktadır. 

 Busaklar’ın coğrafi olarak bugün “Eskiköy ”diye tabir edilen yerde kurulu olduğunu 

biliyoruz.1966 yılında Pursaklar Eskiköy muhitinde meydana gelen bir heyelan yüzünden 

devletin yardımı ile planlı olarak inşa edilen ve çoraklık mevkii de tabir edilen şimdiki yerine 

taşınmıştır. Pursaklar’ın son yerleşim alanı burası olmuştur. Yukarıdaki kayıtların dışında 

köyün tarihçesiyle ilgili olarak büyüklerimizin anlattığı bazı rivayetler vardır. Bu rivayetlerin 
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başında şimdiki Pursaklar’ın Kavacık Memba suyunun kenarında kurulu olduğu, Pursaklar 

ovası kenarında bulunan bu köyün eşkıya ve baskısı zulmünden dolayı bugün “Eskiköy” tabir 

edilen yere bundan 150-200 sene önce ( kesin tarihi belli değil ) taşındığı söylenmektedir. Bu 

rivayetin gerçeğe dayandığını, yukarıda zikrettiğimiz tapu tahrir defterinde “Kavacık” 

isminde bir köyünde kayıtlı olmasından anlıyoruz.   

 Pursaklar’ın 20.yy. başlarında 30-40 haneli bir köy olduğu Balkan Savaşı, 1.Dünya 

Savaşı ve İstiklal Savaşına 44 asker gönderdiği bunlardan sadece 4 tanesinin sağ döndüğü 

yaşayan büyüklerimiz tarafından anlatılmaktadır. 

  1970 yılı başından itibaren çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla nüfusu hızla 

artmış,1987 yılında belediye teşkilatına kavuşarak belde sıfatını almıştır.22.03.2008 tarih ve 

26824 sayılı mükerrer gazete ile Pursaklar Ankara’nın 25. İlçesi Merkezin ise 9.ilçesi 

olmuştur.  

 Pursaklar’ın ilçe olması ile birlikte eski Belediye binasında ( şu an ki Kaymakamlık 

binasında) Milli Eğitim Müdürlüğü kurulması işlemleri başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 

görevli olan Yaşar ERTUĞRUL 25.06.2008 tarihinde ilçemize kurucu müdür olarak atandı. 

 Bu sırada Ülker İlköğretim Okulu eski binasının tadilatı belediye ve yerel kaynakların 

desteğiyle kısa sürede bitirildi ve 31.12.2008 tarihinde Müdürlüğümüz buraya taşındı. 

Bodrum ve Giriş katları Halk Eğitime,1. ve 2. katları ise Müdürlüğümüze tahsis edildi. 

  14 Ağustos 1997'de “8 Yıllık Kesintisiz Eğitim Kanunu’nun TBMM’de kabul 

edilmesinden sonra ilkokul ve ortaokullar birleştirilerek 8 yıl kesintisiz ve zorunlu eğitim 

veren ilköğretim okullarına dönüştürülmüştür. 2008 yılında kurulan ilçemizde aynı sistemde 

eğitim-öğretim çalışmalarına devam etmiştir.2014 yılında Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 

yıldan 12 yıla çıkarılması ve eğitim sistemimizin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesiyle 

yapılan değişiklikler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 

2013-2014 eğitim-öğretim yılından bugüne kadar 7 okulumuz ilkokul ve ortaokul olarak aynı 

binada ikili eğitimle devam etmektedir. 

 Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması ve eğitim sistemimizin 4+4+4 

şeklinde kademelendirilmesiyle yapılan değişiklikler 2012-2013 eğitim-öğretim yılından 

itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Pursaklar’da 3’ü özel 
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eğitim ilkokulu olmak üzere 15 resmi ilkokulda, 455 öğretmen görev yapmış, 10.492 

öğrencimiz öğrenim görmüştür. 

 İlkokul sayılarının yanında ortaokul ve lise sayılarında da yıllar içerisinde ciddi bir 

artış gözlenmiştir. Pursaklar’da 2008-2009’da 20 resmi ortaokulda,1129 öğretmen, 20.558 

öğrenci; 2010-2011’de 9 resmi ortaokulda, 312 öğretmen, 6026 öğrenci eğitim-öğretim 

faaliyetleri sürdürülmüştür.(Bakınız Ek 2) 

 2013-2014 eğitim- öğretim yılında, genel ortaokul, imam hatip ortaokulları ve özel 

eğitim ortaokullarıyla birlikte toplam 18 ortaokulda 527 öğretmen görev yapmış, 8.133 

öğrencimiz öğrenim görmüştür.  Bu öğrencilerden 4.204 ’nün kız öğrenci olması, kız 

çocuklarının eğitimine verilen önemde gelinen noktayı göstermektedir.   

 2014-2015 Eğitim – Öğretim yılından itibaren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Adnan 

GÜRBÜZ ile birlikte 3 şube Müdürünün görev yaptığı kurumumuzda çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. 

Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine 

dayanılarak 28471 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. Pursaklar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, bu sorumlulukları yerel ölçekte ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine 

getirmektedir. Yapılan çalışmalar ilgili şube ve komisyonlar gözden geçirilerek her yıl revize 

edilmektedir. Eksik kalınan yanlar tamamlanarak yeni düzenlemeler ve değişiklikler yapılan revize 

çalıştaylarıyla düzenlenmektedir. 

 

1. Yönetim Hizmetleri  

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

verilen görevleri yapmak, 

 Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren 
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2.  İnsan Kaynakları Hizmetleri  

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

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

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

personel ihtiyacını ilgili makamlara bildirmek, 

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

göre yürütmek, 

 İhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini Kaymakamlık Makamına 

teklif etmek ve alınacak onay doğrultusunda işlem yapmak,  

 Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına ilişkin 

işlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,  

 Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili işlemlerini usulüne göre yapmak,  

 Sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini yürütmek,  

 Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin işlemlerini yapmak,  

 Personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuk ve mutemetlik işlerini yürütmek, 

 Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak ve 

uygulanmasını sağlamak. 

 

  3. Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

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

amaçlarının okul ve kurumlarda gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Görev alanındaki okul ve kurumlarda eğitim faaliyetlerinin Atatürk ilke ve inkılâpları 

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

bölücü, yıkıcı ve zararlı etkilerden korunmasını sağlayıcı tedbirler almak, 

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

yayınlardan korumak için gerekli tedbirleri almak ve dikkate değer görülen durumları 

ilgili makamlara bildirmek, 

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

olmayanları yetkili makamlara bildirmek. 
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 Halk eğitim merkezlerinin, okuma odalarının ve çıraklık eğitim merkezlerinin 

açılmasını, çalışmasını, gelişmesini, denetlenmesini sağlamak, çalışmaların daha 

verimli olması için gerekli tedbirleri almak, yaygın eğitim kurumlarında 

görevlendirilecek öğretmenlerin görev yerlerinin belirlenmesine yönelik işleri yapmak, 

 Görev alanındaki toplum kalkınmasına ilişkin plân ve programların hazırlanmasına ve 

uygulanmasına katılmak, ilgililerle devamlı iş birliği yapmak, 

 Çıraklık ve yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli 

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

bina, tesis ve imkânlarından yararlanmak, 

 Örgün eğitim sistemine girmemiş herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya 

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

eğitilmelerini sağlamak, hizmeti yaygın eğitime ait mevzuata göre yürütmek, 

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

bakımından geliştirilmesini ve bu hizmetlerin mevzuata göre yürütülmesini sağlamak,  

 Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ile ilgili tedbirleri almak, 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görevlerini yürütmelerinde resmî ve özel okul, 

kurum ve birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, 

 İlkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

yönlendirilmelerine ve verimli çalışma alışkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler 

almak, 

 Müdürlüğümüze bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders 

ve laboratuvar araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine 

ait ihtiyaçlarını tespit etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak, 

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

denklik işlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak, 

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

başvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek, 

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

yürütmek, 

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

ilgilenerek, çalışmaların faydalı bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

 Danışma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalışmasını sağlamak, 

 Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği önleyici tedbirler almak, öğrenci 
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üst disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek, 

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

konferanslar düzenlemek, 

 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aşılama 

işlemlerinin zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık 

hizmetlerinin verilmesini sağlamak, 

 Okul ve kurumlarda eğitim programlarının uygulanması sırasında görülen aksaklıkları 

tespit etmek, düzeltilmesi için ilgili makamlara rapor sunmak, 

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

incelemek, onaylamak ve bunlara ait evrakı arşivlemek, 

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

oyunları ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalışma ve 

hizmetleri yürütmek, 

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

yürütmek, 

 Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini 

yerine getirmek, 

 Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine ilişkin işlerle ilgili verilen görevleri yapmak, 

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

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

eğitimlerini sağlamak, 

 Okul-aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

 Okul ve kurumlarda eğitici çalışmaların yönetmeliğine göre yapılan çalışmaları 

denetlemek, örnek çalışmaları çevreye duyurmak ve teşvik edici yarışmalar 

düzenlemek, 

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

öğretim programlarının uygulanması için tedbirler almak. 
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4. Bütçe-Yatırım Hizmetleri  

 İlçemiz sınırları içerisinde yer alan, tesis, araç ve gereçler ile Kaymakamlığın diğer 

imkânlarından, bütün okul ve kurumların bir program dâhilinde dengeli olarak 

faydalanmasını sağlamak, 

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

işlerini yürütmek, 

 Okul/kurumlar için gerekli ödeneğin sağlanması için ilgili makamlara teklifte 

bulunmak, 

 Genel bütçeden, Müdürlüğümüze ayrılan ödeneklerin mevzuata uygun olarak dağıtım 

ve sarf işlemlerini yaptırmak ve bu konudaki işlemleri denetlemek, 

 Görev alanındaki yatırımlarla ilgili taslak programları usulüne uygun olarak hazırlamak 

ve zamanında ilgili makamlara iletmek, 

 Programa alınan yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için gereken işleri 

yapmak ve yaptırmak, 

 Ayniyat talimatnamesi gereği olan iş ve işlemleri yapmak, 

 Diğer her türlü parasal işler ve öğrencilerin burs vb. iş ve işlemlerini yapmak. 

 

5. Teftiş‐Rehberlik‐Soruşturma Hizmetleri  

 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumları belli bir plân içinde denetlemek veya 

denetlenmesini sağlamak, eksiklik, aksaklıkları gidermek için gerekli tedbirleri almak. 

 Öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitimi için gerekli programları hazırlamak, 

uygulanmasını sağlamak. 

 

6. Sivil Savunma Hizmetleri  

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

düzenlemek, gerekli tespitleri yapmak ve tedbirleri almak, 
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 Sivil savunma teşkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan 

yürütülmesini temin etmek. 

 

C.  FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

 2015-2019 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve 

sunduğu hizmetlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda şubelerin 

yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek 

Müdürlüğümüzün sunduğu hizmetler tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında 

gruplandırılmıştır.  

 

EĞİTİM - ÖĞRETİM 

 Eğitim ve öğretime erişim imkânlarını sağlanmak, 

 Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik iş ve işlemlerini yürütmek, 

7. Araştırma-Plânlama-İstatistik Hizmetleri 

 Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artışı ve 

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

 Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla 

ilgili formları hazırlamak ve geliştirmek, 

 Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların 

tutulmasını sağlamak ve takip etmek, 

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

değerlendirmek, 

 Öğrenci ve öğretmenlerin okullarda dengeli şekilde dağılımını sağlamak için gerekli 

araştırmayı yapmak, 

 Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araştırma ve plânlama 

yapmak. 
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 Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi 

sağlamak, 

 Öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak, 

 Ders kitaplarının ve diğer eğitim materyallerinin okul/kurumlara dağıtımını 

sağlanmak, 

 Eğitsel tanılama ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek, 

 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini yürütmek, 

 Özel politika gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

 Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

 Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla üst makamlara tekliflerde bulunmak, 

 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek, 

 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

 Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yapmak. 

 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 

 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 

 Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

 Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek, 

 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, 

 Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, 

 Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim ve beceri, kültürel eğitim verilmesini 

sağlamak, 

 Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek. 

 

BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER 

 Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 

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

sportiffaaliyetler düzenlemek, okul/kurumları yönlendirmek ve koordine etmek, 

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

sportif faaliyetlere katılımlarını sağlanmak,  

 Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 
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 Rehberlik ve yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,  

 Öğrencilerin okul başarısının artmasını sağlayacak çalışmalar yapmak, okul/kurumları 

yönlendirmek ve koordine etmek,  

 Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, okul/kurumları 

yönlendirmek ve koordine etmek. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (SINAV) 

 Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 

 Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini 

sağlamak, 

 Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

 Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

 Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve yürütmek, 

 Bilişime ilişkin projeler geliştirerek üst makamlara tekliflerde bulunmak 

 Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

 Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

 İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

 Çağrı sistemleri kurulmasına, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik iş ve 

işlemleri yürütmek. 

 

 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE PROJELER 

 Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 

yürütmek 

 Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri 

için gerekli iş ve işlemleri yürütmek 

 İlçe, okul/kurumların stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını 

sağlamak, 

 Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

 Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

YÖNETİM VE DENETİM 
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 İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, 

 Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak 

 Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

 Mevzuat ve hukuki konularda ilgili birimlere görüş bildirmek, 

 Özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek. 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

 Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Disiplin ve ödül işlemlerine yönelik uygulamaları yapmak, 

 Personelin kişisel ve mesleki eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, araştırma ve 

projeler yapmak, uygulamak, 

 Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan 

değişikliği ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

 Ulusal ve uluslararası araştırma ve projelerini takip etmek, bu çalışmaların 

sonuçlarından yararlanmak. 

FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 

 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 

 Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, bakım ve onarım gibi işlemleri yürütmek, 

 Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

 Okul/kurum, bina veya eklenti, derslik ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili makamlara 

bildirmek, 

 Hayırsever katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
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D. PAYDAŞ ANALİZİ 

 

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet üretim sürecinde iş birliği yapması 

gereken kurum ve kişiler, temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmıştır. Her zaman birlikte 

çalışmalar yürüterek beraber çalıştığımız kurumlar temel ortak, stratejik planımız 

doğrultusunda vizyonumuza ulaşırken yola birlikte devam ettiğimiz kurumlar ise stratejik 

ortak olarak belirtilmiştir. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hizmetlerini kullanan, alan, yararlanan ve 

faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen çalışmalara 

girdi sağlayacak paydaşlar belirlenmiştir. Paydaşların tespiti çalışması sırasında, 

Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar ile bu hizmetlerden etkilenen 

kurum ve kuruluşlar, sunulan hizmetin niteliğine göre bazen iç paydaş,  bazende dış paydaş 

olarak karşımıza çıkmıştır. Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan stratejik planda, çalışma 

kapsamında paydaşların tespiti gerçekleştirilmiştir. 

 Paydaş görüşlerinin alınması bir program dâhilinde anketler aracılığıyla 

gerçekleştirilmiş, alınan sonuçlar “Paydaş Beklenti Analizi” ile değerlendirilmiş, 

değerlendirme sonuçları GZFT, sorun alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine yansıtılmıştır. 

 

Paydaş Görüşleri Değerlendirme Sonuçları: 

Paydaşlarımızın memnuniyetdüzeyleri, Müdürlüğümüzün performans göstergelerinin 

başında gelmektedir. Bu sebeple iç ve dış paydaşlar olmak üzere iki farklı gruba anket 

hazırlanmıştır. İç paydaşlarımıza 25 likert ölçekli, 1 açık uçlu, dış paydaşlarımıza 18 likert 

ölçekli, 1 açık uçlu sorudan oluşan memnuniyet anketi hazırlanarak elektronik ortamda 

paydaşlarımızın memnuniyet düzeyleri ölçülmüştür. İç paydaş anketimize 116, dış paydaş 

anketimize 97 kişi katılım sağlamıştır.  

İç paydaş memnuniyet anketi sonuçlarına göre; 

İç paydaşlarımızın müdürlüğümüzün güvenirlik ve memnuniyet düzeyine ilişkin toplam 

25 maddeden oluşan ifadelere katılım oranı ortalama %72,16’dır (Bakınız Ek 3) 

Dış paydaş memnuniyet anketi sonuçlarına göre; 
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       İlk iki sorumuz paydaşlarımızın demografik bilgileri ile ilgilidir. 

1. “Sizce, eğitim sistemi içerisinde öncelik verilmesi gereken okullar hangisidir?” 

sorusuna verilen cevaplar, öncelik sıralaması yapılarak sonuçlandırılmıştır. 

Sonuçlar şu şekildedir:  

 İlkokullar 

 Ortaokullar  

 Anaokulu / Anasınıfları 

 Liseler 

 Meslek Liseleri 

 

2. “Sizce, eğitime ilişkin en temel problemlere sahip okullar hangisidir?” sorusuna verilen 

cevaplar öncelik sıralaması yapılarak sonuçlandırılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir: 

 

 Ortaokullar 

 Liseler 

 Meslek Liseleri 

 Anaokulları / Anasınıfları 

 İlkokullar 

3. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün görevleri ve hizmetleri hakkında bilgi düzeyinizi 

nasıl tanımlarsınız?” sorusuna paydaşlarımız % 62.2 oranında olumlu cevap vermişlerdir.  

 

4. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkındaki bilgileri hangi yol veya 

yollarla elde etmektesiniz?” sorusuna verilen cevaplar öncelik sıralaması yapılarak 

sonuçlandırılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir: 

 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesi 

 Sosyal ağlar, diğer internet siteleri vb. 

 Uygulanan etkinlikler-projeler 

 Yazılı Medya 

 Okulların yaptığı duyurular 

 Yazışmalar-resmi evraklar 

Dış paydaşlarımızın müdürlüğümüzün güvenirlik ve memnuniyet düzeyine ilişkin 

toplam 12 maddeden oluşan ifadelere katılım oranı ortalama %73,83’dür (Bakınız Ek 3) 
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E.  KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ  

 Kurum içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi GZFT 

(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda GZFT, 

kurumun kendisini ve kurumu etkileyen koşulların sistematik ve bilimsel olarak incelendiği 

bir yöntemdir. 

 Bu kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek 

fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel 

teşkil eder. 

 Ekonomik, Politik, Sosyal ve Teknolojik özellikleri dış çevre faktörleri, kaynaklara 

ilişkin rekabet güçleri ise iç çevre faktörleri yani, kurum fonksiyonları olarak 

tanımlanmaktadır. Dış çevre faktörlerinin analizi ile kurumun önündeki fırsat ve tehditler 

saptanmaktadır. Dış çevre faktörleri, kurum fonksiyonları ile somutlaşmaktadır. Buda 

kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemektedir. 

 Kurum İçi Analiz 

 Kurum içi analiz çalışmasında; Pursaklar İlçe MilliEğitim Müdürlüğümüz teşkilat 

yapısı, insan kaynakları, karar alma işlemleri ve süreçleri, eğitimde teknoloji kullanımı, 

teknolojik alt yapı ve donanımı, bilgi ve iletişim teknolojileriyle yürütülen proje ve 

faaliyetleri, eğitimin finansmanı (mali kaynaklar), fiziksel kapasitesi analiz edilmiştir. 

 Müdürlüğümüz bölümleri/şubeleri, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

Bakanlığımız yapısına paralel olarak ve 18.10.2012 tarih ve28471 sayılı İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne dayalı olarak çıkarılan İç Yönerge ile yeniden 

yapılandırılmıştır. 

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün başkanlığında,                                

3 şube müdürünün yönettiği Resmi okullardan 2 anaokulu, 15 ilkokul ve ortaokul, 10 

ortaöğretim,  7 meslek lisesi ve 1 halk eğitim merkezinden oluşmaktadır. 
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 1.1.Organizasyon yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Okul Kurum Müdürlükleri 
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 1.2.İnsan Kaynakları 

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları dört hizmet sınıfına ayrılır. Genel 

İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Eğitim-Öğretim sınıfıdır. İnsan 

kaynakları yönetimi çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin arttırılması kurumsal 

hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırıldığı için hizmet içi eğitim faaliyetleri sayılarını ve 

çeşitliliğini artırmayı çok önemsemektedir. 

Tablo 1: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 

KADRO VE PERSONEL DURUMU (2013-2014) 

İSTİHDAM 

ŞEKLİ 
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İ MÜDÜR      1  1 

ŞUBE MÜDÜRÜ      3  3 

ŞEF   1  2 6  9 

VHKİ   3     3 

MEMUR   2   3  5 

ŞOFÖR  2      2 

YARDIMCI 

HİZMETLER 

HİZMETLİ  3 11     14 

TEKNİK 

HİZMETLER 

TEKNİSYEN   1     1 

EĞT-ÖĞRT. ÖĞRETMEN    8 26 1223 217 1474 
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Tablo 6- Kaynak: Pursaklar İlçe MEM İstatistikleri 

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları dört hizmet sınıfına ayrılır: Genel 

İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Eğitim–Öğretim Sınıfı.  

 Genel idare hizmetleri sınıfındaki 13 çalışan, eğitim–öğretim sınıfındaki 1223 çalışan 

lisans mezunudur. Eğitim–öğretim sınıfındaki lisans yapan personel sayısı diğer sınıflara göre 

oldukça fazladır. Keza, lisans mezunu personel sayısının da eğitim–öğretim sınıfında daha 

fazla olduğu görülmektedir. 

 İnsan Kaynakları Yönetimi;  çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerinin 

geliştirilmesi, kurumsal hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırdığı için Müdürlüğümüzce çok 

önemsenmektedir. Hizmet içi eğitim faaliyetleri, çalışanların ve yöneticilerin gelişimini 

sağlayan önemli bir araç olduğu için, yerel hizmet içi faaliyet sayılarında ve çeşitliliğinde artış 

sağlanmıştır. Ayrıca hizmet içi eğitimlerde işlenecek konular, bir önceki yıl tüm 

okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere sorularak tespit edilmektedir.  

 

 1.3. Teknolojik Altyapı 

 Teknolojik altyapı ile ilgili öncelikli olarak kurumumuz altyapısı daha sonra da 

müdürlüğümüze bağlı eğitim öğretim faaliyetlerinin yer aldığı okullarımızın altyapıları 

tablolar halinde aşağıda yer almıştır. 

 

Tablo 2: Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kurum İçi Teknolojik Altyapısı 

Araç-Gereçler 2011-2012 2012-2013 2013-2014 İhtiyaç 

Bilgisayar 27 34 43 10 

Yazıcı 7 11 13 5 

Tarayıcı 1 2 2 2 

Projeksiyon 1 1 1 - 

Araç sayısı 1 1 1 2 

 

 

 

TOPLAM  5 18 8 28 1236 217 1511 
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 FATİH Projesi kapsamında (15 Ocak 2012 tarihi itibari ile) resmi, örgün ve yaygın 

okuldaki başlanarak dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, internet ve çok amaçlı yazıcı ile 

akıllı tahta sağlanmasına yönelik alt yapının kurulmasına yönelik çalışmalar 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılı Temmuz ayı itibarı ile Pursaklar ilçemizde 668 

adet tablet dağıtımı yapılmış,  297 adet akıllı tahta kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

 Bakanlığımız, sunmuş olduğu hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde 

ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Bu 

kapsamdaİlçe Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS), yürütülmekte olan 

kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü ile personel ve öğrenci bilgilerini de 

içeren modüler bir yapıda kurgulanmış ve teşkilatın tüm birimlerinin kullanımına 

sunulmuştur. 

 MEBBİS üzerinden Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, 

Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü,  Sınav,  Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, 

MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, TKB, Öğretmenevleri, Performans 

Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk 

Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi,  e-

Katılım, gibi modüllere ulaşılarak Bakanlığımız çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca merkez 

ve taşra teşkilatının tüm iş ve işlemleri için birimler arasında iletişim ağı kurularak her 

kademedeki yönetim faaliyetinde kullanılması sağlanmıştır. Kurumumuzresmi yazışmaları 

elektronik ortamda Dokuman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. 

 

 1.4. Mali Kaynaklar 

 Mali kaynaklar, genel bütçe, İlçe özel idaresi, kantin işletme gelirlerinden Pursaklar 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü payı ve bağışlar alt başlıkları altında toplanmıştır. 

Tablo 3: Müdürlüğümüze Bağlı Okullardaki Bt Sınıfı Bilgileri 

 BT 

SINIFI 

ÖĞRENCİ 

PC 

PROJEKSİYON YAZICI TARAYICI ELEKTRONİK 

TAHTA 

KLİMA 

2012-2013 - 1442 511 285 35 - - 

2013-2014 12 2379 1044 479 37 297  
Tablo5 -Kaynak: Ankara MEM İstatistikleri 2012-2013 

 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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 Genel Bütçe 

 Temel Maaşlar,  Ek Dersler, Yolluklar, Mahkeme Masrafları,  Emekli Kesenekleri,  

Tüketim Malzemeleri, Telefon, Kırtasiye, Elektrik, Su, Donatım vb. 

 

 İlçe Özel İdaresi 

 İlköğretim Okullarının Onarımları, Taşımalı Eğitim Giderleri, Elektrik, Su ve Yakıt 

Giderleri, İlköğretim Okulları Yapımı vb. 

 

 Kantin İşletme Gelirlerinden Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Payı 

 

 Bağışlar 

 Eğitime % 100 Destek Kapsamındaki Ayni ve Nakdi Bağışlar 

 Okul Aile Birlikleri Ayni ve Nakdi Bağışları) 

 

Genel toplam giderler baz alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

 1.5. Kurum Kültürü  

 İlçemizde düzenlenen yerel düzeyde planlı hizmet içi eğitim katılımcı, seminer ve kurs 

sayısı Tablo 4’de verilmiştir. 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILLARA GÖRE                                                                           

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (TL)  

 2012 2013 2014 

PERSONEL GİDERLERİ 23.065.572,77 28.072.495,98 36.912.504,67 

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 26.459,50 62.418,28 55.408,48 

YATIRIM GİDERLERİ - - - 

KANTİN VE DİĞER GELİRLER 243.516,00 403.195,00 609.183,00 

HAYIRSEVER YARDIMLARI - - - 

GENEL TOPLAM* 22.848.516,27 27.731.719,26 36.358.730,15 

Tablo 9-Kaynak: Ankara MEM İstatistikleri 
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Tablo 4: Kurs, Seminer ve Katılımcı Sayısı 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Toplam 

Katılımcı Düzenlenen 

Faaliyet 

Katılımcı 

Sayısı 

Belge 

Alan 

Personel 

Sayısı 

Düzenlenen 

Faaliyet 

Katılımcı 

Sayısı 

Belge 

Alan 

Personel 

Sayısı 

Düzenlenen 

Faaliyet 

Katılımcı 

Sayısı 

Belge 

Alan 

Personel 

Sayısı 

Kurs 189 6499 6499 214 6186 6186 293 9978 9978 22663 

Seminer 3 75 - 3 105 - 5 150 - 341 

Toplam 192 6574 6499 217 6291 6186 298 10128 9978 23004 

  

 Kurum personeli arasında samimi, saygı ve hoş görüye dayalı bir iletişim söz 

konusudur. Herkesin düşüncesine saygılı olma, ideolojik ve siyasi kamplaşmaya mahal 

vermeyen bir hoş görü ortamı mevcuttur. Personeller arasında örnek bir dayanışma ruhu 

vardır; İyi ve kötü günlerde beraber hareket edilerek mutluluk ve kederler paylaşılmaktadır. 

 Kurum personeli, kendilerini ilgilendiren konuları, bilgilendirme toplantıları yoluyla 

öğrenmektedir. Toplantılar düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bazen program dışı toplantılar 

da (aciliyet durumuna göre) yapılmaktadır. Toplantılar genelde geniş katılımlı olarak 

düzenlenmektedir.  

 Çalışanla yönetici arasındaki iletişim ve etkileşim rahat ve samimi bir şekilde 

gerçekleşmektedir. Kurumsal mevzuata uygun çalışan müdürlüğümüz personeli 

çalışmalarında özellikle eğiteme yön verecek bilimsel verilerden yararlanmayı esas 

edinmektedir.  

 Teknolojik gelişimleri yakalarken evrensel değerlere saygının, insan ilişkilerinin 

öneminin eşit şekilde vurgulandığı bir ortam oluşturma çabamız vardır. Personelimizin 

tamamı bilgisayar okuryazarıdır. Kurum içi ve diğer bağlı kuruluşlarımızla ‘kurum-net’ 

programı sayesinde haberleşmelerimiz elektronik ortamda ve anında gerçekleştirilmektedir.  

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin temel felsefesi halka hizmettir. 

Halka hizmetin Hakka hizmet olduğunun bilincinde olan Müdürlüğümüz personelinin geneli 

tarafından ortak gelenek ve değerler belirlenmiş ve kurumsal işleyiş bu gelenek ve değerlere 

uygun olarak periyodik bir şekilde İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında yapılan 

toplantılarla yürütülmektedir. 
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 İnanç ve manevi değerlerine saygılı, adalet ve şeffaflık temel kriterine riayet gösteren, 

fırsat ve imkân eşitliğine inanan, çalışmalarında ortak ve verimliliği esas alan, kurum içi ve 

kurum dışı iletişim kanallarının açık olması gerektiğine inanan bir kurumsal kültüre sahiptir.
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 Kurum Dışı Analiz 

 

 Kurum içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi SWOT 

(Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda SWOT, kuruluşun 

kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu 

kapsamda, kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler 

belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. Ekonomik, 

Politik, Sosyal ve Teknolojik özellikleri dış çevre faktörleri, kaynaklara ilişkin rekabet güçleri ise 

iç çevre faktörleri yani, kurum fonksiyonları olarak tanımlanmaktadır. Dış çevre faktörlerinin 

analizi ile kurumun önündeki fırsat ve tehditler saptanmaktadır. İç çevre faktörleri, kurum 

fonksiyonları ile somutlaşmaktadır. Buda kurumun kuvvetli ve zayıf yönlerini belirlemektedir 

 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ VE DİĞER POLİTİKA BELGELERİ 

 Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 

 Bakanlık Mevzuatı 

 Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

 Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejisi 

 Ankara Büyüksehir Belediyesi Stratejik Planı 

 Ankara Bölge Planı 

 Pursaklar Belediyesi Stratejik Planı 

 

GZFT ANALİZİ 

           Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü GZFT Analizi hazırlanırken ilk önce dış paydaş 

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

           Pursaklar 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. 

 

Tablo 5: Güçlü Yönler ve Zayıf Yönler 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek çeşitlilikte okul ve program 

türünün bulunması 

2. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 

kursların çeşitli ve yaygın olması 

3. Özel öğretimi destekleyici teşvik 

mekanizmaları 

4. İlçemizin il merkezine yakın olması 

5. Belli Alanlarda uzman öğretmenlerin varlığı 

6. Çevresel koşulların çok iyi tahlil edilmesi 

1. Yeniliğe ve gelişmeye açık, genç öğretmen 

kadrosu (Bakınız Ek 2) 

2. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve 

öğretim süreçlerinde kullanılması 

3. Sosyal Faaliyetlerin zamanında ve etkili bir 

şekilde yapılması 

1. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 

il ortalamasına yakın bir seviyede olması 

2. Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi 

sistemlerinin etkin kullanımını 

sağlayabilecek formatör öğretmen durumu 

3. Çalışanlara yönelik mesleki gelişim 

imkânları 

4. Öğrenci ve velilere yönelik kitap okuma 

kampanyalarının etkili bir biçimde 

uygulanması 

ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının 

öğrenci talepleri ile tam uyuşamaması 

2. Özel eğitim okul ve kurumlarının yeterli 

derecede yaygın olmaması 

3. Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygın ve 

istenilen düzeyde olmaması 

4. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 

faaliyetlerinin tanıtımının yeterli seviyede 

olması 

5. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

tespitine yönelik etkili bir tarama ve 

tanılama sisteminin olmaması 

6. İlçemizde okul binaları ve Müdürlüğümüz 

fiziki ortam yetersiz olması 

7. Öğrenci velilerinin eğitim seviyelerinin 

düşük olması 

1. Okul ve kurumlarda sağlık ve hijyen 

koşullarının arzu edilen düzeyde 

olmaması 

2. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel 

faaliyetlerin yetersizliği 

3. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik 

hizmetlerinin yetersi sayıda istenilen 

seviyede olamaması 

4. Hizmet içi eğitimin yetersiz olması 

1. Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin istenen 

düzeyde olmaması 

2. Geçmiş yıllara ait veri, bilgi ve belgelere 

ulaşılabilmesine imkân sağlayacak bir 

arşivleme sisteminin bulunmaması 

3. Kurumuzdaki personellerin eğitim 

düzeylerin istenilen seviyede olması 

4. AB proje ve hibelerinden arzu edilen 

seviyede yararlanılamaması. 
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Tablo 6: Fırsatlar ve Tehditler 

FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen 

devlet politikaların varlığı ve Kız 

çocuklarında ortaöğretime özendirme ve 

yaygınlaştırma projeleri 

2. Eğitimin sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmadaki işlevi konusunda 

toplumsal farkındalık 

3. Eğitim ve öğretime yönelik talebin 

giderek artması 

4. Ulaşım ağının gelişmesi 

5. Şehirleşme sonucunda yaşam 

standartlarının artması 

6. Mezun olmak üzere olan öğrencilerin ve 

rehber öğretmenlerin Mesleki Tanıtım 

ve Yöneltme ilgili seminerlerin 

verilmesi  

1. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 

2. İlçemizin ulusal ve uluslararası 

düzeydeki tanınırlığının artması 

3. Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin 

talebin artması 

4. Gelişen teknolojilerin eğitimde 

kullanılabilirliğinin artması  

5. Sektörün mesleki ve teknik eğitim 

konusunda iş birliğine açık olması 

6. Eğitim bilimleri alanında çok sayıda 

araştırma yapılması 

1. Üst politika belgelerinde eğitimin 

öncelikli alan olarak yer alması  

2. Merkezi yönetim bütçesinden eğitime 

ayrılan payın artış eğiliminde olması 

3. Hayırseverlerin eğitim ve öğretime 

katkı sağlaması 

4. Sosyal medyanın geniş kitlelerce 

kullanılıyor olması 

5. Yeniliğe ve gelişime açık insan kaynağı 

 

 

TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Kişiler arasındaki sosyo-ekonomik 

eşitsizlikler 

2. Büyükşehir merkezlerinde ve kırsal 

kesimlerdeki ulaşım zorluğu 

3. Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel 

eğitim konusunda yeterli bilgiye ve 

duyarlılığa sahip olmaması 

4. Öğrencilerin mevsimlik tarım işçisi 

olarak çalıştırılmaları 

5. Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş 

hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmaması 

6. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz 

toplumsal algı 

7. Nüfus hareketleri ve kentleşmede 

yaşanan hızlı değişim 

8. Özel sektörün eğitim yatırımlarının 

yeterli düzeyde olmaması 

 

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. Öğrenci ve velilerde kitap okuma, spor 

yapma, sanatsal ve kültürel 

faaliyetlerde bulunma alışkanlığının 

yetersiz olması 

5. İşgücü piyasasının yeterince şeffaf 

olmaması ve ucuz işgücü talebi 

6. Bölgeler arası gelişmişlik farkı 

 

1. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun 

donatım maliyetinin yüksek olması 

2. Elektronik bilgi güvenliğine yönelik 

saldırılar 

3. Medyada eğitim ve öğretime ilişkin 

çoğunlukla olumsuz haberlerin ön plana 

çıkarılması 

4. İlçemizde bir Ram olmaması ve Rehber 

öğretmenlerinin sayısının yeterli 

olmaması 

5. Norm kadro açığı ve ücretli öğretmen 

çalıştırılması 

6. Öğretmenlerin ve personellerin sosyal 

kültürel zaman geçirme konusunda 

ilçede mekan bulunmaması 

7. Veli ekonomik düzeyinin zayıf olması 
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE GELİŞİM VE SORUN ALANLARI 

 

 Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun 

alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Müdür yardımcıları GZFT Analizi için yapılan fikir tepsisi ve paydaş anket sonuçları 

incelendiğinde temel sorun alanları ve paydaşların verdikleri cevaplar aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Okul öncesi eğitimde okullaşma 

 Ortaöğretimde okullaşma 

 İlköğretimde devamsızlık 

 Ortaöğretimde devamsızlık  

 Ortaöğretimde örgün eğitimin 

dışına çıkan öğrenciler 

 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

 Taşımalı eğitim 

 Öğrenci bursları 

 Temel eğitimden ortaöğretime 

geçiş 

 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz 

algı 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 Açık öğretim okullarındaki kaydı 

donuk öğrenciler 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin uygun eğitime erişimi 

 

 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetler 

 Okuma kültürü  

 Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme kurslar 

 Öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler 

 Öğretmen yeterlilikleri 

 Öğretim programlarının etki analizi 

 Eğitimde ve öğretim süreçlerinde 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımı 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere 

sunulan eğitim ve öğretim 

hizmetleri 

 Okul sağlığı ve hijyen 

 Zararlı alışkanlıklar  

 Sınav odaklı sistem ve öğrencilerin 

sınav kaygısı 

 İşyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları 

 Önceki öğrenmelerin 

belgelendirilmesi 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında 

sunulan kursların çeşitliliği ve 

niteliği  

 Mesleki eğitimde alan dal seçimi 

 İnsan kaynakları planlaması ve 

istihdamı 

 Çalışanların ödüllendirilmesi ve 

motivasyon 

 İnsan kaynağının genel ve mesleki 

yeterliklerinin geliştirilmesi 

 Hizmet içi eğitim kalitesi 

 Okul ve kurumların bütçeleme 

süreçlerindeki yetki ve sorumlulukları 

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

 Okul ve kurumların fiziki kapasitesi 

 Okul ve kurumların sosyal, kültürel, 

sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının 

yetersizliği 

 İkili eğitim ve kalabalık sınıflar 

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere 

uygun eğitim ve öğretim ortamları  

 Özel eğitim okullarının yaygın 

olmaması 

 Donatım eksikliği 

 Teknolojik altyapı eksikliği 

 İş ve işlemlerin gecikmesinden 

kaynaklanan kamu zararı  

 Stratejik yönetim ve planlama anlayışı 

 Projelerin etkililiği ve proje çıktıların 

sürdürülebilirliği 

 Arşiv yönetiminin yetersizliği 

 İstatistik ve bilgi temini 
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G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, GZFT analizi, eğitim ve 

öğretimde gelişim ve sorun alanları ön planda tutularak ve Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 

Stratejik Planı’nın temel mimarisi model alınarak Pursaklar Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-

2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuş ve geleceğe yönelim bölümü bu 

çerçevede 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 

1.1.6. Özel öğretimin payı 

 

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 

2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler 

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 
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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 

3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.2. İzleme ve değerlendirme 

3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma   

3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.5. Kurumsal iletişim 

3.3.6.  Bilgi Yönetimi 

3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet aracılığıyla sunumu 

3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.3.6.3. Veri toplama ve analiz 

3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELECEĞE YÖNELİM 

III. BÖLÜM 
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A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 

 Misyonumuz 

İlçemiz eğitim – öğretim çalışmalarında takım çalışması ruhunu 

benimsemiş, geçmiş ve gelecek arasında bilimsel bir köprü kurarak 

sosyal ve kültürel açıdan yarınlara umutla bakabilen, kendine güvenen, 

üretken bireyler yetiştirmenin yanında Müdürlüğümüz ve Bağlı 

Birimlerin ve çalışanların etkinlik ve verimlilikleri ile çalışan ve hizmet 

alanların memnuniyetlerinin artırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

 Vizyonumuz 

Hoşgörü ve Tebessüm şehri  Pursaklar da zorlaştırmayıp, 

kolaylaştıran,  sevgi ve saygıya dayanan lider insanlar yetiştirmek. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 Milli ve Manevi Değerlere Saygı ve Bağlılık 

 Sorumluluk 

 Gerçeklilik 

 Sevgi 

 Doğruluk ve güvenilirlik 

 Sabır 

 Birlik ve beraberlik 

 Dayanışma 

 Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik 

 İnsan Haklarına Bağlılık 

 Hukuka, İnançlara ve Kişisel Değerlere Saygılı olmak 

 Bilimsellik 

 Eşitlik ve Adalet 

 Şeffaflık 

 Etkili İletişim 

 Planlılık 

 Liyakat 

 

 

 

 



 

~ 38 ~ 

 

 

 

 

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 ulusal ve uluslararası ölçütlerde 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, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile 

uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.3. 

 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

 

Stratejik 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. 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ nün hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan 

kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.2. 
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 Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını 

tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

Stratejik Hedef 3.3. 

 Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, 

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

sonuna kadar oluşturmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
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STRATEJİK AMAÇ 1 

 Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

 

 Stratejik Hedef 1.1. 

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

her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

 Hedefin Mevcut Durumu 

           Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması, sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim 

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

gerekmektedir. 

 Ankara nüfusunun 3,8’ ini oluşturan Pursaklar’da 25+ yaş grubunda ortalama eğitim 

süresi (yıl) 8,55’tir. Ankara ortalaması % 9,4 iken, yüksek insani gelişme endeksine sahip 

ülkeler grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl olduğu 

görüldüğünde Pursaklar’ın 8.55 ile her iki ortalamanın altında olduğu görülmektedir. 

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlü tarafından 2013-2014 yıllarında iki defa 

düzenlenen ve Pursaklar Belediyesinin destek olduğu “Okul Öncesi Şenlikleri” düzenlenerek 

okul öncesi eğitimin önemi koşunda toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 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, özel öğretim kurumlarının payının artması beklenmektedir. 

           Öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın 

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

olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının ve özel öğretim 

kurumlarının payının artması hedeflenmektedir. 

 

No Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1.  İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul 

öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 

 

 67,69 71,25 75,00 80 
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1.1.2.  

Net Okullaşma Oranı (%) 

Okul Öncesi 

(4-5 Yaş Net) 

56,86 59,85 63,00 72 

İlkokul 94,81 99,80 99,90 100 

Ortaokul 94,81 99,80 99,90 100 

Ortaöğretim 88,53 93,19 93,28 100 

1.1.3.  Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)    93,28 100 

1.1.4.  Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri 

eğitime erişim oranı (%) 

 80,67 84,92 85,00 90 

1.1.5.  Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı 

(%) 

İlkokul 
7 

6 6 4 

Ortaokul 4 4 3 

Ortaöğretim 5 5 5 4 

1.1.6.  Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%)  2,63 2,50 1,66 1 

1.1.7.  Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)  7,82 8,23 8,57 10 

1.1.8.  Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama 

oranı (%) 

 75,91 79,90 85,00 90 

1.1.9.  Ortaokul sonrası okul türü seçiminde bilgilendirilen 

öğrenci oranı (%) 

 - - - 100 

1.1.10.  Ortaokul sonrası okul türü seçiminde bilgilendirilen veli 

oranı (%) 

 - - - 100 

 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu Şube Diğer Sorumlu 

Şubeler 

1 Okul öncesi eğitime katılımı artıracak ve yaygınlaştırmak için 

okulöncesi eğitim imkanları eğitim imkânları kısıtlı hane ve 

mahallerin erişimini destekleyecek şekilde yerel yönetimle ile  

işbirliğiyle gidilecektir. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi 

2 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyet karşılayamayacak 

durumda olan haneler için maliyeti azaltacak tedbirler konusunda 

okullar ile ortaklaşa çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi İşletmeler Şubesi, Temel 

Eğitim Şubesi 

3 Tüm okulöncesi kurumların katıldığı okulöncesi şenliği etkinlikleri  

düzenlenecektir.. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi 

4 Okul öncesi eğitimi bu eğitimin önemini tanıtan broşür 

hazırlanacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi 

5 Okullaşma oranlarının düşük olduğu mahallelerde, ailelere eğitimin 

önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi 

6 Yatılılık ve bursluluk imkanlarının tanıtılmasını yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Özel Eğitim 

Kurumları 
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7 Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol almasını 

sağlayacak bir yapı kurularak bu alandaki iş birliği artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Destek Hizmetleri 

Şubesi 

8 Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan karşılaşılabilecek 

sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin 

bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi 

9 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve 

tanılama sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun 

eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak etkin bir 

denetim yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Özel Eğitim Rehberlik 

Şubesi 

10 Yönetici ve öğretmenlerin bütünleştirici eğitiminin amaçları ve 

önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi, İnsan Kaynakları 

Şubesi, Özel Eğitim 

Rehberlik Şubesi 

11 Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve 

okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespit edilerek gerekli önlemler 

alınacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi,  Temel Eğitim Şubesi, 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Şubesi 

12 Zorunlu eğitimden erken ayrılmaları önlenmesi ve devamsızlıkların 

azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Şubesi 

13 Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat 

boyu öğrenime erişim imkânları hakkında toplumda farkındalık 

oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

14 Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel kurslara erişim 

imkânları ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

15 İş yaşamında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin 

istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör ve ilgili 

taraflarla iş birliğinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki 

kursların çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

16 Örgün eğitimden yararlanamamış veya yarıda bırakmak zorunda 

kalmış bireylerin uzaktan veya yüz yüze eğitim imkânlarıyla 

öğrenimlerini tamamlamalarını sağlayacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, İnsan 

Kaynakları Şubesi 

17 Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere özel politika 

gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik proje 

ve protokoller artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi, Özel Eğitim Rehberlik 

Şubesi 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 
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STRATEJİK AMAÇ 2 

 Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde 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 

 

 Ankara ilinde olduğu gibi ilçemiz genelinde son 10 yılda okullaşma oranları 

hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında 

sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması da öncelikli alanlardan 

birisi haline gelmiştir. 

 Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; 

bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve 

zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. 

 Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin sosyal, kültürel, bedensel, ruhsal 

ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik 

başarı düzeylerinin arttırılması gerekmektedir.                                                                                                                        

           Bakanlığımız tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi değiştirilmiş 

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

etkinliklerini değerlendirmek, öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim 

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

yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Pursaklar 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Bakanlığımızın ve ilimizin yapmış olduğu değişimlere hızlı bir 

şekilde uyum göstererek tüm öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası alanlardaki başarısını 

arttırmaya yönelik faaliyetler yapmaktadır. 

 Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması, 

eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Onur Belgesi alan 
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öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır. Benzer şekilde, 

disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. İlçemizdeki mevcut durumda 

Onur Belgesi alan öğrenci oranı ortaöğretimde  %11,90’dır. Bu oranın artırılması yönünde 

çalışmalar yapılacaktır. Disiplin cezası alan öğrenci oranı ortaöğretimde %0,13’tür. Bu oranın 

düşürülmesi önemlidir. 

No Performans Göstergesi Önceki yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.1.1.  Sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

İlkokul 48,22 50,76 54,00 85 

Ortaokul 46,44 48,88 52,00 85 

Ortaöğretim 40,19 42,30 45,00 80 

2.1.2.  Öğrenci başına okunan kitap sayısı İlkokul 7,84 8,25 11,00 15 

Ortaokul 8,55 9,00 12,00 25 

Ortaöğretim 8,55 9,12 12,00 25 

2.1.3.  Onur belgesi alan öğrenci oranı İlköğretim 

kurumları 

1,5 2,85 3,00 6 

Ortaöğretim 8,48 8,93 11,90 15 

2.1.4.  Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı 9. Sınıf - - 42,2 35 

10. Sınıf - - 5 2 

11. Sınıf - - 2,20 1 

12. Sınıf - - 0,5 0,1 

2.1.5.  Disiplin cezası/yaptırım uygulanan 

öğrenci oranı 

Ortaokul 0,06 0,05 0,04 0,01 

Ortaöğretim 0,09 0,10 0,13 0,07 

2.1.6.  Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci 

sayısı 

 13 16 23 35 

2.1.7.  Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul 

sayısı 

 3 4 5 8 

2.1.8.  Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 

sahip okul sayısı 

 - - 1 6 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Şube 

Diğer Sorumlu Şubeler 

18 İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bireylerin bilgi 

eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, 

derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara 

hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel ve okul 

türü farklılıkları da göz önüne alınarak örgün ve yaygın 

eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

yaygınlaştırılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 
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19 Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin 

yürütülmesinde diğer kurumların beşeri ve fiziki 

kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine 

gidilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

20 Okullarda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri 

süreçlerini hizmet kalitesi artırılarak etkin denetimi 

yapılacaktır. 

 

 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi 

21 Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, 

ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik 

faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara 

ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) 

katılmaları desteklenecektir. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

22 Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel 

ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz 

konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine 

imkân sağlanacaktır. Bu sayede eğitim kurumlarında 

rehberlik faaliyetlerinin daha etkin sunulacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

23 Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla 

değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim 

sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Ortaöğretim Şubesi 

 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Şubesi, Özel Eğitim 

Kurumları Şubesi 

24 Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak 

yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar çıkarılacak, 

okullara gönderilen kitap sayısı artırılacak, yayın arşivi 

elektronik ortama aktarılacak ve izleme çalışmaları 

yapılacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi 

25 Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim 

ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının 

geliştirilmesi için ilgili birim ve paydaşlarla iş birliği 

yapılacak; üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim 

süreçleri konusunda aile, öğretmen, yönetici vb. 

eğitimler verilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

26 Engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karşılayacak öğretim programlarının geliştirilmesi ve 

güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. Engelli 

bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, 

öğretmen, yönetici vb. eğitimler yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, Mesleki 

ve Teknik Eğitim Şubesi, Özel Eğitim 

Kurumları Şubesi 
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 Stratejik Hedef 2.2. 

 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler 

ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

 Hedefin Mevcut Durumu 

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

paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, 

tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan 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 salama yeteneğinin kazandırılması ekonomik 

ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve 

Yöneltme çalışmaları kapsamında Pursaklar ilçesinde ilk defa ilçemiz okullarındaki 

ortaöğretim öğrencilerine yönelik “Yiyecek ve İçecek ”programları düzenlenmiştir. Programa 

farklı mesleklerin tanıtılması, mesleki yönlendirme konusunda öğrencilerin bilinçlenmesi 

sağlanarak öğrencilerin mesleki eğitimin önemi hakkında farkındalık oluşturulmaya 

çalışılmıştır. 

 Millî Eğitim Bakanlığı Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik 

Kurumu işbirliği ile düzenlenen “Önceki Öğrenmelerin Tanınması” kapsamında da gerekli 

uygulamalar çerçevesinde gerekli yönlendirmeler yapılmaya başlanmıştır. 

No Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1.  Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki 

yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı 

49,73 55,25 65,00 75 

2.2.2.  Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı 

model başvuru sayısı 

1 - - 3 

2.2.3.  Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul 

oranı (%) 

- - 5,1 35 

2.2.4.  Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan birey 

sayısı. 

- - - 160 
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Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu Şube Diğer Sorumlu Şubeler 

27 Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve işgücü 

piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu 

yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

28 Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının KOBİ’ler 

ve büyük ölçekli firmalar ile endüstriyel Ar‐Ge 

kapsamında işbirliği yapması sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

29 Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve 

yenilikçilik kültürünün yerleşmesi için mevcut süreçler 

değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

Özel Eğitim Kurumları Şubesi 

30 Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin ve sektörün 

ihtiyaç duyduğu kalitede bir mesleki ve teknik eğitime 

ulaşmak için güncel, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir kalite 

sistemi oluşturulacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

31 Mesleki ve teknik eğitim politikalarının belirlenmesine 

ilişkin süreçlerin, sektörün ve işgücü piyasasının 

taleplerine uygun şekilde yönlendirilebilmesi için başta 

sektör temsilcileri olmak üzere ilgili paydaşların bu 

süreçlere etkin katılımı sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

32 İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının, mesleki ve 

teknik eğitim öğrencilerinin mesleki becerilerinin 

geliştirilmesini sağlayacak bir program dahilinde 

yapılaması sağlanacak ve bu sürecin etkin bir şekilde 

izlenip ve değerlendirilmesini temin edecek bir yapı 

oluşturulacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

Bilişim Teknolojileri 

33 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durumlarına göre 

yapabilecekleri meslekler ve bu meslekler için gerekli 

yeterlilikler belirlenecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

34 Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam 

fırsatları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilen 

Hayat Boyu Öğrenme Potalına  (http://www.hbo.gov.tr/) 

ilişkin farkındalık oluşturulacaktır 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

35 Kişisel gelişim ve mesleki ve teknik eğitim kurs 

programlarının ve belgelerinin uluslararası geçerliğine ve 

akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

 

http://www.hbo.gov.tr/
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 Stratejik Hedef 2.3. 

 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

 Hedefin Mevcut Durumu 

 Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların 

başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin 

hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.  

 Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil 

becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün 

dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak 

kabul edilmektedir. 

 Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. 

 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. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve 

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

Arapça dersi verilmektedir. Ortaöğretimde Anadolu Lisesi programı uygulayan okullarda 9. 

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

okutulmaktadır. 
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 Bu hedef başlığında en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş birey sayısına ve 

hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış birey 

sayısında artış beklenmektedir. 

No Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.3.1.  Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı dil net 

ortalaması 

 - - 50 70 

2.3.2.  Uluslararası hareketlilik programlarına-projelerine katılan 

öğretmen sayısı 

 - - - 45 

2.3.3.  Uluslararası hareketlilik programlarına-projelerine katılan 

öğrenci sayısı 

 - - - 65 

2.3.4.  Lisans yerleştirme sınavında yabancı dil testi net ortalaması  - - 50 60 

 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Şube 

Diğer Sorumlu Şubeler 

36 Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik 

bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri 

amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, Özel 

Eğitim Kurumları Şubesi, Temel Eğitim 

Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

37 Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanarak 

bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 

öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Eğitim Öğretim Şubesi 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi,                     

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi  

 

38 Mesleki yabancı dil derslerinin bütün alan ve 

dallara yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

39 Öğretmenler, eğiticiler için hibe imkânlarına 

ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacak, 

uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci 

ve öğretmenlerin uluslararası program ve 

projelere katılımları desteklenecektir. 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Hizmet içi Eğitim Şubesi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUMSAL KAPASİTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ 53 ~ 

 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ 3 

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

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir 

kurumsal yapıyı tesis etmek 

 Stratejik Hedef 3.1. 

 Kurum hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve 

niteliğini geliştirmek. 

 

 Hedefin Mevcut Durumu 

 

 Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi 

ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Bakanlığı’nın beşeri altyapısının güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 2013 yılında öğretmenlerimizin Hizmet içi eğitime katılmıştır. Hizmet içi eğitime 

katılan yönetici ve öğretmen sayısı da: 2013’te 195’tir, 2014’te 217 kişi de Hizmet içi eğitim 

görmüşlerdir. 

 Öğretmen ve idarecilere yönelik eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Bu eğitimlerin 

nitelik ve nicelik olarak daha iyi noktaya gelmesi için gereken çalışmalar yapılmaktadır. 

 

No 

 

Performans Gösterge Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1.  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

İlkokul 22 21 21 18 

Ortaokul 22 21 21 18 

Ortaöğretim 26 24 22 20 

3.1.2.  Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımcı 

sayısı 

 175 195 217 300 

3.1.3.  Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 

oranı (%) 

 11,97 13,30 14,78 20 

3.1.4.  Personel başına düşen yıllık hizmet içi 

eğitim süresi 

 12,78 11,50 8,63 13 
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3.1.5.  Sivil Savunma faaliyetleri için 

düzenlenen hizmet içi eğitimlerine 

katılan kişi sayısı 

 - - - 1474 

3.1.6.  Sivil Savunma faaliyetleri için 

düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı 

 - - - 37 

3.1.7.  Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen 

sosyal faaliyet sayısı 

 - - - 12 

3.1.8.  Müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen 

sosyal faaliyetlere katılan personel sayısı 

 - - - 1200 

3.1.9.  Müdürlüğümüz personelinden iş 

güvenliği eğitimine katılanların oranı 

(%) 

 - - - 100 

3.1.10.  Z-kütüphanelerin kullanıcı sayısı  - - - 1000 

 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Şube 

Diğer Sorumlu 

Şubeler 

 

40 

Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, birimlerin 

ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları 

dikkate alınarak yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

İnsan 

Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

41 Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince verilmesini 

sağlamak için ilgili kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği 

yapılacaktır. 

 

İnsan 

Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

İnsan 

Kaynakları ve 

Yönetimi 

42 Kantini bulunan okullarda çalışanların bilgi birikimini artırmak amacıyla 

eğitim faaliyetleri yapılacaktır. 
Strateji 

Geliştirme 

İnsan 

Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

43 Eğitimcilerin proje hazırlama yeterlilikleri artırılacaktır. 
Strateji 

Geliştirme 

İnsan 

Kaynakları ve 

Yönetimi 
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 Stratejik Hedef 3.2. 

 Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını 

tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

 

 Hedefin Mevcut Durumu 

 Okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye 

getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında 

etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

 2013-2014 Eğitim öğretim yılı itibari ile Müdürlüğümüze bağlı 39 Okul mevcuttur.  

İlçemizde derslik başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık Okul Öncesi 19, İlkokul 43,Ortaokul 

43, Ortaöğretim 37’dir. 

 Özellikle Ortaöğretim derslik başına düşen öğrenci sayısı fazladır. Eğitime sağlanan 

kaynakların ilçemizdeki ve okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, 

ekonomik yatırımlara dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması önemlidir. 

 Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması 

yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması. İlçe Müdürlüğümüze ayrılan ödeneklerin etkin, 

ekonomik ve verimli kullanılması; hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması için ilçemiz 

çapında gerekli teşviklerin artırılması; özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim 

ortamlarından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılaması 

hedeflenmektedir. 

No Performans Gösterge Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1.  Derslik Başına Düşen Öğrenci 

Sayısı 

Okul öncesi 20 20 19 16 

İlkokul 42 42 43 35 

Ortaokul 42 42 43 35 

Ortaöğretim 35 36 37 30 

3.2.2.  İkili eğitim yapan okul oranı (%) İlköğretim 87,5 83,13 78,97 70 

Ortaöğretim 43,47 41,30 39,23 35 

3.2.3.  Spor salonu olan okul oranı (%)  12 12 12 15 
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3.2.4.  Çok amaçlı salon veya konferans 

salonu olan okul oranı (%) 

 61 61 64 75 

3.2.5.  Kütüphanesi olan okul oranı (%)  30 35 38 45 

3.2.6.  Engellilerin kullanımına yönelik 

düzenleme yapılan okul veya 

kurum oranı (%)  

 - - 52 65 

3.2.7.  Okul ve derslik yapımı ile büyük 

onarımlar için hayırsever yardım 

miktarı (TL) 

 19.972,92 32.887,81 47.545,47 65.000,00 

3.2.8.  İnternet altyapısı, tablet ve 

etkileşimli tahta kurulumu 

tamamlanan okul oranı (%) 

 15 14 14 100 

3.2.9.  Bakım onarımı gerçekleştirilen 

okul sayısı 

Okul öncesi - 1 1 2 

İlkokul 11 12 4 3 

Ortaokul 

Ortaöğretim 1 2 2 4 

3.2.10. Enerji ve su tasarrufu konusunda 

yapılan faaliyetlere katılan 

öğrenci sayısı 

 - - - 28.630 

 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu Şube Diğer Sorumlu Şubeler 

44 
Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi 

eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında 

belirlenen hedeflere ulaşmak ve bölgesel 

farklılıkları en aza indirmek için yatırım 

programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 

hazırlanacaktır.  

Stratejik Geliştirme İnşaat Emlak  

45 Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların 

onarım ve bakım ihtiyaçlarının tespiti ve 

karşılanması için etkin bir bütçe dağıtım ve 

kontrol mekanizması oluşturulacaktır.  

Stratejik Geliştirme İnşaat Emlak 

46 
Mevcut ve yeni açılacak okul, pansiyon ve 

eklentiler iş güvenliği, onarım ve bakım 

esasları öncelikleri göz önüne alınarak 

düzenlenecektir. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, Özel 

Eğitim Kurumları Şubesi, Temel 

Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi 

47 Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel 

gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 
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teşvik edecek şekilde düzenlenecek; 

öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel 

etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

48 Okul ve kurumların fiziki ortamları özel 

eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek 

ve destek eğitim odaları yaygınlaştırılacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 

49 Müdürlüğümüz teşkilatında çalışma alanlarının 

fiziki kapasitesi geliştirilecek ve personelin 

ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliklere yönelik alanlar 

oluşturulacaktır.  

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 

50 Okul ve kurumların kütüphane, konferans 

salonu, laboratuvar, spor salonu ve bahçe gibi 

mekânlarının bu imkânlardan yoksun okullar 

tarafından kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, Özel 

Eğitim Kurumları Şubesi, Temel 

Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi 

51 Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-

gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her türlü 

donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim 

programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun 

olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır.  

 Destek Hizmetleri 

Şubesi  

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, Özel 

Eğitim Kurumları Şubesi, Temel 

Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 

Din Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi 
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 Stratejik Hedef 3.3. 

 Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, 

bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir sahip bir yönetim ve 

organizasyon yapısını oluşturmak. 

 Hedefin Mevcut Durumu 

 

 Globalleşen dünya şartlarına ayak uydurmak çok zor olmuştur. İletişim ve teknolojinin 

geldiği durum dünyayı adeta bir köy durumuna getirmiştir. Gelişen internet ve haberleşme ağı 

sistemiyle dünyanın en uzak noktasındaki bir firmanın ürünleri evimize getirmektedir. Bu 

durumda bizim başarılı olmamız için gelişen dünya şartlarına ayak uydurmamız zorunlu bir 

duruma gelmiştir. Bununda gerçekleşmesi için günübirlik politikalarla değil planlı programlı 

ve sistemli bir çalışma yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol kanunuyla Stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir. Etkin ve 

uluslararası standartlara uygun bir hizmet sunmak için tüm okul ve kurumlarımızda stratejik 

yönetim anlayışını yerleştirmek gereklidir. 

 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarına stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmiştir. İlçe Milli Eğitim stratejik planını 

yaparken mevcut durum analizini yaptıktan sonra geleceğe yönelim kısmına geçilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz durumu tespit etikten sonra varmak istediğimiz nokta üzerinde 

durulmaktadır. Önümüzdeki beş yılda (2015-2019) erişim, kalite ve kapasitenin geliştirilmesi 

hususunda nereye varmak istediğimiz hususunu paydaşlarımızla beyin fırtınasını yaparak 

tespit etme yoluna gidilmiştir. 

 2014 Yılı için Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı %73, 

Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlardan gelişim planı yapanların oranı %75, Müdürlüğümüz 

çalışanlarının iş doyum memnuniyetindeki artış oranı %71, kurum çalışanlarının kurum 

hizmetlerine ilişkin veri akışı hususundaki memnuniyet oranı %70, Müdürlüğümüz elektronik 

ortamlarına ilişkin değerlendirilen şikâyet sayısı %62’ dir. 

 Elektronik ortamlarına ilişkin değerlendirilen şikâyet sayısı hariç diğer performans 

göstergelerinde memnuniyet oranlarında %80-82 arası 2019 yılı sonu itibariyle hedef 

beklenmektedir. 
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 Elektronik ortamlarına ilişkin değerlendirilen şikâyet sayısında ise %62 oranında 

azalma hedeflenmektedir. Dolayısı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun getirmiş olduğu stratejik plan yapma zorunluluğunu kurumumuz için bir fırsata  

dönüştürülerek dünya standartlarına uygun bir hizmet sunmak hedeflenmektedir. 

 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Şube 

Diğer Sorumlu 

Şubeler 

52 Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planında 

belirlenen hedef, performans göstergeleri ve faaliyetlere dayalı izleme 

sistemi geliştirilecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

Müdürlüğümüz 

Birimleri 

 

53 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev alanlarına giren konularla ilgili 

sorunları tespit etmek, gelişmeleri izlemek ve politikalar geliştirmek 

amacıyla araştırmalar yapılacaktır. 

Stratejik 

Geliştirme 

Müdürlüğümüz 

Birimleri 

54 Tüm paydaşların karar verme sürecine katılması ile kurum kültürünün 

geliştirilmesi sağlanacaktır 

Stratejik 

Geliştirme 

Stratejik 

Geliştirme 

55 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hedeflerine uygun olarak ihtiyaç 

duyulan alanlarda yeni işbirliği protokolleri imzalanacaktır. 

Stratejik 

Geliştirme 

Müdürlüğümüz 

Birimleri 

56 Okul ve kurumların hizmet ve kalite standartları geliştirilerek, kalite 

yönetim sistemine işlerlik kazandırılacaktır. 

Stratejik 

Geliştirme 

Müdürlüğümüz 

Birimleri 

 

No Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.3.1 Müdürlüğümüz hizmetlerinden yararlananların memnuniyet oranı (%) 74 71 73 80 

3.3.2 Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlardan gelişim planı yapanların 

oranı(%) 

70 76 75 82 

3.3.4 Müdürlüğümüz çalışanlarının iş doyum memnuniyetindeki artış oranı 

(%) 

74 76 71 82 

3.3.6 Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri akışı hususundaki 

memnuniyet oranı (%) 

71 76 70 80 

3.3.7 Müdürlüğümüz elektronik ortamlarına ilişkin değerlendirilen şikâyet 

sayısı (internet sayfaları, e-modüller, veli bilgilendirme sistemi gibi) 

71 70 71 62 
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IV. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 

 

 Kurumumuzda istenilen düzeyde ve kalitede hizmet sunulabilmesi için kurumumuz 

bütçesinin stratejik plana, yıllık amaç ve hedeflere, performans göstergelerine dayandırılması 

gerekmektedir.  

          Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının 

maliyetlendirilmesi sürecindeki temel amaç; stratejik amaç ve hedeflere uygun maliyetler 

ortaya çıkararak kaliteli hizmet sunulmasını sağlamaktır.  Stratejik plan ile bütçe arasındaki 

bağlantı dikkate alınarak harcamaların önceliklendirilmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda, 

belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini 

kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

 

Tablo 7: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı Tablosu 

AMAÇ VE HEDEFLER MALİYET (TL) ORAN(%) 

Stratejik Amaç 1 143.889.382,40 %60 

Stratejik Hedef 1.1 143.889.382,40 %60 

Stratejik Amaç 2 71.944.691,21 %30 

Stratejik Hedef 2.1 23.981.563,74 %10 

Stratejik Hedef 2.2 23.981.563,74 %10 

Stratejik Hedef 2.3 23.981.563,74 %10 

Stratejik Amaç 3 23.981.563,74 %10 

Stratejik Hedef 3.1 7.993.854,58 %3,3 

Stratejik Hedef 3.2 7.993.854,58 %3,3 

Stratejik Hedef 3.3 7.993.854,58 %3,3 

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 239.815.637,40 %100 

TOPLAM 243.833.698,8 %100 

         Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için personel giderleri ve mal hizmet alım 

giderleri dâhil tahmini 243.833.698,80 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan 

hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri 

toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

V.BÖLÜM 
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V.BÖLÜM 

 

 Bu bölümde Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın 

Değerlendirmesi, Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mem 2010-2014 Stratejik Planı 

Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu ile  

 

A. PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 

STRATEJİK PLANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ 

 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Müdürlüğümüze verilen görevleri 

yerine getirmek, ulusal ve uluslararası projelerin bir çatı altında yönetimini sağlamak ve eğitim-

öğretimle ilgili yeni  araştırmalar  yapmak  amacıyla  2010  yılında  Pursaklar  İlçe  Milli  Eğitim  

Müdürlüğü  Araştırma Geliştirme  (Ar-Ge) Birimi kurulmuştur. 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 yayımlanmıştır.  İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesine göre misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, 

hedeflerde nicel değişiklikler yapılarak güncellemesi yapılmıştır. Pursaklar İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 6 adet Tema 6 adet Stratejik Amaç 23 adet  Stratejik  Hedef  

ve 82  adet  Performans  Göstergesinden  oluşmaktadır. Stratejik planda  yer  alan  amaç  ve  

hedefler  hazırlanan performans  programları  vasıtasıyla  gerçekleştirilmeye  çalışılmıştır.  

Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık 

performans hedefleri ile oluşturulmuştur. 2012 yılında revize edilen stratejik planının uygulamaları 

6 aylık periyotlarla izlenerek değerlendirilmeye çalışılmıştır. Stratejik amaçlarına dayalı 

gerçekleşme oranlarına bakıldığında genel olarak %72.9‟luk bir oranla amaçların gerçekleştiği 

görülmüştür. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü ‘nün başkanlığında ilgili şube müdürleri ve şeflerinin katılımıyla 

yapılan toplantılarda, değerlendirme sonuçları paylaşılmıştır. Yapılan stratejik planlama 

çalışmalarıyla Kurumumuzda stratejik yönetim anlayışı kurum kültürü olarak benimsenmiş ve 
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yapılacak hizmetleri; üst politikalar ve bütçeyle ilişkilendirme, kamu kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî 

saydamlığı sağlama, planlama, çalışmaları izleme, değerlendirme ve denetleme süreçleri önem 

kazanmıştır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarihinde “2013/26 

sayılı Genelge” ile yayımladığı “İkinci Beş Yıllık Stratejik Plan Hazırlama Programı” 

doğrultusunda ilçemizde yeni dönem stratejik planlama çalışmaları başlamıştır.  Stratejik planlama 

sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde müdürlüğümüz personelinin görev ve 

sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır ve motivasyon düzeyi yükselmiştir. Süreç 

içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden  biri,  Millî  Eğitim  Müdürlüğünde  stratejik 

planlamanın  nispeten yasal  bir  zorunluluktan ibaret  olarak  algılanmasıdır.  Bir diğer önemli 

güçlük ise yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde planda yer alan stratejik 

hedeflerin gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı'nın gerçekleşme durumu 

değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür: 

 Eğitim çağına gelmişi bireylerin ilgi, istek, yetenekleri ve Pursaklar ilçesinin ihtiyaçları 

doğrultusunda okullaştırılmalarını sağlamak; yeni öğretim ortamlarının planlanmasını, var 

olan imkânların verimli ve etkili bir biçimde kullanılmasının desteklenmesi. 

 Eğitim sistemi içerisinde yer alan bireylerin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

yönden tanımasını sağlayarak topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak 

yetişmelerinin sağlanması. 

 Kültürel mirasımızı koruyan, geliştiren ve gelecek kuşaklara aktarmayı görev edinmiş; 

sosyal sorumluluk duygusuna sahip; sanat, spor, ve kültürel etkinliklere katılan bireyler 

yetiştirilmesi. 

 Yaygın eğitim sisteminde yer alan bireylerin kişisel gelişim, bilgi ve iş gücü taleplerini 

karşılayarak bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim almalarının sağlanması. 

 Örgün eğitim kurumlarında yer alan bireyleri temizlik, hijyen ve doğal hayatın korunması 

konularında teşvik etmek; okul sağlığını daha iyi düzeye çıkarmak ve bireylere çevre 

bilincinin kazandırılması. Beyaz bayrak konusunda kurumsal bilinç düzeyinin 

kazandırılması. 
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 Ulusal projeler ile ilgili konularda öğrenci, öğretmen ve veli düzeyinde bilinç, istek ve 

merak artışı sağlanması. 

B. PURSAKLAR İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI 

GÖSTERGELERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU 

 

 2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar ile 

teşkilat yapısına yönelik büyük ve kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yapısal 

düzenlemeler ile Müdürlüüğümüz birimlerine ait iş ve işlemler yeniden belirlenmiş, Müdürlüğümüz 

görev dağılımında önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında 

Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin azaltılması, 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi önemli 

düzenlemeler de I. Plan döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durum stratejik planda yer alan önemli 

sayıda stratejinin uygulanmasını etkilemiş dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden daha düşük 

oranda gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge verisine ulaşılamamasına neden 

olmuştur. 

     Sonuç olarak Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı 

değerlendirildiğinde; belirlenen stratejik amaç, stratejik hedefler ile performans göstergelerine 

%72,9 oranında ulaşıldığı görülmüştür. Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ilk stratejik plan 

olması da dikkate alındığında bu oranın başarı düzeyi daha iyi anlaşılabilir.  

     Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan amaç, hedef, 

gösterge ve stratejilerin belirlenmesinde, Pursaklar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 

Stratejik Planı’nın değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlardan biri 

olmuştur.  

 

 İzleme ve Değerlendirme Modeli 

 

 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.  
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 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.  

 Pursaklar Kaymakamlığı bu kapsamda programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Pursaklar Kaymakamlığı 2015-2019 Stratejik 

Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin 

zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Pursaklar Kaymakamlığı 2015-2019 Stratejik Planı 

İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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

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

ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Model’inin 

çerçevesini; 

 MEB 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. 

 

 MEB 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, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme 

durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık 

hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak 

konsolide edilecektir. 
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 Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların 

nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticisiyle değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile 

paylaşılacaktır. Ayrıca, Okul/Kurum düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Pursaklar 

Millî Eğitim Müdürlüğü izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin 

gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

Dönem 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

Birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve birleştirilmesi  

Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan 

raporun üst yöneticiye sunulması 

Ocak-

Temmuz 

İkinci 

Dönem 

İzleyen yılın 

Şubat ayı sonuna 

kadar 

Birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve 

birleştirilmesi  

Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticisiyle yılsonu 

gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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C.PURSAKLAR İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI 

 Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik 

olarak yapılacak çalışmalarda koordinasyonu yürütecek ve birlikte çalışılacak birimler ayrı ayrı tespit edilerek 2015-2019 Stratejik Plan Birim 

Sorumlulukları Tablosu oluşturulmuştur. Buna göre sözkonusu çalışmalardan sorumlu olan birimler; koordinatör birim olarak görevlerini yürütecek, 

ayrıca çalışmaların sonuçlandırılmasından ve izleme faaliyetine yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu olacaklardır. 

TEMA STRATEJİK 

HEDEF 

No STRATEJİLER/TEDBİRLER ANA SORUMLU 

ŞUBE 

DİĞER SORUMLU 
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1 

Okul öncesi eğitime katılımı artıracak ve yaygınlaştırmak 

için okulöncesi eğitim imkanları eğitim imkânları kısıtlı hane 

ve mahallerin erişimini destekleyecek şekilde yerel 

yönetimle ile işbirliğiyle gidilecektir. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi 

2 

Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyet karşılayamayacak 

durumda olan haneler için maliyeti azaltacak tedbirler 

konusunda okullar ile ortaklaşa çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi İşletmeler Şubesi, 

Temel Eğitim Şubesi 

3 

Tüm okulöncesi kurumların katıldığı okulöncesi şenliği 

etkinlikleri düzenlenecektir. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi 

4 

Okul öncesi eğitimi bu eğitimin önemini tanıtan broşür 

hazırlanacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi 

5 
Okullaşma oranlarının düşük olduğu mahallelerde, ailelere 

eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi 
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6 

Yatılılık ve bursluluk imkanlarının tanıtılmasını yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Özel Eğitim 

Kurumları 

7 

Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol 

almasını sağlayacak bir yapı kurularak bu alandaki iş birliği 

artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Destek Hizmetleri 

Şubesi 

8 

Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan 

karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve 

öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı 

artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi 

9 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama 

ve tanılama sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına 

uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak 

etkin bir denetim yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Özel Eğitim Rehberlik 

Şubesi 

  

10 

Yönetici ve öğretmenlerin bütünleştirici eğitiminin amaçları ve 

önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi, İnsan Kaynakları 

Şubesi, Özel Eğitim 

Rehberlik Şubesi 

11 

Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve 

okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespit edilerek gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi,  Temel Eğitim Şubesi, 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Şubesi 
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12 Zorunlu eğitimden erken ayrılmaları önlenmesi ve 

devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları 

izleme ve önleme çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Şubesi 

13 Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve 

hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında toplumda 

farkındalık oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

14 Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel kurslara 

erişim imkânları ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

15 İş yaşamında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda 

bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör 

ve ilgili taraflarla iş birliğinde ve hayat boyu öğrenme 

kapsamında mesleki kursların çeşitliliği ve katılımcı sayısı 

artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

  

16 Örgün eğitimden yararlanamamış veya yarıda bırakmak 

zorunda kalmış bireylerin uzaktan veya yüz yüze eğitim 

imkânlarıyla öğrenimlerini tamamlamalarını sağlayacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, İnsan 

Kaynakları Şubesi 

17 Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere özel politika 

gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik 

proje ve protokoller artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi, Özel Eğitim Rehberlik 

Şubesi 
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TEMA STRATEJİK 

HEDEF 

No STRATEJİLER/TEDBİRLER ANA SORUMLU 
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18 

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bireylerin bilgi 

eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, 

derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara 

hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel ve okul 

türü farklılıkları da göz önüne alınarak örgün ve yaygın 

eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

yaygınlaştırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi 

19 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin 

yürütülmesinde diğer kurumların beşeri ve fiziki 

kaynakların ın kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine 

gidilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi 

20 

Okullarda eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri 

süreçlerini hizmet kalitesi artırılarak etkin denetimi 

yapılacaktır. 

 

 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Şubesi 

21 

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin 

ve çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 

yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara ilişkin 

değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları 

desteklenecektir. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi 
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22 

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve 

sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz 

konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine 

imkân sağlanacaktır. Bu sayede eğitim kurumlarında 

rehberlik faaliyetlerinin daha etkin sunulacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi 

23 

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla 

değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim 

sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Ortaöğretim Şubesi 

 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Özel 

Eğitim Kurumları Şubesi 

24 

Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak 

yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar çıkarılacak, okullara 

gönderilen kitap sayısı artırılacak, yayın arşivi elektronik 

ortama aktarılacak ve izleme çalışmaları yapılacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi 

25 

Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karşılayacak öğretim programlarının geliştirilmesi için 

ilgili birim ve paydaşlarla iş birliği yapılacak; üstün 

yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri 

konusunda aile, öğretmen, yönetici vb. eğitimler 

verilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi 
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TEMA STRATEJİK 
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ŞUBE 
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27 

Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve 

işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve 

öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri 

sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

28 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının 

KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile endüstriyel 

Ar‐Ge kapsamında işbirliği yapması sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

29 

Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve 

yenilikçilik kültürünün yerleşmesi için mevcut 

süreçler değerlendirilerek gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Özel Eğitim 

Kurumları Şubesi 

26 

Engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını 

karşılayacak öğretim programlarının geliştirilmesi ve 

güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. Engelli bireylerin 

eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen, 

yönetici vb. eğitimler yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Özel 

Eğitim Kurumları Şubesi 
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30 

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin ve 

sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede bir mesleki ve 

teknik eğitime ulaşmak için güncel, ölçülebilir ve 

sürdürülebilir bir kalite sistemi oluşturulacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

31 

Mesleki ve teknik eğitim politikalarının 

belirlenmesine ilişkin süreçlerin, sektörün ve işgücü 

piyasasının taleplerine uygun şekilde 

yönlendirilebilmesi için başta sektör temsilcileri 

olmak üzere ilgili paydaşların bu süreçlere etkin 

katılımı sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

32 

İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının, mesleki 

ve teknik eğitim öğrencilerinin mesleki becerilerinin 

geliştirilmesini sağlayacak bir program dahilinde 

yapılaması sağlanacak ve bu sürecin etkin bir şekilde 

izlenip ve değerlendirilmesini temin edecek bir yapı 

oluşturulacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, 

Bilişim Teknolojileri 

 

 

33 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durumlarına 

göre yapabilecekleri meslekler ve bu meslekler için 

gerekli yeterlilikler belirlenecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, 

34 
Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve 

istihdam fırsatları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla 

geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Potalına  

(http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin farkındalık 

oluşturulacaktır 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

http://www.hbo.gov.tr/
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35 
Kişisel gelişim ve mesleki ve teknik eğitim kurs 

programlarının ve belgelerinin uluslararası geçerliğine 

ve akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, 
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36 

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini 

uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla sektör 

ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Özel Eğitim ve Rehberlik 

Şubesi, Özel Eğitim Kurumları 

Şubesi, Temel Eğitim Şubesi, 

Ortaöğretim Şubesi, Din 

Öğretimi Şubesi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şubesi, Hayat 

Boyu Öğrenme Şubesi 

37 

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanarak 

bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 

öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi 
Eğitim Öğretim Şubesi 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi,                     

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi  
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38 
Mesleki yabancı dil derslerinin bütün alan ve dallara 

yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

 

39 

Öğretmenler, eğiticiler için hibe imkânlarına ilişkin 

bilgilendirme faaliyetleri yapılacak, uluslararası 

hareketliliğin artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin 

uluslararası program ve projelere katılımları 

desteklenecektir. 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Hizmet içi Eğitim Şubesi 
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Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, 

birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce 

tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

İnsan Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

41 

Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim 

görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili 

kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği 

yapılacaktır. 

 

İnsan Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

 

İnsan Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

42 

Kantini bulunan okullarda çalışanların bilgi birikimini 

artırmak amacıyla eğitim faaliyetleri yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme İnsan Kaynakları ve 

Yönetimi 

 

43 

Eğitimcilerin proje hazırlama yeterlilikleri artırılacaktır. Strateji Geliştirme İnsan Kaynakları ve 

Yönetimi 
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44 

Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin 

sayısı ve dağılımında belirlenen hedeflere ulaşmak ve 

bölgesel farklılıkları en aza indirmek için yatırım 

programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 

hazırlanacaktır.  

Stratejik 

Geliştirme 

İnşaat Emlak  

45 

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların onarım ve bakım 

ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için etkin bir bütçe 

dağıtım ve kontrol mekanizması oluşturulacaktır.  

Stratejik 

Geliştirme 

İnşaat Emlak 

46 

Mevcut ve yeni açılacak okul, pansiyon ve eklentiler iş 

güvenliği, onarım ve bakım esasları öncelikleri göz önüne 

alınarak düzenlenecektir. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, 

Özel Eğitim Kurumları Şubesi, 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 

47 

Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini 

destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde 

düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve 

kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 
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48 

Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç 

duyan bireylerin gereksinimlerine uygun biçimde 

düzenlenecek ve destek eğitim odaları yaygınlaştırılacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 

49 

Müdürlüğümüz teşkilatında çalışma alanlarının fiziki 

kapasitesi geliştirilecek ve personelin ihtiyacına cevap 

verebilecek nitelikte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere 

yönelik alanlar oluşturulacaktır.  

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 

50 

Okul ve kurumların kütüphane, konferans salonu, 

laboratuvar, spor salonu ve bahçe gibi mekânlarının bu 

imkânlardan yoksun okullar tarafından kullanılabilmesi 

sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, 

Özel Eğitim Kurumları Şubesi, 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 

51 

Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile 

makine-teçhizat dâhil her türlü donatım malzemesi 

ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve teknolojik 

gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması 

sağlanacaktır.  

 

 Destek Hizmetleri 

Şubesi  

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, 

Özel Eğitim Kurumları Şubesi, 

Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim 

Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, İnşaat 

Emlak Şubesi 
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52 

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 

Stratejik Planında belirlenen hedef, performans göstergeleri 

ve faaliyetlere dayalı izleme sistemi geliştirilecektir. 

Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğümüz Birimleri 

53 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün görev alanlarına giren 

konularla ilgili sorunları tespit etmek, gelişmeleri izlemek 

ve politikalar geliştirmek amacıyla araştırmalar 

yapılacaktır. 

Stratejik Geliştirme Müdürlüğümüz Birimleri 

54 

Tüm paydaşların karar verme sürecine katılması ile kurum 

kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır 

Stratejik Geliştirme Stratejik Geliştirme 

55 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün hedeflerine uygun 

olarak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni işbirliği protokolleri 

imzalanacaktır. 

Stratejik Geliştirme Müdürlüğümüz Birimleri 



 

~ 82 ~ 

 

56 

Okul ve kurumların hizmet ve kalite standartları 

geliştirilerek, kalite yönetim sistemine işlerlik 

kazandırılacaktır. 

Stratejik Geliştirme Müdürlüğümüz Birimleri 
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Ek 1- Stratejik Plan Hazırlama Süreci İle İlgili Kurulan Ekiplerin Listesi 

 

 Bu bölümde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi ile Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme 

Ekiplerini oluşturan kişi/kurumların listesi tablolar halinde yer almıştır.  

 

Tablo 1: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu 

 

Tablo 2: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 

 

 

 

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu 

ADI SOYADI ÜNVANI   GÖREV YERİ 

Adnan GÜRBÜZ İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe MEM 

Nevzat KAYA Şube Müdürü İlçe MEM 

Dilek OT Okul Müdürü Güzide Ülker Ticaret Meslek Lisesi 

İbrahim ERDOĞAN Okul Müdürü Pursaklar İmam Hatip Lisesi 

Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Kurulu Ekibi 

ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI BİRİMİ 

Nevzat KAYA 
Şube Müdürü Şube Müdürü Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

Neslihan ŞENER 
Koordinatör Öğretmen 

Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

İsmail KARATAŞ 
Koordinatör Öğretmen 

Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

Emir KAZAK 
İstatistik Şef Şef 

Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

Şahin YAŞAR 
Üye Şef 

Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

Cumhur ÜZEL 
Üye 

Şef Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

Mustafa ERSOY 
Üye 

Şef Strateji Geliştirme 1 Şubesi 

Zekeriya REYHAN 
Üye 

Memur Strateji Geliştirme 1 Şubesi 
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Tablo 3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi 

PURSAKLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME EKİBİ 

S.NO ADISOYADI UNVANI GÖREVYERI 

1 Nevzat KAYA ŞubeMüdürü İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

2 Metin ÇELİK OkulMüdürü Gümüşoluk İlk ve Ortaokulu 

3 Osman ÖZEL OkulMüdürü Sirkeli İlk ve Ortaokulu 

4 Emir KAZAK Şef İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

5 Neslihan ŞENER Öğretmen İlçe MEM Stratejik Plan Hazırlama 

Koodinatörü 

6 İsmail KARATAŞ Öğretmen Saray Ortaokulu 
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Ek 2- Müdürlüğümüze Bağlı Okul/Kurumların Geçmiş Durum Analizleri 

 Bu bölümde müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel eğitim-öğretim kurumlarının 

2011-2014 yılları arasında yer alan mevcut durum analizleri yer almıştır. 

 

Tablo 4: Resmi İlkokulların Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Durumu 

 

   Öğrenci Sayısı Öğretmen 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

Der. 

Baş. 

Öğr. 

Say. 

Şube 

Baş. 

Öğr. 

Say 

Öğretim 

Yılı 

Okul 

Sayısı 

Erkek Kız Toplam 

2011-2012 21 8903 8599 17502 703 347 553 50,4 31,6 

2012-2013 17 5083 4812 9895 413  328  308  34,4  30,8 

2013-2014  18  5437  5055  10492  455  305  380  34,4  27,6 

Kaynak: Ankara MEM İstatistikleri 

Tablo 5: Özel İlkokulların Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve Derslik Durumu 

    Öğrenci Sayısı Öğretmen 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

Der. 

Baş. 

Öğr. 

Say. 

Şube 

Baş. 

Öğr. 

Say 

Öğretim 

Yılı 

Okul 

Sayısı 

Erkek Kız Toplam 

2011-2012 4 589 514 1104 115 58 68 19 16,2 

2012-2013 3 378 323 701 76 64 34 10,9 20,6 

2013-2014 3 354 361 715 62 58 36 12,3 19,9 

Kaynak: Ankara MEM İstatistikleri 

Eğitimin kademelendirilmesinde 4+4+4 sistemine geçildikten sonra açılmaya başlanan 

imam hatip ortaokullarının öğrenci sayıları hızla artmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim 

yılında açılan 2 tane imam hatip ortaokulundan 872 öğrenci öğrenim görmüş,31 öğretmen 

görev yapmıştır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul sayısı 4’e, öğretmen sayısı 47’e, 

öğrenci sayısı ise 1.325’e yükselerek bir önceki yıla oranla iki katına yakın bir artış 

göstermiştir.  
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Resmi liselerde ise eğitim öğretim faaliyetlerinin 2008-2009’da 20 resmi lisede,1128 

öğretmen, 20558 öğrenci; 2010-2011’de 7 resmi lisede, 312 öğretmen, 6026 öğrenci, 2011-

2012’de 9 resmi lisede 6260 öğrenci,337 öğretmen,2012-2013’de10 resmi lisede 6777 

öğrenci,371 öğretmen,2013-2014’de10 resmi lisede 7071 öğrenci,448 öğretmen, 4 özel lisede 

80 öğretmen, 692 öğrenci; sürdürüldüğünü görmekteyiz. 

 

Tablo 6: Pursaklar, 2010-2014 Yılları Arasında Resmi ve Özel Ortaokul, Öğretmen ve Öğrenci 

Sayıları 

 

 

Tablo 7: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Resmi /Özel Ortaöğretim Kurumları 

 

Okul Türü 

Öğrenci Sayısı Öğretmen 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Şube 

Sayısı Erkek Kız Toplam 

Genel Lise RESMİ 965 1231 2196 91 41 68 

ÖZEL 190 502 692 80 39 41 

Anadolu Lisesi RESMİ 461 563 1024 124 34 34 

ÖZEL 168 299 467 39 26 26 

Fen Lisesi RESMİ 86 88 174 17 24 8 

ÖZEL 22 203 225 21 13 13 

Teknik Lise RESMİ 1887 311 2198 248 43 78 

ÖZEL 0 91 91 59 5 5 

Anadolu Kız Meslek 

Lisesi 

RESMİ 0 695 695 61 18 22 

ÖZEL 0 0 0 0 0 0 

Meslek Lisesi RESMİ 200 185 385 25 24 15 

Sağlık Meslek Lisesi RESMİ 100 289 389 45 11 15 

ÖZEL 111 168 279 5 14 14 

Anadolu İmam Hatip 

Lisesi 

RESMİ 809 1235 2044 51 42 66 

TOPLAM 4999 5833 10832 866 334 405 

Kaynak: Ankara MEM İstatistikleri 

YILLAR 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ORTAOKUL SAYISI 15 16 17 

ÖĞRETMEN SAYISI 429 449 443 

ÖĞRENCİ SAYISI 7.163 9.247 9.545 
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 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, genel ortaöğretim, mesleki ve teknik ortaöğretim, 

din öğretimi ve özel eğitim liselerinden oluşan toplam 18 resmi lisede 577 öğretmen ve 8.133 

öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. .  

 İmam hatip liseleri ile mesleki ve teknik liselerde çok uzun yıllar sıkıntıya sebep olan, 

bu okullarda okuyan öğrencileri dezavantajlı duruma düşüren katsayı farkının 2012’de 

kaldırılmasıyla bu okulların öğrenci sayıları hızla artmıştır. Pursaklar’da 2 İmam Hatip Lisesi,   

2013-2014 eğitim öğretim yılında okul sayısı 2’ye, öğretmen sayısı 107, öğrenci sayısı ise 

2.044’e yükselmiştir. 

 

Tablo 8: Resmi/Özel Okul Öncesi Kurumlarında Yıllara Göre Öğretmen, Öğrenci ve 

Derslik Durumu 

  Okul 

Sayısı 

Öğrenci Sayısı Öğretmen 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

Der. 

Baş. 

Öğr. 

Şube 

Baş. 

Öğr. 

Öğret. 

Baş. 

Öğr. 

Öğretim 

Yılı 

Erkek Kız Toplam 

2011-

2012 

16 556   459 1015  46   29  47 35  21,5  22  

2012-

2013 

23 698  586 1284 61   51 62  25 20,7  21 

2013-

2014 

21 627   507 1134  90   61 60   18,6 18,9 12,6  

Kaynak: Ankara MEM İstatistikleri 

 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, çocuğun en hızlı geliştiği dönem 

olduğundan okul öncesi eğitime de önem verilmiştir. Pursaklar’daki resmi anaokulu sayısı 2,  

2013-2014 eğitim-öğretim yılında resmi, özel anaokulu ve anasınıflarıyla 23’e yükselmiştir. 

Bu okullarda 1.074 öğrenci öğrenim görmekte, 90 öğretmen görev yapmaktadır. Ayrıca 

Pursaklar’da özel anaokulu ile anasınıfı 7 bulunmaktadır. Bu okulların 198 öğrencisi, 16 

öğretmeni bulunmaktadır. 

 Çeşitli nedenlerle örgün eğitim kurumları dışında kalmış öğrencilerimiz yaygın eğitim 

kurumlarıyla eksiklerini tamamlayabilme, meslek edinebilme şansına sahip olmuştur. 

 Pursaklar’da 2013-2014 eğitim-öğretim yılında açık ortaokulda 1467, açık genel lisede 
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3021, açık meslek lisesinde 375, açık imam hatip lisesinde 173 olmak üzere toplam 5.036 

öğrencimiz eğitim görmüştür. 

 Okul sayılarındaki bu artış ve zorunlu eğitim sistemleri, 6 ve daha yukarı yaşlardaki 

okuma yazma bilen nüfus oranını her geçen gün artırmaktadır. 2008’de6 yaş ve üzeri nüfusun 

% 10’u okuma-yazma bilirken bu oran%  3,57’da, 2010’da % 45,2’e, 2011’de %75 2013’de 

ilçede% 93.28’e, 2014’te ise % 96.80’e yükselmiştir. Pursaklar % 96.80’lik bu oranla % 

95.78 olan Türkiye ortalamasının ilçeler bazında üstündedir. 

 

Pursaklar’daki Öğrenci Sayılarının Yıllara Göre Artış Grafiği 
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Ek 3 Memnuniyet Anketi Sonuçları 

Bu bölümde iç ve dış paydaşlarımıza uygulanmış olan anket sonuçları maddeler halinde 

sıralanmıştır. 

İç paydaş memnuniyet anketi sonuçlarına göre; 

1.  “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz güvenilirdir.” maddesine paydaşlarımız % 

80.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

2. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz hizmet odaklıdır.” maddesine paydaşlarımız 

% 78.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

3. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz problemlere çözüm üretir.” maddesine 

paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

4. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz yenilikçidir.” maddesine paydaşlarımız % 

74.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

5. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz konusunda yetkindir.” maddesine 

paydaşlarımız % 77.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

6. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz kaliteli hizmet sunar.” maddesine 

paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

7. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz şeffaftır.” maddesine paydaşlarımız % 74.0 

oranında olumlu cevap vermiştir. 

8. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz erişilebilirdir.” maddesine paydaşlarımız % 

82.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

9. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz adil ve tarafsızdır.” maddesine 

paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

10. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz görüşlere açıktır.” maddesine paydaşlarımız 

% 78.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

11. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz teknolojiyi iyi kullanır.” maddesine 

paydaşlarımız % 78.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

12. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz eğitimi geliştirme faaliyetleri yeterlidir.” 

maddesine paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

13. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz insan kaynakları politikası yeterlidir.” 

maddesine paydaşlarımız % 73.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

14. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün sosyal imkanları yeterlidir.” maddesine 

paydaşlarımız % 67.0 oranında olumlu cevap vermiştir.  
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15. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışıyor olmaktan mutluyum.” 

maddesine paydaşlarımız % 78.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

16. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'ne karşı aidiyet duygusu taşıyorum.” maddesine 

paydaşlarımız % 78.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

17. “Yönetim ile çalışanlar arasında iyi bir uyum olduğunu düşünüyorum.” 

maddesine paydaşlarımız % 74.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

18. “Yönetimin, yetersiz çalışanlar için gerekli tedbirleri alıp uyguladığını 

düşünüyorum.” maddesine paydaşlarımız % 71.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

19.  “Üst yönetim ile kolaylıkla iletişim kurabiliyorum.” maddesine paydaşlarımız 

% 81.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

20. “İşimle ilgili yaptığım öneriler yeterli ölçüde dikkate alınıyor.” maddesine 

paydaşlarımız % 76.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

21. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğün de ödül sisteminin etkin işlediğini 

düşünüyorum.” maddesine paydaşlarımız % 64.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

22. “Yöneticilerim beni dinler; görüş, öneri ve isteklerimi dikkate alır.” maddesine 

paydaşlarımız % 78.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

23. “Yöneticilerim kendimi geliştirmem için bana yardımcı olur.” maddesine 

“paydaşlarımız % 76.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

24. “İlçemizin hizmet içi eğitim imkânları yeterlidir.” maddesine paydaşlarımız % 

70.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

25. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü tüm faaliyetleri genel olarak ne 

kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusuna paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap 

vermiştir. 

Dış paydaş memnuniyet anketi sonuçlarına göre; 

       İlk iki sorumuz paydaşlarımızın demografik bilgileri ile ilgilidir. 

1. “Sizce, eğitim sistemi içerisinde öncelik verilmesi gereken okullar hangisidir?” 

sorusuna verilen cevaplar, öncelik sıralaması yapılarak sonuçlandırılmıştır. 

Sonuçlar şu şekildedir:  

 İlkokullar 

 Ortaokullar  

 Anaokulu / Anasınıfları 
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 Liseler 

 Meslek Liseleri 

 

2. “Sizce, eğitime ilişkin en temel problemlere sahip okullar hangisidir?” sorusuna verilen 

cevaplar öncelik sıralaması yapılarak sonuçlandırılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir: 

 

 Ortaokullar 

 Liseler 

 Meslek Liseleri 

 Anaokulları / Anasınıfları 

 İlkokullar 

3. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün görevleri ve hizmetleri hakkında bilgi düzeyinizi 

nasıl tanımlarsınız?” sorusuna paydaşlarımız % 62.2 oranında olumlu cevap vermişlerdir.  

 

4. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkındaki bilgileri hangi yol veya 

yollarla elde etmektesiniz?” sorusuna verilen cevaplar öncelik sıralaması yapılarak 

sonuçlandırılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir: 

 

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü web sitesi 

 Sosyal ağlar, diğer internet siteleri vb. 

 Uygulanan etkinlikler-projeler 

 Yazılı Medya 

 Okulların yaptığı duyurular 

 Yazışmalar-resmi evraklar 

5. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz güvenilirdir.” maddesine paydaşlarımız % 74.0 

oranında olumlu cevap vermiştir. 

6. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz hizmet odaklıdır.” maddesine paydaşlarımız % 

73.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

7. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz problemlere çözüm üretir.” maddesine 

paydaşlarımız % 74.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

8. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz yenilikçidir.” maddesine paydaşlarımız % 73.0 

oranında olumlu cevap vermiştir. 

9. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz konusunda yetkindir.” maddesine 

paydaşlarımız % 74.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 
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10. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz kaliteli hizmet sunar.” maddesine 

paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

11. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz şeffaftır.” maddesine paydaşlarımız % 72.0 

oranında olumlu cevap vermiştir. 

12. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz erişilebilirdir.” maddesine paydaşlarımız % 

77.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

13. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz adil ve tarafsızdır.” maddesine paydaşlarımız % 

72.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

14. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz görüşlere açıktır.” maddesine paydaşlarımız % 

74.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

15. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz teknolojiyi iyi kullanır.” maddesine 

paydaşlarımız % 75.0 oranında olumlu cevap vermiştir. 

16. “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü tüm faaliyetleri genel olarak ne 

kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusuna paydaşlarımızın % 73.0’ı olumlu cevap 

vermiştir. 

 

 

 


