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Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh ÖZDEMİR’in Sunuşu 

 

 

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumları, en evvel ve her şeyden evvel vatanını, 

bayrağını, toprağını, ailesini ve değer yargılarını benimseyip seven, millî kültürüne bağlı; bunun 

yanı sıra da bilimin ışığında mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip, ülke ve dünya sorunlarına 

duyarlı, hoşgörülü, yeniliklere açık, özgüven sahibi, girişimci bireyler yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunarak, 

evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek, bilime katkı 

sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlarına yararlı olacak bilgi üretmek, 

şehrinde ve bölgesinde mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenleyerek ilçemizin gelişmesi ve kalkınması yolunda 

yoğun çaba harcamaktadır. 

Hedefimiz, bu çalışmalarda özelde ilçemiz Gölbaşı ve ilimiz Adıyaman'da, genelde ise Türkiye'de 

önde gelen nitelikte öğrenci ve öğretmen yapısına sahip, paydaşlarının ihtiyaçlarını hızlı, kaliteli 

ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir eğitim kurumu olmaktır. 

Kutsal değerlere bağlı, fırsat eşitliği, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, insan hakları, 

toplumsal değerler, bilimsel etik ve kurullar, yaratıcı düşünce, sürekli gelişim, yaşam boyu 

öğrenme, üretilen bilgi ve hizmette kalite, kaliteli çalışma hayatı, katılımcı yönetim anlayışı, 

çalışanlar, öğrenciler ve diğer paydaşlarımızın memnuniyeti, performansa dayalı insan 

kaynakları değerlendirmesi, çevreye duyarlılık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurumsal 

kimliğini korumak ve yüceltmek temel hedeflerimiz arasındadır. 

2019-2023 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları katılımcı bir anlayış içinde ve bir önceki planımız 

dikkate alınarak sürdürülmektedir. Bütün personelimiz bu çalışmalara aktif olarak katılmış, 

bütün birimlerimizin görüşleri alınarak sağlıklı ve doğru bir planlama için yoğun çaba 
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harcanmıştır. Bu plan, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün misyon ve vizyonuna ulaşması 

yolunda, ilke ve değerlerimiz göz önüne alınarak hazırlanmış bir yol haritasıdır. Kurumlarımızın 

deneyimleri ve birikimleri sonucu ortaya çıkan yeni hedefler ve önümüzdeki dönemlerde 

yapılacak olan çalışmalar bu planda açık bir şekilde ortaya konulmuştur. 

Planın hazırlanması sürecinde emeklerini esirgemeyen, katkıları ile önemli görevler üstlenen 

müdürlüğümüz Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonu Üyeleri ile bu süreçte görev alan diğer 

kurumlara, idari ve eğitim-öğretim personeline teşekkür ederim. Milli Eğitim çalışanlarının, 

stratejik planın uygulanması aşamasında da etkin ve önemli görevler üstleneceklerine olan 

inancım tamdır. Bu yolla, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her geçen yıl güçlenerek gelişecek 

ve Türkiye'nin aydınlık yarınlarını yaratma mücadelesinde ışık olmaya devam edecektir. 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                Ali Şeyh ÖZDEMİR 

                                                                                                           İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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KULLANILAN KISALTMALAR 
 

AB  : Avrupa Birliği  

ABİDE : Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  

BT  : Bilişim Teknolojileri  

CİMER : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi  

CK  : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  

DYS  : Doküman Yönetim Sistemi  

EBA  : Eğitim Bilişim Ağı  

FATİH  : Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı  

IPA  : Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)  

MEB  : Millî Eğitim Bakanlığı  

MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri  

MEBİM : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 

MEİS  : Millî Eğitim İstatistik Modülü  

OECD  : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı)  

OSB  : Organize Sanayi Bölgesi  

PESTLE : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz   

PDR  : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

PISA  : Programme for International Student Assesment (Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı)  

RAM  : Rehberlik Araştırma Merkezi  

STK  : Sivil Toplum Kuruluşu  

TIMSS  :Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen 

Bilimleri Uluslararası Araştırması) 

TİKA  : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu  

TYÇ  : Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  

YDS  : Yabancı Dil Sınavı  
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BAKANLIK HİZMET BİRİMLERİ KISALTMALARI 

ABDİGM : Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

BHİM  : Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  

BİDB  : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

DHGM : Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

DÖGM : Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

HBÖGM : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

HHGM : Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İDBB  : İç Denetim Birimi Başkanlığı  

İEDB  : İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 

MTEGM : Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

OGM  : Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

ÖDSHGM : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ÖERHGM     : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

ÖÖKGM : Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

ÖYGGM : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

PGM  : Personel Genel Müdürlüğü  

SGB  : Strateji Geliştirme Başkanlığı  

TEGM  : Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

TKB  : Teftiş Kurulu Başkanlığı 

TTKB  : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  

YEĞİTEK : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

YYEGM : Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü 
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GİRİŞ VE HAZIRLIK SÜRECİ 

Müdürlüğümüz Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi için “Stratejik Planlama Üst Kurul 

Ekibi ve Stratejik Planlama Ekibi” üyelerinden oluşturulmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 66968699/10.06.01-E.16702370 sayı ve 18.09.2018 

tarihli yazısı ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2018/16 no’lu genelgesi doğrultusunda 

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün rehberliğiyle 2019-2023 stratejik plan hazırlama 

sürecini başlatmıştır. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Adıyaman İl MEM ‘in stratejik plan çalışma takvimine bağlı 

kalarak 2019-2023 dönemi stratejik planının hazırlanması sürecini planlamıştır. 

Gölbaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan Üst Kurulu: İlçe Milli Eğitim 

Müdürü başkanlığında, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Bölüm 

Şefi ve özel büro görevlilerinden oluşmuştur. 
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I. I. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 

1.1.MEB Stratejik Plan Modeli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Planlama Ekibinin 

Oluşturulması 

Durum Analizi 

Takım Bilincinin 

Oluşturulması. Çalışma 

Normlarının Belirlenmesi 

İş Takviminin Oluşturulması 

GZFT ve Öneriler 

Stratejik Konular 

Stratejiler 

Strateji Alanları 

Paydaş Belirleme 

Paydaş Analizi ve 

Görüşmeleri 

Stratejik Amaçlar 

Faaliyet ve Projeler 

Hedefler 

Görüşlerin Alınması 

Nihai Stratejik Plan 

Performans 

Kriterleri 

Performans Planı 

Kritik Başarı 

Faktörleri 

Vizyon Misyon İlkeler 

Mevzuat Analizi 
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

MEB 2019-2023 Stratejik Planı Hazırlık Programı çerçevesinde Gölbaşı İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü olarak “Stratejik Plan Hazırlık Süreci” beş aşamalı olarak yürütülmektedir. 

Bu aşamalar: Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı, Durum Analizi, Geleceğe 

Yönelim, Maliyetlendirme, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibinden bir kişi ve İlçemize bağlı okullarımızdan 

gelen Stratejik Plan Hazırlama ekiplerinde görevli 1 kişi, 18.10.2018 tarihinde Adıyaman İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünce ARGE birimi tarafından Stratejik Plan Hazırlama Seminerine katılmıştır. 

Seminerde, stratejik plan hazırlama koordinatörlerine “adiyamanarge.meb.gov.tr” adlı sitenin 

tanıtımı yapıldı. İlçe, okul ve kurumlara; kullanıcı adları/şifre ile siteye giriş yapılarak, siteyi 

nasıl kullanacakları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İlçe, okul ve kurumların straejik plan 

takvimine göre bilgi girişlerini yapmaları istendi ve Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlamış 

oldu. 

Müdürlüğümüz stratejik planlama çalışmalarında; 

1. MEB Hazırlık Programı, 

2. 11. Kalkınma Planı 

3. MEB 11. Kalkınma Planı Önerileri, 

4. Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 

5. 2013 Yılı Yatırım Programı,  

6. Orta Vadeli Program 2019 - 2021 

7. MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2017-2018 

8. MEB 2018 Yılı Bütçe Sunuşu 

9. Stratejik Planlama Yönetmeliği, 

10. Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 3. Sürüm 

11. Cumhurbaşkanlığı Orta Vadeli Program 2019 - 2021 

12. Millî Eğitim Kalite Çerçevesi, 

13. MEB 2023 Vizyonu,  

14. TUBİTAK Vizyon 2003 – 2023 Strateji Belgesi 

15. 61. Hükümet Programı Eylem Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi  
 

gibi tüm üst politika belgeleri stratejik planın tamamına temel dayanak teşkil edecek şekilde 

dikkate alınmıştır. 

Bakanlığımızın merkezi planlama çalışmalarının daha etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesine katkı sağlayacak doğru verilerin sağlanması amacıyla ilçe hakkındaki 

demografik, ekonomik ve sosyolojik veriler stratejik planlama ekibimiz tarafından “Çevre 

Analizi”  kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirilerek il stratejik planına yansıtılmıştır. 
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GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

S.NO ADI SOYADI ÜNVANI KURULDAKİ GÖREVİ 

1 Ali DURMAZ Şube Müdürü Başkan 

2 Memet ÖZTÜRK Şef Üye 

3 Cengiz SARIGÜL Şef Üye 

4 Abdurrahman KARAKURT Şef Üye  

5 Ahmet GÖKŞEN Şef Üye 

6 Ahmet Rufai ÇALIŞ Şef Üye 

7 Hülya AYMAZ Şef Üye 

8 İrfan SALİK VHKİ Üye 

9 Mahmut BALANDIZ VHKİ Üye 

10 Gamze GEZGİNCİ VHKİ Üye 

11 Recep GÖRMEMİŞ VHKİ Üye 

12 Mehmet KORKMAZ VHKİ Üye 

13 Öznur ATMACA VHKİ Üye 

14 Mahmut İSTER Memur Üye 

15 Ercan Tevfik AKPINAR Memur Üye 

 

 

DURUM ANALİZİ 

Kurumumuzun 2019-2023 amaç ve hedeflerinin tespit edilip geliştirilebilmesi için mevcut 

durumun tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile Müdürlüğün yetkisi ve kontrolü dışındaki olumlu ya 

da olumsuz gelişmelerin belirlenmesi amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum analizi 

yapılmıştır. 

KURUMSAL TARİHÇE  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 1987 yılında kurulmuştur. Daha öncesinde İlköğretim Müdürlüğü 

olarak faaliyette bulunmuştur. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gölbaşı Hükümet Konağı 3. 

katında hizmet vermektedir. Yeni yapılacak Hükümet Konağında İlçe Milli Eğitime 1 kat tahsis 

edilmiş olup Hükümet Konağı inşaat aşamasında olup, tamamlanınca yeni yerine taşınacaktır. 

2018-2019 yılı MEBBİS MEİS İstatistik Bilgilerine göre Gölbaşı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağlı 4 anaokulu, 26 ilkokul, 19 ortaokul,7 lise, 1 Halk Eğitim Merkezi, olmak 

üzere 57 okul/kurum ve 4 okulumuzda öğrenci yurdu bulunmaktadır. Bu okullarımızda 

anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi olmak üzere toplam 11.242 öğrenci bulunmaktadır. 

İlçe okullarında okul binalarından bağımsız 1 Spor Salonu bulunmaktadır. Ayrıca 6 özel öğrenci 

yurdu, 1 Kişisel Gelişim Merkezi, 1 Özel Öğretim Kurusu,  2 Özel MTSK, 2 Özel 

Rehabilitasyon Merkezi,  bulunmaktadır. 

İlçe okullarına 2013 ve 2014 yıllarında FATİH projesi kapsamında etkileşimli tahta ve tablet 

dağıtımı başlamış olup hali hazırda 21 okulda akıllı tahta bulunmaktadır. 

İlçemizde özellikle son yıllarda Halk Eğitim Bünyesinde çeşitli okuma-yazma kursları açılarak 

okur-yazar oranı büyük ölçüde arttırılmıştır. İlçe genelinde okuma-yazma bilmeyenlerin 

sayısının tespit etmek amacıyla okullarda okuyan öğrenciler aracılığıyla evlerindeki okuma-

yazma bilmeyenlerin tespiti yapılmıştır. Daha sonra ihtiyaca göre bölgelerde okuma-yazma 

kursları açılarak bu kurslara okuma-yazma bilmeyenlerin devamı sağlanmıştır. Kurs bitiminde 
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hak edenlere okur-yazarlık belgesi tahsis edilerek verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ilçe 

genelinde okuma-yazma bilmeyenlerin sayısı her geçen yıl azaltılmaktadır. 

Gölbaşı İlköğretim Müdürlüğü Görevini Yapanlar. 

1.İsmail GÜNEŞ 

2. Reşit ÖZTÜRK 

3. İdris ZENGİN 

4. Muhammet YÜZER 

Gölbaşı Milli Eğitim Müdürlüğü Görevini Yapanlar. 

1. Hasan SERT 

2. Ali KUŞAĞLI 

3. İsmail KIRAÇ 

4. Yasin BİÇERLER 

5. Abdurrahman  ŞAHİN 

6. Mustafa GÖKSU 

7. Mustafa BUĞRUL 

8. Murat DEMİRKOL 

9. Ali Şeyh ÖZDEMİR 

10. Aziz ÖZDUMAN 

11. Ali Şeyh ÖZDEMİR 

Halen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Ali Şeyh ÖZDEMİR devam etmektedir 

 

GÖLBAŞI TARİHÇE  

Adıyaman’ a 63 Km uzaklıkta olan Gölbaşı İlçesi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu, 

Doğu Anadolu’ya bağlayan Gaziantep-Malatya karayolu ile Adana-Malatya demiryolu yönünde 

yer almaktadır. Gölbaşı gölünün güneybatısına kurulmuş olan ilçenin, Doğusunda Malatya’nın 

Doğanşehir İlçesi ile Adıyaman’ın Tut İlçesi, batısında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 

Çağlayancerit İlçeleri, kuzeyinde Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi, güneyinde Adıyaman’ın 

Besni İlçesi yer almaktadır.  
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Gölbaşı ilçe merkezinin yeri, önceleri boş bir arazi 

iken 1934 yılında demir yolunun geçmesiyle bir 

yerleşim merkezi haline gelmeye başlamıştır. Civar 

İl ve İlçelerden başlayan göçler sonucu 1954 yılında 

Besni İlçesine bağlı bir köy olmuş, 1958 yılında da 

ilçe durumuna getirilmiştir. Gölbaşı, gösterdiği hızlı 

gelişme seyri ile Adıyaman’ın büyük ilçelerinden 

biri durumuna gelmiştir.  

 

Gölbaşı ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 866,8 m. yüzölçümü 784 km. karedir. En yüksek 

dağı 2500 m. yüksekliğindeki Akdağ olup, bunu Meydan ve Boruk dağları izlemektedir. 

Engebeli bir arazi yapısına sahip olan Gölbaşı ilçe sınırları içerisinden Göksu çayı geçmektedir. 

Ayrıca bir birleriyle bağlantılı Gölbaşı, Azaplı ve İnekli gölleri mevcuttur.  

 

Gölbaşı'nın temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Geçici Köy koruculuğu, halı kursları, 

esnaflık ilçenin istihdam alanlarındandır. İlçedeki Kömür İşletmesi, tekstil atölyesi, küçük sanayi 

ve benzer işyerleri istihdam sahalarıdır. İlçede kurulu büyük fabrika, sanayi tesisi yada işletme 

bulunmamaktadır.   

 

İlçede sanayi kuruluşu olarak Kömür İşletmesi, Tekstil İşletmesi, Un Fabrikası, Yem Fabrikası, 

Poşet Fabrikası ve Tavuk Çiftliği gibi işletmeler bulunmaktadır 

  

Gölbaşında tarihi yapı olarak, Harmanlı Kasabası Göksu üzerindeki Paşa Köprüsü, Köristan 

(Yaylacık) Köyü'ne 16 km.uzaklıktaki Göksu üzerindeki Vicne Köprüsü ve Altınlı Köprüsü 

bulunmaktadır. Bunlardan Altınlı Köprünün yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bu 

köprü üç kemerli olup, taşları harç kullanılmadan sıkıştırma suretiyle yapılmıştır. Köprü 

ayaklarında sulara karşı korunmak amacıyla koni şeklinde mahmuzlar yapılmıştır. Ayrıca Nasırlı 

Köyü'nde, köyün ilk kuruluş yeri olan Mendede'de bir höyük (Mendede Höyüğü) bulunmaktadır. 

Kız Kapan'da su sarnıçları, basamaklarla çıkılan mağaralar bulunmaktadır. Çevrede çok sayıda 

cam, ok demirleri, çanak ve çömlek kalıntılarına rastlanmıştır. Köyün güneyinde 2 km. uzaklıkta 

”Çardak” veya “Gölün Başı Mağarası” adı verilen yerdeki mağarada, öküz başı rölyefi 

bulunmaktadır. Buraya “Musa Gediği” mevkii de denilmektedir. Ayrıca, köyün kuzeyinde “Kırk 

Bayır” denilen yerdeki mağaralarda mezarlara rastlanmıştır.  
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Gölbaşı, Belören'de tarihî kalıntılar bakımından zengin bir yerleşim merkezidir. Köyün 6 km. 

kadar batısında eski yerleşim yeri olan “ Heyik” mevkii bulunmaktadır. Buranın tarihi bir şehir 

olduğu , dükkan olması muhtemel kalıntılardan, yine buradaki mezar kalıntılarından 

anlaşılmaktadır.Taşlar doğal halindedir.Belören'in kuzeyinde 5 km. uzaklıktaki etrafı surlarla 

çevrili Keykubat Kalesi bulunmaktadır. Kale, Roma harcı ile yapılmıştır. Yine Belören'in 

Beldenin güneyine 5 km. uzaklıkta, “Kent” denilen yerde taş mimari parçalar ile mezar 

kalıntıları bulunmaktadır. Belören'in güneyinde, 2 km.uzaklıkta “Peri Önü” mevkiinde de bir 

höyük vardır. Buranın da eski bir yerleşim yeri olduğu bilinmektedir. Ayrıca Gölbaşı’nın 

kuzeyinde yer alan Çataltepe köyündeki “Köristan” veya “Kölisten”, denilen yerde dağın 

üzerindeki kalıntının ne olduğu kesinlik kazanamamıştır. Bu kalıntıların yel değirmeni veya bir 

kiliseye ait olduğu söylenmektedir. 

 

Çataltepe Köyü'nün güneybatısında Kara Mağara denilen doğal mağaranın üzerinde 1 m. çapında 

ve 2 metre derinliğinde tahıl saklama veya şarap kuyuları olduğu söylenen kalıntılarla 

karşılaşılmıştır. Ayrıca burada kilise ve ev kalıntıları bulunmaktadır. Bunlar da buranın bir 

yerleşim olduğunu açıkça göstermektedir. Bunun yanında Belören'in 4 km. uzaklığında 4 küçük 

mağaradan oluşan küçük kaya, 1,5 km. uzaklığında İllez Kani, Kaba Öğüt denilen ören yerleri ile 

Höyük mevkii ve Tilki Kalası bulunmaktadır. Burada çok sayıda mimari taşlara, keramiklere ve 

sarnıçlara rastlanmıştır. Beş Tepe Mevkiindeki bulunan mağarada, nişlere ve Roma harcına 

benzer harçla yapılmış kalıntılara rastlanmıştır. Bu bölgede yapılacak arkeolojik araştırmaların, 

karanlıkta kalmış bazı noktaları aydınlatacağı da açıktır. 

İlçede günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Paşa Köprüsü, Köristan (Yaylacık) Köyü'ne 

16 km.uzaklıktaki Göksu üzerindeki Vicne Köprüsü ve Altınlı Köprüsü bulunmaktadır. 

 

Genel Jeoloji : 

Gölbaşı İlçesinin üzerinde bulunduğu göl kıyısı ve vadisi, Kuzey ve Güneydoğu Torosların 

uzantılarıdır. 

Kuzeyinde Öksüz Dağı, Sırıklı Dağı, Meydan Dağı ve Doruk Dağı adlarıyla bilinen dağlar ,Dış 

Toroslar ’ın uzantılarıdır. Bu dağlar, üçüncü zamanda oluşmuş dağlardır. İlçenin 
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üzerinde bulunduğu dar vadi,kısmen yine üçüncü zamanda tarlalardan oluşmuş 

birikinti düzlüklerdir.İlçenin diğer kısımları, küçük dağlar ve engebeli arazilerle kaplı % 20 ‘ si 

ise düzlük ve ovalıktır. 

İlçenin bulunduğu vadi, morfolojik olarak tek parça olup muhtemelen eski bir göl yatağıdır. 

Çünkü göller,büyük oranda birikinti göllerdir. 

  

Jeolojik Formasyonlar ( Seriler ) : 

Paleozoik ( Birinci Zaman ) 

Gölbaşı’nın Jeolojik Yapısı, Birinci zamanın paleozoik devri ile üçüncü zamanın Tersiyer 

Devrine rastlar. Dar bir Göl Havzası olan Gölbaşı, Tersiyer Devrinde değişikliğe uğramış olup, 

zamanla şimdiki halini almıştır. 

  Tersiyer ( Üçüncü Zaman ) 

Genellikle “ Marn” lardan meydana gelmiştir. Daha ziyade kumlu yataklarla killerden 

müteşekkildir. Çoğunlukla vadiye hakim ana marn, şist, kalker, kırmızı, kahverengi 

Kongromeralardan meydana gelmiştir.  

 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ  

1. DAĞLAR 

İlçenin Kuzeydoğu, Kuzeybatı istikametinde Güneydoğu Torosların bir parçası olan sıra dağlar 

uzanır. Bunlar sırasıyla Öksüz Dağı, Sırıklı Dağı, Meydan Dağı, Boruk Dağı’dır. Bunların 

içerisinde en yüksek tepe Boruk Dağı’dır. Yüksekliği 2320 metreye ulaşır.  

2. OVALAR 

Gölbaşı İlçesi, genel olarak dağlık ve tepelik alanlardan oluşur. İlçe Merkezi, kısmen ova 

sayılabilecek Gölbaşı Gölü çevresinde kurulmuştur. Göl çevresinde kalan az bir kısmı ise tarım 

alanı olarak kullanılmaktadır. Kısmen Azaplı ve İnekli Gölü’nün Güney Kısımları ovalıktır. 

Bunlar: kuzeyde İnekli Ovası, güneyde Balkar Ovası’dır. Toprak itibari ile kum, kil ve organik 

maddelerden oluşur. Gölbaşı Gölü’nün Kuzey Doğusu alüvyon sahasıdır, ince taneli 

malzemeden ibarettir. Gölbaşı Gölü ve Azaplı Gölü alüvyon sahasında büyük bir bataklık 

meydana gelmiştir. Üzeri sazlık ve kamışlıklarla kaplıdır.  

3. PLATOLAR 

Gölbaşı İlçesinin, kuzey ve güneyini çevreleyen Güneydoğu Torosların üzerinde yer alan   

platolar, oldukça zengin bir görünüm arz etmektedir. Özellikle, Savran Yaylası ve Sırıklı Yaylası 

Platoları bunlara örnek gösterilebilir.  

4. AKARSULAR 

İlçenin tek akarsuyu Göksu Çayı’dır. Kahramanmaraş İli Nurhak İlçesi ‘nin güneyinden doğan 

ve doğu istikametinde kar suları ile beslenerek akan Göksu Çayı, İlçenin kuzey doğusunda 

Maltepe Köyü yakınlarında kavis yaparak tekrar doğuya yönelir.Gölbaşı-Malatya sınırında 

Erkenek Çayı ile birleşerek tekrar Güneye yönelir ve aşağıda Fırat’a karışır.Göksu ve Erkenek 

Çayı’nın çevresi İlçenin aynı zamanda en önemli piknik ve mesire yerleridir. 
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Gölbaşı İlçesi, yer altı suları bakımından çok zengin su kaynaklarına sahiptir. Ayrıca 

Göksu Çayı’nın suyu yazın azalıp, kışın çoğalmaktadır.Üzerinde DSİ tarafından Çataltepe Köyü 

civarında Çataltepe Barajı’nın etüt çalışmaları devam etmektedir.  

5. GÖLBAŞI  İKLİMİ 

1-      Basınç Durumu 

2-      Sıcaklık Durumu 

3-      Meteorolojik Günler 

4-      Yağışlar 

5-      Göller  

a) İKLİM : Gölbaşı etrafı değişik yüksekliklerle çevrili olması nedeniyle, merkezçukur bir 

vadide kalmaktadır. Etrafındaki dağların ortalama yüksekliği 1000-1700 metredir. Kuzey ve 

Güneyinde Toroslar’ın bulunması hava kütlelerinin hareketine bir ölçüde etkili olmaktadır. 

Yaz mevsiminde, kuzeydeki dağlık alan bu durumu engeller. Güneydeki sıcak havanın 

gelmesini de güneydeki dağlık alan engeller. Kışın ise, genellikle soğuk havanın meydana 

getirdiği yüksek basınç hakim olur. Sonbahar ve kış aylarında genel olarak Basra 

Körfezi’nde meydana gelen termal alçak basıncın tesirine girer. Sonuçta, suptropikal iklimin 

kış mevsimindeki ılıklığı yerine soğuk ve yağış düşüklüğü hakim olur. Vadilerde, zirvelere 

göre sıcaklık değişimleri daha fazladır. Dağların kuzey yamaçları, güneyden daha çok soğuk 

olur.Bu durumda bitki dağılışını yerleşme ve tarımsal faaliyetleri etkiler. 

a.  İklimin Genel Karakteri : 

İklimi etkileyen hava kütleleri, yükselti, karasallık Gölbaşı İlçesinde Kara ikliminin oluşumuna 

neden olur. Hatay-Kahramanmaraş Çöküntü Hendeğinden 500-700 metre eşikliklerle ayrılan batı 

kenarında, yükseltinin de az olması sebebiyle, az da olsa Akdeniz İkliminin yüksek alanlarda 

görülen tipi hakimdir. 

b.  İklim Elemanları 

 1- Sıcaklık: Gölbaşı’nda en soğuk ay genellikle ocak ayıdır.Ortalama sıcaklık derecesi 

 1-5 derece ile , 2-8 derece arasında değişir.En sıcak ay ise Temmuzdur.Ortalama sıcaklık 

 28 –32 derece dolayındadır. 

d) Basınç ve Rüzgarlar 

Gölbaşı genel olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkileyen ,Basınç sistemlerinin 

yani yazın Basra alçak Basınç Merkezinin, kışın ise Sibirya yüksek basınç sisteminin etkisi altına 

girer. 

e) Nem ve Yağış : 

 Gölbaşı İlçesinde yıllık nisbi nem ortalama % 50’ dir.Yılın yaz ayları Mayıs ve Eylül 

aylarında yapılan ölçümlerde yıllık ortalamanın altına düşer.Ekimden, Mayıs başlarına kadar 

nisbi nem dereceleri yıllık ortalamanın üzerine çıkmaktadır.Gölbaşı ve çevresinin nisbi nemine 

Gölbaşı,Azaplı ve İnekli Gölleri olumlu yönde etki eden etkenlerdir.Ortalama yıllık yağışın, 
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mevsimlere dağılışı en çok kış aylarında % 47.8 ; ilkbaharda 30.5 -18.6; yaz aylarında ise 3.1 

nispetinde yağış düşer.  

 GÖLBAŞI GÖLÜ 

Kuzeydoğu ve Güneybatı yönündeki çöküntü hendeğinin yüksekliği 863 metredir.Oluşum 

bakımından kartik tektonik göller grubuna dahil edilir.Suyu tatlı ,fakat elverişli değildir.Gölün 

uzanışı,doğu-batı yönlü olup, güneyinde bir maiktaro ovalık alan ,devam ettikten sonra da 

platoluk alan görülür..Bazı yerlerde alüvyol saha yer alır.Göl, yağmur,kar ve küçük dereciklerle 

beslenir.Batı istikametinde kanalla Azaplı Gölü’ne bağlanır.  

  AZAPLI GÖLÜ 

  Gölbaşı Gölü’nün bir kanalla bağlandığı Azaplı Gölü, 3 km kare alanlı, deniz seviyesinden 840 

metre yüksekliği olan, kıyıları girintili-çıkıntılı olmayıp, etrafı sazlık ve kamışlıklarla kaplıdır. 

Suları tatlı fakat içmeye elverişli değildir. Oluşumu karstik bir yapıya sahiptir. 

Sazan ve yayın balığı yetiştirmek için müsaittir. Yılda, yaklaşık 20 ton sazan ve 25-30 ton yayın 

balığı elde edilir. Tarım için sulamadan faydalanılır.  

  İNEKLİ (YEŞİLOVA) GÖLÜ 

Gölbaşı’nın en batısındaki göldür.1.09 km kare ve denizden yüksekliği 820 metredir. Etrafı 

sazlık ve kamışlıktır. Suyu tatlı, ama içmeye elverişli değildir. 

Göller, akarsu ve derelerle beslenir. En yüksek seviyelerine kış ayları ile mart ve nisan da 

ulaşılır. En düşük seviyeye ise yaz aylarında ve Eylül ayında düşer. Gölbaşı, Azaplı ve İnekli 

gölleri D.S.İ.tarafından kanallarla birleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

GÖLBAŞI İLÇESİ BELEDİYELERİ COĞRAFİ BİLGİLERİ 

Belediye Adı 
İl Merkezine 

Uzaklık 

İlçe 

Merkezine 

Uzaklık Rakım Enlem Boylam 

 BALKAR 70 km 10 km 1111 m 37,733421 37,563221 

 BELÖREN 91 km 24 km 1000 m 37,63188 37,572087 

 GÖLBAŞI 

  

890 m 37,776852 37,637428 

 HARMANLI 72 km 10 km 1173 m 37,832054 37,738678 



GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 – 2023 STRATEJİK PLAN 

GÖLBAŞI İLÇESİ KÖYLERİ COĞRAFİ BİLGİLERİ 

Köy Adı İl Merkezine Uzaklık İlçe Merkezine Uzaklık Rakım Enlem Boylam 

 AKÇABEL 80 km 17 km 985 m 37,80159 37,80336 

 AKÇAKAYA 69 km 6 km 1052 m 37,79377 37,68797 

 AKTOPRAK 78 km 15 km 1045 m 37,84697 37,69218 

 AŞAĞIAZAPLI 78 km 15 km   37,74713 37,52516 

 AŞAĞIKARAKUYU 92 km 29 km   37,64848 37,64725 

 AŞAĞINASIRLI 92 km 29 km   37,62316 37,63815 

 BAĞLARBAŞI 74 km 11 km 1100 m 37,76069 37,5488 

 BELÖREN 85 km 22 km 1000 m 37,63188 37,57209 

 CANKARA 91 km 28 km 1000 m 37,87188 37,8359 

 ÇATALAĞAÇ 86 km 23 km 964 m 37,64481 37,49432 

 ÇATALTEPE 70 km 7 km 1119 m 37,81028 37,59934 

 ÇELİK 77 km 14 km       

 GEDİKLİ 94 km 31 km 1040 m 37,6334 37,65857 

 HACILAR 80 km 17 km 1038 m 37,79138 37,52414 

 HAMZALAR 91 km 28 km 1118 m 37,91811 37,66476 

 HAYDARLI 91 km 28 km 905 m 37,57729 37,47436 

 KARABAHŞILI 85 km 22 km 1250 m 37,89995 37,74239 

 KARABURUN 69 km 6 km 920 m 37,75771 37,59224 

 KÖSÜKLÜ 84 km 21 km 1045 m 37,66657 37,48876 

 KÜÇÜKÖREN 99 km 26 km 980 m 37,64368 37,45298 

 MEYDAN 85 km 22 km       

 ÖRENLİ 69 km 6 km 1200 m 37,74791 37,63522 

 OZAN 69 km 6 km 950 m 37,83067 37,69926 

 SAVRAN 79 km 16 km 925 m 37,80668 37,53816 

 YARBAŞI 60 km 3 km 1201 m 37,75683 37,66715 

 YAYLACIK 82 km 19 km 989 m 37,82926 37,81129 

 YENİKÖY 87 km 24 km 905 m 37,59859 37,47034 

 YEŞİLOVA 83 km 18 km 960 m 37,72 37,47859 

 YUKARIÇÖPLÜ 57 km 6 km   37,76674 37,7043 

 YUKARIKARAKUYU 87 km 24 km   37,70181 37,65194 

 YUKARINASIRLI 89 km 26 km   37,65239 37,60768 

 



GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 – 2023 STRATEJİK PLAN 

Gölbaşı İdari Tarihi     

 İlçemiz Gölbaşı, Cumhuriyet döneminde Besni İlçesine bağlı “KARAÇALIK “ olarak anılan 

mevkiinde bir köydür. 

 01-04-1958 Yılında İlçe oldu. Besni’den ayrılarak Adıyaman İline bağlandı. Yerleşim alanının 

genişliği ,coğrafi konumu halkın kültürel ve ekonomik yapısı İlçenin hızla gelişmesine etken 

olmaktadır. 

     Yakın tarihte il olmaya adaydır.    

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mevcut durum analizini yaparken MEB Strateji 

Geliştirme Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu kademeleri gerçekleştirdik. Kurumumuz, stratejik 

planını oluşturmuş, 2014 yılında uygulanmaya başlamış ve 2018 yılında yapılan mevcut durum 

analizi ile vizyon ve misyon ifadelerinin bilimsel temeller üzerinde revize edilmesiyle, stratejik 

planını ve süreçlerini oluşturmuştur. Durum analizi çalışmasında Müdürlüğümüzün tarihsel 

gelişimi, mevzuat analizi ve yasal yükümlülükleri, faaliyet alanları ve hizmetleri, paydaş analizi, 

kurum içi analiz ve çevre analizi yapılmıştır. 

Yapılan mevzuat analizi sonucu doğrultusunda eğitim, öğretim, yönetim işlemleri ile yetişkin 

eğitimi ve velilerle ilişkiler öncelikli yükümlülüklerimiz olarak belirlenmiştir. 

2015-2019 Stratejik Planının uygulamaya konulmasından sonra yıllık Performans 

Programları hazırlanarak stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Belirlenen hedeflere büyük oranda (%80) ulaşılmıştır. Hedefe ulaşılamayan göstergeler; 

 Devamsızlık, 

 Özel öğretimin oranı, 

 Açık öğretimde kayıt donduran öğrenci oranı:  

 Ortaöğretim başarı ortalamaları,  

 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı , 

 Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için hayırsever yardım miktarı, 

Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için 2019-2023 plan döneminde yeni stratejiler 

belirlenerek hedefe ulaşma sağlanacaktır. Ancak; 

 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı,  

MEVZUAT ANALİZİ 

Gölbaşı  İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir 

kurumudur. Millî Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, 

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Emirler 

doğrultusunda Millî Eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, 

değerlendirmek ve geliştirme yönüyle sorumlulukları İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. 

Gölbaşı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen çok sayıda 

kanun ve yönetmelik bulunmaktadır. Bunlar içerisinde özellikle 24 Haziran 1973 tarihli ve 

14574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 24 Aralık 
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2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu, 14 Eylül 2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan 652 sayılı 

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18 

Kasım 2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe 

Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği önem arz etmekte ve müdürlüğümüz bu kanun ve 

yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir. 

Mevzuat analizinde, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Millî Eğitim Bakanlığının görev alanı kapsamındaki Kanunlar, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği incelenmiştir. İncelenen mevzuat çerçevesinde,  

Müdürlüğümüzün faaliyet alanı kapsamında olan ve önümüzdeki plan süresince ulaşılması 

düşünülen amaç ve hedeflere dayanak oluşturan mevzuat hükümlerine aşağıda özet şeklinde 

durum analizi raporunda ise ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim 

Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre İl Milli Eğitim 

Müdürlüklerinin görevleri özetle şunlardır: 

1. Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek, 

2. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında 

yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, 

3. Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak. 

4. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 

5. Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 

etkin kullanımlarını sağlamak, 

6. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

7. Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

8. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

9. Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 

10. Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

11. Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

12. Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

13. Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 

14. Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

15. Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

 

Üst Politika Belgeleri Analizi  

Millî Eğitim Müdürlüğüne görev ve sorumluluk yükleyen hükümlerin tespit edilmesi için 

tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak incelenmiş, bu belgelerdeki Milli Eğitim politikaları 



GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 – 2023 STRATEJİK PLAN 

incelenmiştir. İncelenen belgelerden Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın 

stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken göz önünde 

bulundurulmuştur.  

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu temel referans üzere üst politika belgeleri; 

temel üst politika belgeleri ve diğer üst politika belgeleri olarak iki bölümde ele alınmıştır. 

Stratejik plan ve üst politikalar arasında ilişki kurulması amacıyla analiz edilen belgelerden 

bazıları ise Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Üst Politika Belgeleri 

Temel Üst Politika Belgeleri Diğer Üst Politika Belgeleri 
Kalkınma Planları Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları 

Orta Vadeli Programlar TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Raporu 

Orta Vadeli Mali Planlar Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat Programı Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) 

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 

MEB 2019-2023 Stratejik Planı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi  (2017-2023) 

Millî Eğitim Şura Kararları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye 

ile İlgili Raporları 

Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 

Avrupa 2020 Stratejisi  

 

 

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün faaliyet 

alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 

birimlerinin yasal yükümlülükleri, üst politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan sistemler ve 

kamu hizmet envanteri incelenerek Müdürlüğün hizmetleri tespit edilmiş; eğitim ve öğretim, 

bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ölçme ve değerlendirme, insan kaynakları 

yönetimi, araştırma, geliştirme, proje ve protokoller, yönetim ve denetim, fiziki ve teknolojik 

altyapı olmak üzere altı faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. 

 

Paydaş Analizi 

Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda Türk Eğitim Sistemini düzenleyen mevzuat ile 

birlikte 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eğitim sistemi için öngördüğü 

İlçemizin beklentilerini karşılayan, hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda 
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şekillendirilebilmesine imkân tanıyan örnek ve öncü bir “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik 

Planı’nın” tüm paydaşların katılımıyla hazırlanması hedeflenmiştir. Stratejik planının 

hazırlanması aşamasında katılımcı bir yapı oluşturabilmek için ilgili tüm tarafların görüşlerinin 

alınması ve plana dâhil edilmesi gerekli görülmüş ve bu amaçla paydaş analizi çalışması 

yapılmıştır. 

Paydaş sözcüğü, kuruluşun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluşun 

faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kişi, grup veya kurumları ifade 

etmektedir.  

Stratejik Plan çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paydaş analizi ile iç ve dış ilgili tarafların 

belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

faaliyetlerini nasıl etkiledikleri analiz edilmiştir.  

Stratejik Planlama Ekibi tarafından yapılan çalışmayla paydaş analizinin ilk aşaması olan iç ve 

dış paydaşların belirlenmesi çalışması gerçekleştirilmiş bu kapsamda, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün 30 dış paydaşı tespit edilmiştir. 

Paydaşların sınıflaması yapılırken; Kurum yönetici ve çalışanları, Meslek Kuruluşları ve Sivil 

Toplum Örgütleri (Vakıflar, Dernekler), Odalar/ Borsalar/ Birlikler/ Sendikalar, Sağlık Kurum 

ve Kuruluşları,  Medya,  Siyasi Partiler Özel Sektör Kuruluşları, okul-aile birlikleri, okul öğrenci 

temsilcileri ve Firmalar şeklinde genel başlıklar halinde ele alınarak sınıflama listesi 

oluşturulmuştur.  

Paydaş Analizi ve Sınıflamasında Kullanılan Kavramlara İlişkin Açıklama Tablosu 

Paydaş, kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen taraflardır. 

Paydaşlar şu başlıklarda ele alınmaktadır. 

Lider 
Kurumda herhangi bir kademede görev alan çalışanlar içerisinde 

liderlik özellikleri olan kişilerdir. 

Çalışan Kurumun çalışanlarıdır. 

Müşteri 

Ürün, hizmet veya süreçten etkilenen veya satın alıp kullanan herkestir. 

İki çeşit müşteri vardır: Dış müşteriler; hizmet veren kuruma mensup 

olmayan, ancak ürün/hizmetten yararlanan veya ondan etkilenenlerdir. 

İç müşteriler; kurumda çalışanlardır. 

Temel Ortak 

Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimine bağlı 

olmaksızın zorunlu olarak kurulmuş olan ortaklıklardır. (yapısal 

bağlılık gibi) 

Stratejik Ortak 
Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kendi seçimi üzerine 

kurduğu ve ortaklıklardır. 

Tedarikçi 
Kurumun faaliyetlerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyduğu kaynakları 

temin eden kurum/kuruluşlardır. 

Ürün/Hizmet Herhangi bir hizmet/üretim sürecinin çıktısıdır. 
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Millî Eğitim Müdürlüğümüz için belirlenmiş olan paydaşlar tablo-1’deki açıklamalar 

doğrultusunda sınıflandırılmıştır. Belirlenen paydaşlardan, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum ve/veya kişilerin tespit edilmesi amacıyla 

beyin fırtınası ile önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayla, diğerlerine göre daha 

fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Öncelikli paydaş listesinin belirlenmesi amacıyla paydaşlar Stratejik Planlama Ekibi 

üyeleri ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin katılımıyla değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmeler sonunda aşağıdaki paydaşların diğerlerine göre kurumun faaliyetlerini 

etkileme veya kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecelerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Böylece ilk başta belirlenen paydaşların sayısı, beyin fırtınası ile önceliklendirme 

sonucunda 30’a inmiştir. 
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GÖLBAŞI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCELİKLİ PAYDAŞ LİSTESİ 

SIRA 

NO 
PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ/ DIŞ 

PAYDAŞ/ MÜŞTERİ 

1.  Milli Eğitim Bakanlığı İç Paydaş 

2.  Adıyaman Valiliği İç Paydaş 

3.  Milli Eğitim Müdürü İç Paydaş/Müşteri 

4.  MEM Yöneticileri ve Personelleri İç Paydaş 

5.  Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Birimler İç Paydaş 

6.  MEM Personeli İç Paydaş 

7.  Gölbaşı Belediyesi İç Paydaş 

8.  Öğretmen İç Paydaş 

9.  Öğrenci İç Paydaş 

10.  Veli Dış Paydaş 

11.  Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Dış Paydaş/Müşteri 

12.  İl Özel İdaresi Dış Paydaş/Müşteri 

13.  Türk Ulusal Ajansı-Kalkınma Bakanlığı Dış Paydaş 

14.  Yerel Yönetimler  Dış Paydaş/Müşteri 

15.  Gölbaşı Meslek Yüksek Okulu Dış Paydaş 

16.  İlçe Emniyet Müdürlüğü Dış Paydaş 

17.  Meslek Kuruluşları ve Sivil Toplum Örgütleri (Vakıf, Dernekler) Dış Paydaş 

18.  Eğitim Sendikalar Dış Paydaş/Müşteri 

19.  Medya Dış Paydaş 

20.  Telekom Dış Paydaş 

21.  Sağlık Kurum ve Kuruluşları Dış Paydaş 

22.  Defterdarlık Dış Paydaş 

23.  Sosyal Güvenlik Kurumu Dış Paydaş 

24.  Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Dış Paydaş 

25.  İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Dış Paydaş 

26.  Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş 

27.  Eğitim Sendikaları  Dış Paydaş 

28.  Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Dış Paydaş 

29.  Adıyaman Elektrik Dağıtım A.Ş. Dış Paydaş 

30.  Müftülük Dış Paydaş 
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Paydaş Görüşleri 

 

Yapılan çalışmalar neticesinde paydaş sayısının çok fazla olduğu  görüldü. Bu nedenle İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Ali Şeyh ÖZDEMİR başkanlığında şube müdürlerinin katılımıyla paydaş 

sayısında bizleri daha çok ilgilendirilen paydaşlar seçilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde; 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için fiziki 

imkânlarımızın sınırlı olduğu bu sorunun aşılaması gerektiği belirtildi. Bu sonun da aşılabilmesi 

için ilçemize yapılması düşünülen yeni Hükümet Konağında kaymakamlığımız tarafından bir 

katın tamamen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesine karar verilmiştir. 

Okullar arasında sunulan eğitim hizmeti ve eğitimin kalitesi bakımından var olan farklar sorun 

teşkil etmektedir. İlçemize yeni yapılan okul binaları ile okulların fiziki alt yapı ve donanım, 

(laboratuvar, bilgi teknolojisi sınıfı, spor salonu, çok amaçlı salon vb. gibi eklentiler) bakımından 

güçlendirilerek nicelik olarak çok iyi seviyeye kavuşturulduğu görülmekte olup imkanlar 

ölçüsünde diğer okullarımıza da fiziki alt yapının . Ancak nitelik olarak okullarımızda da  fizik 

alt yapının tamamlanması ile okullarımız arasındaki farkın ortadan kaldırılarak eğitimde fırsat 

eşitliğini sağlamak müdürlüğümüzün öncelikli stratejik amaçlarındandır. 

Paydaş kitlesinin büyüklüğü, orta etkili-orta önemli olması dikkate alınarak paydaşlardan İlçe 

Milli Eğitim Müdür, ve Şube Müdürlerinin tümünden, Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Birimler, 

Diğer Personel, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Tüm Okul/Kurumlar, yöntemi ile görüşlerinin 

alınması kararlaştırıldı. 

Paydaşlara uygulanacak anketler konusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 

dış paydaş anket formları göz önüne alınarak aynen kullanmaya karar  verdik. 

İç paydaşlardan müdürlüğümüzle ilgili görüş, beklenti ve önerileri için müdürlük birimleri ve 

bağlı kuruluşlarında çalışanlar ve yöneticiler ile okul/kurumlardaki yönetici, öğretmen ve 

personelin görüşlerinin tamamı anket ve görüşme yoluyla alınmıştır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışanlarından 6 şef, 2 memur, 6 Veri Hazırlama ve Kontrol 

İşletmeni, 4 İlçe MEM Yöneticisi (Müdür ve Şube Müdürü) ve 39 Okul Müdürü, 4 Müdür 

başyardımcısı ve 58 Müdür Yardımcısı, 2 Memur olmak üzere toplam 119 iç paydaşımız 

görüşlerini bildirmişlerdir. 
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ANKETE KATILAN OKUL/KURUM ÇALIŞANLARININ 
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Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 1. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüz hakkındaki bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz ve 

kalitesini (bilgi, iletişim hızı, Türkçe dil bilgisi vb.) nasıl buluyorsunuz?” başlığı soru halinde 

sorulmuştur. Görüş ortalamasında ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini olumlu 

etkilediğini düşündükleri faktörler arasında “Kurum Resmi Yazısı” başlığını % 75’lik oranla 

ilk sırada, “Kurumun web sitesinden” başlığını %70’lik oranla 2.sırada, “Bilgilendirme e-

postası ile” ise %40’lık oranla 3. sırada yer aldığı görülmüştür. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

genel kanaati olumlu etkilediğini düşündükleri faktörler arasında “Basın yolu ile” bilgilendirme 

% 30’lık oranla son sırada yer aldığı görülmektedir.  

 

 

Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 2. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüz hakkındaki genel kanaatleri?”başlığı 9 soru halinde 

sorulmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında genel kanaati olumlu etkilediğini 

düşündükleri faktörler arasında “Soru ve sorunlar için Müdürlüğün ilgili birimine kolay 

erişilebilir.” başlığını % 65’lik oranla ilk sırada, “Kurumsal ve idari anlamdaki 

sorumluluklarını yerine getirme konusunda başarılıdır” başlığını %58’lik oranla 2.sırada, “Diğer 

kurum ve kişilerle iletişim kurmada başarılıdır” ise %47’lik oranla 3. sırada yer aldığı 

görülmüştür.“Sürdürdüğüm ilişkilerde beklentilerim dikkate alınıyor.” başlığı ise% 45’lık 

oranla son sırada yer aldığı görülmektedir. 
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Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 3. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüz birimlerinden aldığınız hizmetler beklentilerinizi ne ölçüde  

karşılıyor?” başlığı 12 ayrı şeflik birimi sorulmuştur. Görüş ortalamasında ise, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün hizmet beklentilerini olumlu etkilediğini ve başarılı olarak düşündükleri birimler 

arasında “MEBBİS ve E-Okul hizmetleri” birimi % 65’lik oranla ilk sırada, “Destek 

hizmetlerinden (Tahakkuk)” birimi %61’luk oranla 2.sırada, “İnsan Kaynakları” Birimi ise 

%60’lik oranla 3. sırada yer aldığı görülmüştür. “Bilgi İşlem” Birimi ise% 45’lik oranla son 

sırada yer aldığı görülmektedir.  

 

 

Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 4. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüzün imajını değerlendiriniz” Görüş ortalamasında ise, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün imajını olumlu etkilediğini düşündükleri faktörler arasında “Topluma 

yararlılık” başlığı % 62’lik oranla ilk sırada, “Güvenilirlik, saygınlık” başlığı%48’lik oranla 

2.sırada, “Çağdaşlık” başlığıise %43’lik oranla 3. sırada yer aldığı görülmüştür. 

“Tarafsızlık”başlığı ise%39’lük oranla son sırada yer aldığı görülmektedir.  
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Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 5. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüz çalışanlarından memnuniyet düzeyi” başlığı 7 soru halinde 

sorulmuştur. Görüş ortalamasında ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından memnuniyet 

düzeyi faktörleri arasında “Güler yüz” başlığı %63’lik oranla ilk sırada, “İletişim Becerisi” 

başlığı%57’lik oranla 2.sırada, “İş ve işlem hakkında yeterli bilgi verme” ve 

“Sorularınızı/taleplerinizi doğru anlama“ başlıklarının ise %50’lik oranlarla 3. sırada yer aldığı 

görülmüştür. “Sorularınıza/taleplerinize detaylı/anlaşılır cevap verme” başlığı ise%48’lük 

oranla son sırada yer aldığı görülmektedir.  

 

Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 6. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüz yöneticilerinden memnuniyet düzeyi” sorusu 9 başlık halinde 

sorulmuştur. Görüş ortalamasında ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinden memnuniyet 

düzeyi faktörleri arasında “İletişim Becerisi” ve “Güler yüz” başlığı % 65’lük oranla ilk 

sırada, “Sorularınızı/taleplerinizi doğru anlama “ başlıkları%60’lik oranlarla 2.sırada, 

“Mesleki Yeterlilik“ başlığı ise %59’lik oranla 3. sırada yer aldığı görülmüştür. “İşlem hızı” ve 

“Hatasız işlem” başlıkları ise%49’lik oranlarla son sıralarda yer aldıkları görülmektedir.  
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Sayısal olarak en büyük olan “okul/kurum” iç paydaşımıza sorulan anketin 7. bölümünde 

katılımcılara, “Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarından (yönetici-memur) memnuniyet 

düzeyi” sorusu 11 başlık halinde sorulmuştur. Görüş ortalamasında ise, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü yöneticilerinden memnuniyet düzeyi faktörleri arasında “Genel Çalışma 

Kurallarına Uyum” ve “Teknolojik imkânlar” başlıkları %60’luk oranlarla ilk sırada, 

“İletişimin Yeterli Olması” ve “Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Olumlu Kurum İmajının Varlığı“ 

başlıkları%56’lik oranlarla 2.sıralarda, “Yeniliğe ve Değişime Açık Olması“ başlığı ise %50’lik 

oranla 3. sırada yer aldığı görülmüştür. “Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğin Fazla Olmaması” 

başlığı ise%40’lık oranla son sırada yer aldığı görülmektedir.  

 

 

 

Kurum çalışanlarımıza anketin 1. Bölümünde“Yöneticilerin liderlik 

davranışları?”algısına karşılık olarak gelen görüşlerin ortalamasında, Yöneticilerin liderlik 

davranışlarının olumlu etkilendiğini düşündükleri faktörler arasında “Yöneticilerimiz insan 

ilişkilerine önem vermektedir” başlığını %21’lik oranla ilk sırada, “Yöneticilerimiz, 

teknolojik gelişmeleri takip etmekte” başlığını yine %21’lik oranla 2.sırada, “Yöneticilerimiz 

 çalışanların görüşlerini dikkate almakta” başlığını ise yine %21’lik oranla 3. sırada yer aldığı 

görülmüştür. “Yöneticilerimiz, yenilikçi düşüncelerin üretilmesini teşvik etmekte” başlığına 

ise %19’lükoranla son sırada yer verildiği görülmektedir. 
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Kurum çalışanlarımıza anketin 2. bölümünde “İyileştirme etkinliklerine destek ve 

katılımı”algısına karşılık olarak gelen görüşlerin ortalamasında, Yöneticilerin etkinlikleri 

desteklenmesinde olumlu etkilerini düşündükleri faktörler arasında “Yöneticilerimiz, kurumda 

birlikte çalışmayı (takım çalışmasını) destekler” başlığını % 68’lik oranla ilk sırada, 

“Yöneticiler, kurumun vizyonunu, stratejilerini, iyileştirmeye açık alanlarını vs. çalışanlarla 

paylaşır” başlığını %57’lik oranla 2.sırada, “katıldıkları hizmet-içi eğitim, konferans ve seminer 

sonuçlarını çalışanlarla paylaşırlar” başlığını ise yine %55’lik oranla 3. sırada yer aldığı 

görülmüştür. “Yöneticiler, çalışanların değişim yapacak fikirleri desteklenmekte” başlığına 

ise %48’lukoranla son sırada yer verildiği görülmektedir. 
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Kurum çalışanlarımıza anketin 3. bölümünde “Motivasyon tanıma ve takdir 

yaklaşımı”algısına karşılık olarak gelen görüşlerin ortalamasında, Yöneticilerin liderlik 

davranışlarının olumlu etkilediğini düşündükleri faktörler arasında “Yöneticiler, iyi performans 

gösteren  personeli, toplantılarda, törenlerde vb. duyurarak  takdir eder” başlığını %45’lik 

oranla ilk sırada, “Yöneticiler, iyi performans gösteren  personeli  ödüllendirir” başlığına 

ise %28’lık oranla son sırada yer verildiği görülmektedir. 

 

 

 

Kurum çalışanlarımıza anketin 4. bölümünde “Yöneticilerin Performanslarını 

Değerlendirme” algısına karşılık olarak gelen görüşlerin ortalamasında, olumlu etkilediğini 

düşündükleri faktörler arasında “Yöneticiler, çalışanların performansını etkileyen sebepleri 

araştırmaktadır” başlığını % 50’lik oranla ilk sırada, “Yöneticinin çalışanları 

değerlendirirken kullandığı kriterler çalışanlara duyurulur” başlığını %40’luk oranla 

2.sırada yer aldığı görülmüştür. “Yöneticiler, çalışanların performanslarını yükseltmek için 

gerekli önlemleri alır” başlığına ise % 24’luk oranla son sırada yer verildiği görülmektedir. 
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Kurum çalışanlarımıza “İnsan Kaynaklarının Etkili Yönetimi” algısına karşılık olarak 

gelen görüşlerin ortalamasında olumlu etkilediğini düşündükleri faktörler arasında “Çalışanların 

özlük işlemleri düzenli yapılır” başlığını % 65’lik oranla ilk sırada, “Kurumumuz 

huzurludur” başlığını %53’lik oranla 2.sırada, “Yönetici tüm çalışanlara görevlerini (iş 

tanımlarını) bildirir” başlığını ise %38’lik oranla 3. sırada yer aldığı görülmüştür. “Kurumda 

çalışanlar arasında gruplaşmalar, dedikodular vs. olmaz” başlığına ise %30’lükoranla son 

sırada yer verildiği görülmektedir. 

 

 

Kuruluş İçi Analiz 

Kurum Kültürü Analizi 

Millî Eğitim Müdürlüğü kurum kültürü analiz çalışması 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları 

kapsamında odak bir grupla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonuçları genel hatlarıyla aşağıda 

sunulmuştur. 

Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır; 

1-Ödül ve Ceza Sistemi, 

2- Performans kriterleri, 

3- Eşitlik ve Adalet Anlayışı, 

4- Çalışma Ortamı, 

5- Sosyal Aktivite Eksikliği, 

6- Donanım, Fiziki Şartlar, Altyapı, 

7-Okullardaki Temizlik ve Hijyen 
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Gerçekleştirilen analizlere göre kurumun güçlü olduğu alanlar öncelik sırasına göre: 

1. Çalışanlar Arası İletişim, 

2. Şeffaflık, 

3. Topluma Yararlılık, 

4. Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri, 

5. Çağdaşlık, 

6. Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesi, 

7. Güvenirlik, 

8. İletişim Becerisi, 

9.  Çalışan İş Memnuniyeti. 

10.  Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine  

ulaşabilmesi. 

11.  İlçe MEM yöneticilerinin mesleki ve teknolojik bilgi donanımına sahip olması. 

12.  Önemli gün kutlamalarında yeterli eleman ve tecrübe Okul yönetici ve öğretmenlerinin 

varlığı 

13. Özverili idari personelin bulunması 

14. Bilişim teknolojisini her alanda kullanmamız 

15. LGS sınavında ilçenin il genelinde üst sıralarda olması 

Teşkilat Yapısı 

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapısı ve görevleri 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliğine göre düzenlenmektedir.  

Buna göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile resmi okullar vb 

bağlı kurumlardan oluşmaktadır. 

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müdürlük Makamı ve Şube Müdürlüklerinden oluşmuştur. 
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                                                  ORGANİZASYON YAPISI 
 ALİ ŞEYH ÖZDEMİR 

                                                                     İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

ADI-SOYADI ÜNVANI SORUMLU OLDUĞU BÖLÜMLER BİRİM ŞEFİ 

Akif TORUN 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

Din Öğretimi Bölümü 

Hizmetleri Ortaöğretim Bölümü 

Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü 

Okulların sportif iş ve işlemleri, 

Törenler 

Temel Eğitim Bölümü 

Ahmet GÖKŞEN 

Cengiz SARIGÜL 

ALİ DURMAZ 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Bölümü, 

Ölçme Değerlendirme ve Sınav 

Hizmetleri, 

Strateji Geliştirme Bölümü, 

Yüksek Öğretim ve Yurtdışı 

Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik  

İnşaat ve Emlak Bölümü 

Özel Öğretim Kurumları 

 

Cengiz SARIGÜL 

Memet ÖZTÜRK 

ABDULLAH DOĞAN 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

Destek Bölümü  (Donatım, Araçlar, 

Şoförler, Ücretsiz Ders Kitapları) 

Destek Bölümü (Taşımalı Eğitim) 

Destek Bölümü (Sosyal Tesisler, 

Tahakkuk, Evrak Kayıt, Sağlık, Süt vb) 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü  

(Özlük ve Kadro-HITAP) 

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü  

(Mesleki Gelişim Destek,Atama) 

 

Ahmet GÖKŞEN 

Abdurrahman KARAKURT 

Ahmet Rufai ÇALIŞ 

 

İnsan Kaynakları 

Eğitim, bireye bilgi, beceri, alışkanlık ve tavırlar kazandırma etkinliğidir. Başka bir deyişle 

eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla plânlı ve programlı olarak 

istenilen değişmeyi meydana getirme sürecidir. 

GÖREVİ SAYI 

Okul Müdürü ve Yardımcısı 105 

Okulöncesi Öğretmeni 46 

Sınıf Öğretmeni 163 

Branş Öğretmeni 485 

Rehber Öğretmen 25 

İdari Personel 47 

Yardımcı Personel 37 

Güvenlik Personeli 2 

Toplam Yönetici Sayısı 105, Toplam Öğretmen Sayısı 719, Toplam Diğer Personel Sayısı 92 
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# Branş 

Öğretmen 

Durumu 
Eğitim Durumu 

Toplam 

Kadrolu Ücretli Önlisans Lisans 
Y. 

Lisans 
Doktora 

1 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 3 0 0 3 0 0 3 

2 Almanca 6 0 0 6 0 0 6 

3 Beden Eğitimi 31 0 0 28 3 0 31 

4 Bilişim Teknolojileri 16 0 0 15 1 0 16 

5 Biyoloji 11 0 0 8 3 0 11 

6 Coğrafya 11 0 0 7 4 0 11 

7 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2 0 0 2 0 0 2 

8 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 36 0 0 33 3 0 36 

9 El Sanatları 2 0 1 2 0 0 2 

10 Nakış 2 0 0 2 0 0 2 

11 Elektrik 2 0 0 2 0 0 2 

12 Felsefe 8 0 0 5 3 0 8 

13 Fen ve Teknoloji 27 0 0 26 1 0 27 

14 Fizik 9 0 0 5 4 0 9 

15 Görsel Sanatlar/ Resim 11 0 0 11 0 0 11 

16 İlköğretim Matematik 41 0 0 37 4 0 41 

17 
İmam- Hatip Lisesi Meslek 

Dersleri 
13 0 0 11 2 0 13 

18 İngilizce 52 0 0 52 0 0 52 

19 Kimya/ Kimya Teknolojisi 9 0 0 6 3 0 9 

20 Makine ve Kalıp 1 0 0 1 0 0 1 

21 Matematik 27 0 0 15 12 0 27 

22 Metal Teknolojisi 2 0 0 2 0 0 2 

23 Muhasebe ve Finansman 3 0 1 2 0 0 3 

24 Müzik 6 0 0 0 0 0 6 

25 Okul Öncesi 42 0 0 42 0 0 42 

26 Rehber Öğretmen 25 0 0 23 2 0 25 

27 Sınıf Öğretmenliği 159 0 19 136 4 0 159 

28 Sosyal Bilgiler 24 0 0 24 0 0 24 

29 Tarih 14 0 0 8 6 0 14 

30 Teknoloji ve Tasarım 9 0 0 8 1 0 9 

31 Türkçe 40 0 0 37 3 0 40 
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# Branş 

Öğretmen 

Durumu 
Eğitim Durumu 

Toplam 

Kadrolu Ücretli Önlisans Lisans 
Y. 

Lisans 
Doktora 

32 Türk Dili ve Edebiyatı 32 0 0 19 13 0 32 

33 Arapça 1 0 0 1 0 0 1 

34 Özel Eğitim 12 0 0 12 0 0 12 

35 Sağlık Hizmetleri 2 0 0 2 0 0 2 

Toplam : 719 0 21 593 72 0 719 

 

Teknolojik Kaynaklar 

Milli Eğitim Bakanlığının okul ve kurumların kullanımına sunmuş olduğu hizmetlerin daha 

hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanılarak 

yararlanıcılara daha hızlı ve etkili ulaşılmaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi 

İşlem Sistemi (MEBBİS), yürütülmekte olan kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü 

ile personel ve öğrenci bilgilerini de içeren modüler tüm birim ve bağlı okul/kurumlarca 

kullanılmaktadır. 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 modüllerin yanı sıra Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminin 

hazırladığı, Norm Fazlası Öğretmen ve Personel atama Programı, Öz değerlendirme ve Stratejik 

Planlama Hazırlama vb. programlarla paydaşlarımızın kullanımına açılmıştır.  

Ayrıca tüm iş ve işlemler için birimler arasında iletişim ağı kurularak her kademedeki 

yönetim faaliyetinde kullanılması sağlanmıştır. Kurumumuz Bakanlık/il/ilçe resmi yazışmaları 

elektronik ortamda Dokuman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. CİMER, MEB 

Bilgi Edinme, MEBİM 444 0 632 gibi servisler aracılığıyla bilgi talebi, öneri, şikâyet ve 

ihbarlara ilişkin vatandaş ve kurumlara hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sağlanmaktadır.  

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek 

ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak 

amacıyla ortaokul ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullar FATİH Projesi kapsamına alınmıştır. 

Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilerek planlanan proje ile dersliklere 

kurulan bilişim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanılması 

amaçlanmıştır. 

İlçemize Fatih Projesi Kapsamında verilen Donanımlar 

 

 

 

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


GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 – 2023 STRATEJİK PLAN 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN DONANIMLAR 

İlçe Adı 

İLKOKUL ORTAOKUL 
GENEL 

ORTAÖĞRETİM 
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GÖLBAŞI 
  

24 
 

240 35 1012 60 3 
 

76 1 

 

Mali Kaynaklar 

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin başlıca finans kaynakları; bakanlık bütçesinden  

ayrılan ödenek, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, ulusal ve uluslararası kurum 

kuruluşlardan sağlanan hibe ( Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı, SODES.v.b..), gerçek ve tüzel 

kişilerin bağışları ve okul-aile birlikleri gelirleri oluşturmaktadır. İl Milli Eğitim bünyesinde 

planlanan çalışmalar neticesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünden gelen bakım – onarım ödeneklerini kullanmaktayız. 

 

2018 Yılı Gölbaşı ilçe  Milli Eğitim Müdürlüğü Cari  ve Bakım Onarım Ödeneği 

2018 YILI CARİ VE BAKIM-ONARIM ÖDENEĞİ 

İL/İLÇE 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

CARİ ÖDENEK 

MİKTARI 

BAKIM-ONARIM ÖDENEK 

MİKTARI 

GÖLBAŞI İLÇE MEM 528.091,58 559.700,00 

 

PESTLE Analizi 

PESTLE analiziyle İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan /olabilecek politik, 

ekonomik, hukuki, teknolojik çevresel dış etkenlerin tespit edilmesine çalışılmıştır.Fırsat ve 

Tehditlerin belirlenmesinde makro dış çevre üzerinde durulmuş ve PEST Analizi ile Müdürlüğü 

etkileyebilecek dış faktörler incelenerek (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) kurum için 

olumlu ve olumsuz getirilerinin tespiti yapılmıştır. 
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GZFT Analizi 

 GZFT analizini sonunda kurumumuzun stratejisini belirleme aşamasında sorulması gereken dört 

soru vardır; 

 Güçlü olduğumuz noktaları nasıl değerlendirebilir, kullanabiliriz?  

 Zayıf olduğumuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz?  

 Fırsatları en iyi nasıl değerlendirebiliriz? 

 Tehditlere karşı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız? 

Müdürlümüzce yapılan GZFT analizinde kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum için fırsat 

ve tehdit olarak değerlendirilebilecek unsurlar tespit edilmiştir. 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 

 Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun bulunması. 

 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine önem verilmesi.  

  On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim 
  Okul yönetici ve öğretmenlerinin ihtiyaç duyduğunda İlçe MEM yöneticilerine 

ulaşabilmesi. 

 İlçe MEM yöneticilerinin mesleki ve teknolojik bilgi donanımına sahip olması. 

 Önemli gün kutlamalarında yeterli eleman ve tecrübe Okul yönetici ve 

öğretmenlerinin varlığı 

 Özverili idari personelin bulunması 

 Bilişim teknolojisini her alanda kullanmamız 

 LYS sınavında ilçenin il genelinde üst sıralarda olması 

 İlçemizdeki ortaöğretim kurumlarında %100, ortaokullarda %90 oranında 

etkileşimli tahta ve elektronik ağ altyapısının olması. 

 Resmi okullardaki eğitim hizmetlerinin ücretsiz olması 

 Öğretim materyallerinin ücretsiz dağıtımı ve elektronik ortamdan erişime 
açık olması 

 Okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına ilişkin çalışmaların yapılması 

 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması 

 Öğretmen sirkülâsyonunun az olması 

 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitliliği ve yaygınlığı, 

 İlçemizde misafir olarak bulunan yabancı uyruklulara yönelik sosyal 

entegrasyonu sağlayacak kursların düzenlenmesi. 
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ZAYIF YÖNLER 

 

 Mesleki rehberlik çalışmalarının yeterince yapılamaması 

 Çalışma ortamının fiziki yetersizliği 

 Başarılı çalışmaların yeteri kadar ödüllendirilmemesi 

 Yardımcı hizmetler ile ilgili personel sayısının yetersizliği 

 Okullarımızda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili stratejinin 

geliştirilememesi 

 Eğitim-öğretim binaları ve donanımının yetersiz olması. 

 Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın yetersiz olması 

 Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi 

 Öğretmen evi olmaması ve öğretmen sosyal ihtiyacının karşılanmasının yetersizliği 

 Öğrenci yönlendirmede velinin öneri formuna uymaması 

 Bazı çalışanların işin gerektirdiği davranış özelliklerini sergilemekte zorlanması 

 Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci ve veli talepleri ile 
uyumsuzluğu 

 Kurum yöneticileri ile personel kadrosu arasında iletişimin istenen seviyede 

olmaması. 

 Çalışma ortamının fiziki yetersizliği 

 Başarılı çalışmaların yeteri kadar ödüllendirilmemesi 

 Yardımcı hizmetler ile ilgili personel sayısının yetersizliği. 

 Okullarımızda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetleri ile ilgili stratejinin 

geliştirilememesi 

 Eğitim-öğretim binaları ve donanımının yetersiz olması. 

 Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımın yetersiz olması 

 Ailelerin öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine yeterli önem vermemesi 

  Öğretmen evi olmaması ve öğretmen sosyal ihtiyacının karşılanmasının yetersizliği, 
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FIRSATLAR 

 

 İlçemizin il merkezine ve bölge illerine ulaşım imkânının kolay olması 

 İlçe nüfusunun ve ailedeki çocuk ortalamasının normal olması, 

 İlçemizin eğitim-öğretim, ulaşım, kültür, sosyal faaliyetler açısından üstün olanaklara 

sahip olma 
 İlçemizde mevcut olan huzur, güven ortamı ve genel anlamda okulların 

güvenlik problemlerinin bulunmaması, 

 Bakanlığın eğitim sistemindeki kalite hedefi ve teknolojik uygulamaları 

 4+4+4 uygulanmasının ortaöğretimdeki okullaşma oranına katkı sağlaması 

 Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması 

 Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin önemli 
olduğu algısı 

 Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan olarak yer alması  

 Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması  

 

 

                                                         

TEHDİTLER 

 

 İlçemizdeki sanayinin yeterince gelişmemiş olması nedeni ile meslek lisesi 

öğrencilerinin istihdam 

 Parçalanmış aile oranının yüksek olması 

 Gençlerin okul saatleri dışında yararlanacakları Gençlik Kültür ve Spor 

Merkezlerinin olmaması. 

 İlçemize ayrılan eğitim ödeneğinin yetersiz oluşu 

 Okulöncesi, İlk ve ortaokullara bakanlık bütçesinden ödenek ayrılmaması 

 Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarı odaklı olması, 
öğretime önem verilmesi ve eğitimin göz ardı edilmesi 

 Mesleki ve teknik eğitime akademik başarısı düşük öğrencilerin 
yönlendirilmesi gibi olumsuz algı 

 Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının yetersiz 
olması  

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

 Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 
yönlendirmede yetersizlik 
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Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Tesbitler durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar sonucunda elde 

edilen bulgular ve karşılanması gereken ihtiyaçlardır. Tespitler, ihtiyaçların gerekçesini 

oluşturur. İhtiyaçlar ise amaç ve hedeflerin dayanağıdır. İhtiyaçlar tespitlerle uyumlu bir şekilde 

ve hedefleri yönlendirebilecek nitelikte olmalıdır. 

Durum analizinde yapılan analizler sonucunda belirlenmiş olan tespitler ve ihtiyaçlardan 

yola çıkılarak stratejik planımızın mimarisi oluşturulmuştur. 

Geleceğe Bakış 

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

Müdürlüğümüzün misyonu belirlenirken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, 

ilgili diğer mevzuat ve üst politika belgelerinden yararlanılmıştır. 

 

Misyonumuz 

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Olarak; hizmet sunduğumuz toplumun sürekli değişen 

beklentilerini karşılayan, sosyal ve kültürel bağları güçlendiren, eğitim sistemini ve işleyişini 

etkin bir şekilde yerine getiren, eğitim alanındaki değişim ve gelişmelere açık, bağlı 

kurumların ve çalışanların etkinlik ve verimlilikleri ile hizmet alanların, memnuniyetlerinin 

arttırılması ve geliştirilmesine uygun eğitim ortamları sağlamak suretiyle görev alanlarını 

gerçekleştiren bir kurumuz. 

Vizyonumuz 

T.C Milli Eğitim Bakanlığının yasal çerçevesini oluşturduğu görev ve sorumlulukları, ilçe 

toplumunun ve çalışanlarımızın müdürlüğümüzden hizmet beklentilerini fark edilir ve nitelikli 

bir düzeyde gerçekleştirmek, erdemli ve başarılı bireyler yetiştirmektir. 

Temel Değerlerimiz 

Müdürlüğümüzün aşağıda verilen temel değerleri; İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube 

Müdürleri ve diğer Stratejik plan üst kurulu üyelerinin görüşleri dikkate alınarak, paydaş 

düşünceleri, kurumun misyonu ve vizyonu gibi faktörler değerlendirilerek belirlenmiştir. 

Temel Değerlerimiz: 

Değerler 

 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık  

 İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri  

 Meslek Etiği ve Mesleki Beceri Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri 

 Her çalışana değer verme, 

 İş ve işlemlerde fırsat eşitliği, 

 Şeffaf ve dürüst iletişim, 
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 Karar almada ve hesap vermede şeffaflık, 

 Planlamanın temelinde bilimsel ve nesnel olmak, 

 Gelişmeleri takip etmede evrensellik, 

 Evrensel ahlak ilkelerine bağlılık, 

 Ortak aklı ve işbirliğini ön planda tutmak, 

 İnovasyon 

 Müşteri memnuniyetini esas almak. 

 Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

 Liyakat 

 İşbirliği ve Paylaşımcılık 

 Hesap verebilirlik ve Sorumluluk 

Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari 

Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 

gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 

değerlendirme sistemi kullanılacaktır. 

Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve 

süreçleri kullanacaktır. 

Hedef 2.1: Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

Hedef 2.2:Bakanlıkça oluşturulacak yeni bir mesleki gelişim modeli ile öğretmen ve okul 

yöneticilerinin gelişimleri izlenecektir. 

Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 

olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.  

Hedef 3.1: Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı arttırılacak, toplum temelli erken 

çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

Hedef 3.2: Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 

önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim 

yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini arttıracak yenilikçi uygulamalara yer 

verilecektir. 

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime 

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, 

kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin 

aktörü olacak öğrenciler yetiştirilmesi sağlanacaktır. 
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Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek 

vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirme çalışamalrı 

yapılacaktır. 

Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, 

ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân 

veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması sağlanacaktır. 

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama 

kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır. 

Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli 

öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim ile 

desteklenecektir. 

Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına 

ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde uygulanacaktır.  

Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları etkin uygulanması 

sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 

Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisini güçlendirme çalışmaları 

yapılacaktır. 

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 

katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 7: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uluslararası standartlar gözetilerek tüm 

okullarımız için oluşturulacak destekleyici özel öğretim yapısı uygulanacaktır. 

Hedef 7.1:Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının 

denetim ve teftiş işlemleri güçlendirilecektir 

Hedef 7.2:Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik denetim ve 

çalışmalar yapılacaktır. 
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Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 
 

Bu bölümde Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef, hedef 

kartı ve stratejilerine yer verilmiştir. Stratejilere ilişkin yapılacak çalışmaları belirten eylemler ile 

hedef kartlarında yer alan göstergelerin tanım, formül ve kavramsal çerçevelerine “Eylem Planı 

ve Gösterge Bilgi Tablosu” dökumanında ayrı olarak yer verilmiştir. 

Amaç 1:  

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine 

uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 

değerlendirme sistemi kullanılacaktır. 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun 

bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin 

belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi 

kullanılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 
Rapor Sıklığı 

PG 1.2.1 Bir eğitim ve 
öğretim döneminde 
bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif 
alanlarda en az bir 
faaliyete katılan öğrenci 
oranı (%)   

İlkokul 

30 

45 50 55 60 65 75 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 20 25 35 40 50 55 6 Ay 6 Ay 

Lise 30 35 45 50 55 60 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Öğrenci başına 
okunan kitap sayısı 

İlkokul 

35 

20 25 30 35 40 45 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 10 15 20 30 35 50 6 Ay 6 Ay 

Lise 5 10 12 15 16 17 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.3. Ortaöğretime merkezi 
sınavla yerleşen öğrenci oranı (%) 

35 12 11 10 9 8 7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme Değerlendirme 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
BİDB, DÖGM, HBÖGM, MTEGM, OGM, ÖERHGM, TEGM, ÖÖKGM, DHGM, 
İEDB, SGB, TTKB 

Riskler 

- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere ilişkin farkındalık 

düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi,  

- Ailelerin önyargılarını kırmanın zorluğu ve bilinçsizlikleri,  

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın 

olmaması.  

-Ödenek eksikliği ve teknik aksaklıklar, il soru havuzuna soru ekleme konusunda öğretmenlerin 

ilgisizliği.  

Strate

jiler 

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

S 1.1.2 
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere 

katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

S 1.1.3 
- Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki meydane getidiği baskının 

azaltılmasına yönelik çalışamlar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 100.000 TL 
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Tespitler 

- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması,  

- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi,  

- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda 

yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması.  

- Sınavlara ve sınav uygulamalrına güvensizlik,  

-Soru hazırlama ve ölçme değerledirme uygulamaları konusunda öğretmenlerin eksikleri ve bu 

donanımı alabilecekleri eğitimlerin yaygın olmaması.  

- Soru havuzuna soru hazırlayan öğretmenlere teşvik edici ek ders ücreti verme konusunda Milli 

Eğitimin ödenek ayırmaması ve bu öğretmenlere teşekkür, takdir ya da başarı belgelerinin 

verilmemesi.  
 

İhtiyaçlar 

-Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları,  

- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği 

yapılması,  

- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere 

katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi,  

- Soru hazırlama ekiplerinin genişletilmesi için öğretmenlerin eğitilmesi ve teşvik edilmesi.  

- Ödenek ihtiyaçları.  

 

Amaç 2: 

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri 

kullanılıcaktır. 

Hedef 2.1.Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

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

Hedef 2.1 
Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı 
yönetim yapısına geçilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1 Bakanlık tarafından yürütülen 
hizmetlerin sınırları açıkça belirlenerek 
ve riskler dikkate alınarak yetki devri 
yapılmasına yönelik sistem kurulması 

50 0 %10 %40 %50 %80 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.3. Okul stratejik planları ile yıllık 
okul gelişim planlarının izlenmesi için 
sistem kurulması(İlçemizdeki Okulların 
Planları 2015-2019 döneminde de sistem 
üzerinde izlemleniyordu.) 

50 0 %10 %50 %80 %90 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 

Riskler 

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

S 2.1.1 Müdürlüğün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek ve bürokratik süreç azaltılacaktır. 

S 2.1.2 -Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçiş için altyapı işlemleri yapılacaktır. 

 S 2.1.3 
Okullara stratejik plan amaçları belirlenirken etkin rehberlik yapılacak  

 

Maliyet Tahmini 50.000 

Tespitler 

- Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması, 
- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması, 
- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması, 
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383)  ücretli olmasından dolayı çok fazla veli tarafından 
kullanılmaması. 

İhtiyaçlar 
- İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması, 
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Hedef 2.2 Bakanlıkça oluşturulacak yeni mesleki gelişim modeli ile 

İlçedeki öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri izlenecektir. 
 

Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hakim kılınacaktır. 

Hedef 2.2 
Bakanlıkça oluşturulacak yeni bir mesleki gelişim modeli ile öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri 
izlenecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
 Sıklığı 

 
PG 2.2.1 
Lisansüs
tü eğitim 
alan 
personel 
oranı (%) 

PG 2.2.1.1 
Alanında 
lisansüstü 
eğitim alan 
öğretmen 
oranı (%) 

 
 

60  
- 

 
1 

 
1 

1 2 2 

 
 

6 Ay 

 
 

6 Ay 

PG 2.2.1.2 Yönetim 
alanında lisansüstü 
eğitim alan yönetici 
oranı (%) 

 
- 

 
1 

 
1 

2 2 3 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 
 
 
 

15 
7 8 9 10 11 12 

6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 25 
4 3 3 2 2 1 

6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki Teknik Eğitim 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
ABDİGB, DÖB, HBÖB, MTEB, OÖB, ÖERHB, ÖÖKB, İKB, TEB, YYEGM, ÖDSHB, 
SGB, , TKB, BİB. 

 
Riskler 

- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması, 

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet, 

- Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı sağlanamaması, 

- Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için verilecek teşviklerin maliyeti, 

- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması. 

Stratejil
er 

S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin sağlanmasında Bakanlıkça yeniden yapılandırılacak olan 

hizmet içi eğitim sistemi kullanılacak ve hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.  

 

S 2.2.2 - İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 15.000 

 

Tespitler 

 
- Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması,  

- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması,  

- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması,  
- İl genelinde dengeli norm dağılımının olmaması,  

- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulunmaması.  

 

 

İhtiyaçlar 

 

- Müdürlük bütçesinde personel giderleri için ayrılan ödeneğin meslek kanunu, ücretli öğretmen  ile dezavantajlı bölgelerde 
görev yapan öğretmenler için yapılacak iyileştirmelere göre yükseltilmesi,  

- Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar oluşturulması,  

- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların 
yapılması  
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Amaç 3:  

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak 

çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.1.Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken 

çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

 

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

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacaktır, toplum temelli erken 

çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.  

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

 

PG 3.1.1 3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) 
40 50 55 60 70 80 90 

6 
Ay 

6 
Ay 

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

20 75 80 85 90 95 100 

 

6 
Ay 

 

6 
Ay 

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde 
desteklenen şartları elverişsiz ailelerin 
oranı (%) 

20 
5 20 40 60 80 100 6 

Ay 
6 
Ay 

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

20 10 20 40 60 80 100 

6 
Ay 

6 
Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİB, DHB, HBÖB, HHGM, İEB, ÖERHB, ÖÖKB, MGDB, İKB, 
SGB, TTKB. 

 

Riskler 

- Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması 
ve eğitim maliyetinden kaçınması, 

- Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden 
yürütülememesi, 

- Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması, 
- Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç 
duyan öğrencilerle ilgili istenen düzeyde bilgive beceriye sahip olmaması, 

 
Stratejiler 

S 
3.1.1 

- Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

S 
3.1.2 

- Erken çocukluk eğitimine yönelik hizmetlerde Bakanlıkça geliştirilecek olan sistem 

uygulanacaktır.  

 S 
3.1.3 

- Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği 
artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.000 
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Tespitler 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Erken çocukluk eğitim imkanlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar 
yaygın ve esnek zamanlı olmaması, 
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 
- Ailelerin ve öğretmenlerin özeleğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda 

yeterlidüzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmaması, 
- Özellikle geçici koruma altında olanlar, mevsimlik tarım işçisi aileler ile şartları 

elverişsiz bazı ailelerin erken çocukluk eğitimine erişimde sorunlar yaşanması.  
- Öğretmen ataması ve öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki 

deneyimlerini artırmak için hizmet içi eğitim faaliyetlerin yapılması, 
-  

  

İhtiyaçlar 

- Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için 
hizmet modellerinin geliştirilmesi, 

- Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık 
çalışmaları, 

- Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonun sağlanması. 

 

 

Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 

önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim 

yapısına geçilerek okullaşma oranları arttırılacaktır. 

 

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

Hedef 3.2 
Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, 

bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirelerek okullaşma oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlang

ıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023
1000 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki 

okullara devam eden öğrenci oranı (%) 25 1 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 

Temel 

eğitimde 20 

gün ve 

üzeri 

devamsız 

öğrenci 

oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 

20 gün ve üzeri 

devamsız öğrenci 

oranı (%) 
 

25 

 6 5,5 5 4,5 4 3,5 

6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 

Ortaokulda 20 gün 

ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı(%) 

6 5,5 5 4,5 4 3,5 
6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 

Temel 

eğitimde 

okullaşma 

oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 

 

25 

98,40  98,50 98,70 99 99,50 100 
6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 10-

13 yaş grubu 

okullaşma 

oranı (%) 
 98,78  98,88 99 99,40 99,70 100 

6 Ay 6 Ay 
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PG 3.2.4 

Temel 

eğitimde 

öğrenci 

sayısı 

30’dan fazla 

olan şube 

oranı (%) 

PG 3.2.4.1 İlkokulda 

öğrenci sayısı 30’dan 

fazla olan şube oranı (%) 
 
 

25 

1 0,8 0,6 0,5 0,3 0 
6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda 

öğrenci sayısı 30’dan 

fazla olan şube oranı 

(%) 

1 0,8 0,6 0,5 0,3 0 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖB, DHB, SGB, OÖB, MTEB, ÖERHB, ÖÖKB, HBÖB, İEB. 

 
 

Riskler 

 
- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli 

değerlendirme anlayışından uzaklaştırması,  

- Özellikle merkez ilçede yurtiçi ve yurt dışı göç hareketlerin yaşanması,  

- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi,  

- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve 

gelişim temelli değerlendirme konusunda deneyim eksikliği.  

-  

Stratejiler 

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

S 3.2.2 
Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı 

düşünme becerilerini geliştirecek tasarım beceri atölyeleri kurulacaktır.  

 

Maliyet Tahmini 15.000 

 
 

Tespitler 

- İlçedeki nüfus hareketleri sonucunda bazı bölgelerde sürekli olarak derslik ihtiyacının 

oluşması ve ikili eğitim yapılması,  

- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin 

öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı,  

 

 
İhtiyaçlar 

- Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri 

atölyelerinin kurulması, 

- Bakanlıkça ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

- Bakanlıkça öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 
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Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara 

yer verilecektir. 

Amaç A3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 
olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

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

30 0 
0,5 1 1,5 2 2,5 

6 Ay 6 Ay 

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

30 0 
5 10 20 30 40 

6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına katılan 
öğrencilerden hedeflenen başarıya 
ulaşan öğrencilerin oranı (%) 

40 0 
80 85 90 95 100 

6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGB, İEB, DHB, DÖB, ÖERHB. 

Riskler 
- Okul dışı imkanların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği 

göstermemesi, 
- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 

- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 

- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 

- Dezavantajlı ilçe ve bağlı köy okullarındaki öğretmenlerin ortalama görev süresinin 
düşük olması. 

 
Stratejiler 

S 3.3.1 - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkan sağlanacaktır. 

S 3.3.2 - Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.000 

 
 
 

Tespitler 

- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum 
ve kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması, 

- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları 
yeterince edinememesi ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince 
desteklenememesi, 

- Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz 
kalması, 

- Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği 
bir sistemin bulunmaması, 

- Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte 
zorlanması. 
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İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde 
tasarlanması ve dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla 
desteklenmesi, 
- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları 
elverişsiz okulların öğrenci veöğretmenlerinin desteklenmesi için finansman 
sağlanması, 
- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik 

mekanizmaların oluşturulması. 

 

Amaç 4:  

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst 

öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara 

çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına 

katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

 

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

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

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlang
ıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) 30 
80 81 82 83 83,5 84 

6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı (%) 

30 5 5 4,90 4,70 4,50 4,3 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) 
(%) 

20 11,8 11,5 11 10 9 8 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. İkili eğitim kapsamındaki okullara devam 
eden öğrenci oranı (%) 10 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı 
(%) 

10 68 70 72 74 76 78 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖB, MTEB, ÖERHB, ÖÖKB, DHB, İEB, ÖDSHB, SGB. 

 
Riskler 

- İllerarası nüfus hareketlerinin devam etmesi ve il geneli yaşanan göçler,  

- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması,  

- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması.  

-  
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Stratejiler 

 
S 4.1.1 

- Kız çocukları ile gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuklar başta 
olmak üzere özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime 
katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

S 4.1.2 - Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak şekilde yatılılık imkanlarının 

kalitesi iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 
 50.000 TL 

 
Tespitler 

- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketlerinin ve prejeksiyonlarının 

yeterince dikkate alınmaması, 

- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta 

yetersiz olması, 

- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar 
yaşaması, 

- Bazı öğrencilerin maddi imkansızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 

 
İhtiyaçlar 

- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık 
programlarının düzenlenmesi, 

- Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna 

yönelik finansmanın sağlanması, 

- Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 

 

Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve 

değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

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

Hedef 4.2 
Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak 
öğrencilerin yetiştirilmesi sağlanacak. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangı
ç Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum 
programı uygulayan okul oranı (%) 40 0 0 0 10 30 50 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 0 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük 
programlarına katılan öğrenci oranı (%) 30 0 0 5 10 20 30 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖB, MTEB, ÖERHB, ÖÖKB, DHB, İEB, ÖDSHB, SGB. 

 
Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkanlarının 
sağlanamaması, 

- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi, 

- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin 
yüksekolması.  

Stratejil
er 

S 4.2.1 - Bakanlıkça hazırlanacak ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek 
modüler bir program ve ders çizelgesinin ilimizde uygulanması sağlanacaktır. 

S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 



GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 – 2023 STRATEJİK PLAN 

S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 50.000 TL 

 
Tespitler 

- Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla 
olması ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi, 

- Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkanların kısıtlı olması, 

- İmkan ve koşulları bakımından bazı okulların dezavantajlı konumda olması. 

 
İhtiyaçlar 

- Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik 
imkanların oluşturulması, 

- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkanlarının sağlanması, 

- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 

 

 

 

Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve 

kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği 

güçlendirme çalışmaalrı yapılacaktır. 

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

Hedef 4.3 
Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek 
amacıyla fen ve diğer liselerinin niteliği güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler 
liselerinde yürütülen proje sayısı 25 0 1 2 3 4 5 6 

Ay 
6 Ay 

PG 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liseleri 
ile üniversiteler arasında imzalanan 
protokol sayısı 25 0 1 2 3 4 - 

6 
Ay 

6 Ay 

PG 4.3.3 Fen ve sosyal bilimler 
liselerinde ders ve proje etkinliklerine 
katılan öğretim üyesi sayısı 

25 0 0 1 1 2 2 6 
Ay 

6 Ay 

PG 4.3.4 Yükseköğretim 
kurumlarınca düzenlenen 
bilimsel etkinliklere 
katılan fen ve sosyal 
bilimler lisesi öğrenci oranı 
(%) 

25 0 

- 10 20 30 40 
6 

Ay 
6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖB, ÖÖKB, İKB, YYEGM, TEB. 



GÖLBAŞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2019 – 2023 STRATEJİK PLAN 

 
 
Riskler 

- Fen lisesi sayı ve kontenjanlarının artması, 
- Fen lisesinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yükseköğretime çok fazla değer 

atfetmesi, 
- Fen liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacındanuzaklaşması, 
- Her üniversitenin eşit düzeyde araştırma olanaklarına sahip olmaması, 
- Fen lisesindeki öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşım imkanlarının sınırlılığı. 

Stratej
iler 

S 
4.3.1 

- Fen lisesindeki öğretimin niteliği iyileştirilmesine yönelik çalışamalr yapılacaktır. 

S 
4.3.2 

- Fen lisesinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği artırılacaktır. 

Maliyet 
Tahmini 

50.000 TL 

 

 
Tespitler 

- Fen liselerinin üniversiteler ve teknokentlerde Ar-Ge faaliyetleri sürdüren teknoloji 
firmaları ile iş birliklerinin yetersiz olması, 
- Fen Lisesinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü 
gelişimini destekleyecek projelerle ilgilenmesine imkan vermemesi, 
- Fen Lisesinin öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun kıstaslar 

çerçevesinde seçilmemesi, 

- Üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere Fen Lisesi öğrencilerinin yeterince katılım 
sağlamaması, 

- Fen Lisesinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede olmaması. 

 
İhtiyaçlar 

- Fen lisesi ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması, 
- Bakanlıkça fen lisesine öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların geliştirilmesi, 
- Bakanlıkça Fen Lisesinin haftalık ders saatlerinin azaltılması, 
- Fen Lisesinin ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması. 
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Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

 

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

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında 
yaz okullarına katılan öğrenci 
sayısı 40 0 5 10 15 20 15 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.2. Yabancı dil dersi yılsonu 

puanı ortalaması Ortaöğretim  

 
30 55 58 63 65 68 70 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.3. Yükseköğretim kurumları 
tarafından düzenlenen etkinliklere 
katılan öğrenci sayısı 30 0 20 30 50 70 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHB, İEB, OÖB, MGDB, YYEGM. 

Riskler - Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkanlarının 
sağlanamaması, 

- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksekolması, 
-Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim 
düzeyinde olmaması. 
 
 
 

 
Stratejiler 

S 4.4.1 
- İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı güncellenecek, bu 
okullarda verilen yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir. 

S 4.4.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 5.000 TL 

 
Tespitler 

- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin 
yetersiz  olması, 

- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 
- Mevcut yapının modüler ve esnekolmaması, 
- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen 

düzeyde olmaması. 

 

İhtiyaçlar 

- Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil 
becerilerini geliştirecek material ihtiyacı, 

- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerilerinin geliştirilmesi, 
- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin 

sağlanması, 
- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi 
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Amaç 5: 

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin 

bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine 

imkân veren işlevsel bir psilolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması 

sağlanacaktır. 

 

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

Hedef 5.1. 
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkan veren 
işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Rehberlik 
öğretmenlerinden bir yılda 
mesleki gelişime yönelik 
hizmet içi eğitime katılanların 
oranı (%) 

100 0 15 25 35 45 60 6 Ay 

 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEB, OÖB, MTEB, DÖB, ÖÖKB, HBÖB, MGDB, BİB. 

 
Riskler 

- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 
- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik 

bilgi eksikliği, 
- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan 

beklentilerinin olumsuz etkileri. 

Stratej
iler 

S 5.1.1 - Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kalitesinin ve niteliğinin arttırılması 
amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet 
Tahmini 

50.000 

 
Tespitler 

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

 
İhtiyaçlar 

- Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 
- RAM’ların yeniden yapılandırılması, 
- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 
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Hedef 5.2:Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve 

birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli 

uygulanacaktır. 

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

Hedef 5.2 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü 
güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

60 2 3 5 9 12 15 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engellilerin kullanımına 
uygun asansör/lift, rampa ve 
tuvaleti olan okul sayısı 

40 5 5 7 10 12 15 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEB, OÖB, MTEB, DÖB, ÖÖKB, HBÖB, İEB, BİB, SGB, İKB. 

 

Riskler 

- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz 
olması, 

- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının azolması, 
- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, 
- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde 

bilgi sahibi olunmaması. 

Stratejiler S 5.2.1 -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 500.000 

 
Tespitler 

- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması, 
- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam 

edilmesi, 
- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde 

bilgi sahibi olunmaması. 

 

İhtiyaçlar 

- Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları 
planlanması, 

- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere gore 
düzenlenmesi, 

- Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının 
artırılması, 

- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 
- Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin 

sağlanması. 
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Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel 

yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir 

eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

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

Hedef 5.3 
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli 
öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 
desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

30 1 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

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

40 90 95 98 99 99 99 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEB, OÖB, DÖB, ÖÖKB, HBÖB, BİDM, ÖDSHB, BİB. 

 
Riskler 

- Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması, 
- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dahil edilmesinin zorluğu, 
- Özgün zeka testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, 
- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, 
- Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

 
Stratejiler 

S 5.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir. 

S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları etkin 
kullanılacaktır 

S 5.3.3 - Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri 
geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 100.000 

 

Tespitler 

- Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması, 
- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 
- Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 
- Özelyeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin 

geliştirme çalışmalarının yetersiz olması. 
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İhtiyaçlar 

- Bilim ve sanat merkezleri sayısının arttırılması ve kurumsal yapısının yeniden 
kurgulanması, 
- Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 
- Ölçek geliştirme çalışmaları için nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin 
düzenlenmesi, 
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve 
materyallerinin geliştirilmesinde özel teşebbüsün katkılarının artırılması için 
iş birliği yapılması. 

 

 

Amaç 6:Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme etkinlikleri 

toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine 

uygun biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları 

artırılacaktır. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme etkinlikleri toplumun ihtiyaçlarına ve 
işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde uygulanacaktır 

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

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangı
ç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzle
me 
Sıkl
ığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.1.1 
İşletmelerin 
ve 
mezunların 
mesleki ve 
teknik 
eğitime 
ilişkin 
memnuniyet 

oranı(%) 

İşletmelerin 
memnuniyet oranı 
(%) 

30 

47 48 48.5 49 49.5 50 
6 Ay 6 Ay 

Mezunların 
memnuniyet oranı 
(%) 

51 52 52.5 53 53.5 54 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği 
kapsamında Genel Beceri Test Seti 
uygulanan öğrenci sayısı 

35 0 0 0 5 15 20 
6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve 
teknik ortaöğretim öğrenci sayısı 35 0 0 0 5 10 15 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör 
Birim 

Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi 

İş Birliği 
Yapılacak 
Birimler 

HBÖB, ÖERHB, TEB, BİB, ÖÖKB. 
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Riskler 

- Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış 
açısının devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması, 

- Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, 
- Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı iteliğindeki 
yükseköğretim programlarına devamı sağlamaması, 
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen 

desteği vermemesi, 
- Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

Strateji
ler 

S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

S 6.1.2 - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir. 

Maliyet Tahmini 10.000 

Tespitler - Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 

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

 

İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali 
kaynak sağlanması, 

- Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri 
geliştirilmesi, 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarışmaların düzenlenmesi için 
mali kaynak sağlanması, 

- Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin 
geliştirilmesi, 

- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının artırılması için iş birliklerinin 
geliştirilmesi. 
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Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin 

uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve 
işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde uygulanacaktır 

Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması 
sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangı
ç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında 
mesleki gelişim faaliyetlerine 
katılan öğretmen sayısı 100 0 1 1 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör 
Birim 

Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi 

İş Birliği 
Yapılacak 
Birimler 

HBÖB OÖB, ÖÖKB, ABDİGB, DHB, MGDB, İEB. 

Riskler 
- Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi 
ve teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olması, 
- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru 

yapılmaması, 
- Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek olması, 
- Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği 

sağlamaması, 
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması. 

Strateji
ler 

S 6.2.1 
- Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş 
ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet 
Tahmini 

10.000 

 
 

Tespitler 

- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin 
gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması, 

- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında başlamasının öğrencilerin mesleki 
ve teknik eğitime yönelik motivasyonunu olumsuz etkilemesi, 

- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla 
ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutacakları imkanların yetersiz olması, 

- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut 
vergilendirme sisteminden olumsuz etkilenmesi ve gelirlerin eğitim alt yapısı için 
doğrudan kullanılamaması. 

 

İhtiyaçlar 

- Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş 
birliğinin geliştirilmesi, 

- Yeni oluşturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen 
eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, 

- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım 
sağlanması, 

- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birliklerinin 
yapılması, 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisini 

güçlendirmeçalışmaları yapılacaktır. 

 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun 
ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 
uygulanacaktır 

Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzle
me 

Sıklı
ğı 

Rapor Sıklığı 

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

40 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği 
kapsamında yapılan protokol 
sayısı 

30 1 1 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı 
model başvurusu yapan mesleki ve 
teknik eğitim kurumu öğrencisi ve 
öğretmeni sayısı 

30 0 0 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHB, ÖÖKB, ABDİGB, BİB, HBÖB. 

 

Riskler 

- Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların 
beklenen desteği sağlamaması, 

- Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 
- Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi, 
- Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arzetmesi. 

 
Stratejiler 

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

S 6.3.2 - İlimize ve ilçemize yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek 
elemanları yetiştirilecektir. 

S 6.3.3 - Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 10.000 

 

 
Tespitler 

- Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki 
ve teknik eğitimle olan etkileşiminin beklenen seviyede olmaması, 

- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör 

temsilcilerinin yer almada isteksiz olması, 
- Ülkemizde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak mesleki ve 

teknik eğitim ihtiyacı doğması, 
- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni 

mesleklerin ortaya çıkması. 
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İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için 
ilgili taraflarla iş birlikleri, 

- Bakanlıkça Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip 
edilmesi için elektronik sistemin hazırlanması. 

- Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin 
geliştirilmesi, 

 

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 

hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme etkilikleri toplumun ihtiyaçlarına 

ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 6.4 
Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 

katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım 
oranı (%) 

25 
5 6 7 8 9 10 

6 Ay 6 Ay 

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

25 
70 75 77 79 81 83 

6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu 
öğrenme 
kurslarından 
yararlanma oranı 
(%) 

PG 6.4.3.1 (0-14 yaş) 
(%) 

      
25 

7 8 9 11 13 15 

6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3.2 (15+ yaş) 
(%) 

70 75 77 79 81 83 
6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.4 Türkiye'deki geçici koruma 

altındaki 5-17 yaş grubundaki yabancı 

öğrencilerin okullaşma oranı (%) 

25 
50 55 58 60 62 65 

6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Birimi 

İş Birliği Yapılacak 
Birimler 

ÖÖKB, DÖB, MTEB, OÖB, ÖDSHB, TEB, DHB, BİB. 

 
Riskler 

- Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip 
olmaması, 

- Hayatboyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki 
kariyerlerinde dikkate alınmaması, 

- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim 
ortamlarının yetersiz oluşu, 

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli 
düzeyde olmayışı. 

 
Stratejiler 

S 6.4.1 - Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve tamamlama oranlarının artırılması 
sağlanacaktır. 

S 6.4.2 - Hayat boyu öğrenme programlarının uygulanma niteliği geliştirilecektir. 
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S 6.4.3 - İlçemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve 
öğretime erişim imkanları artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 10,000 TL 

 

 
Tespitler 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika 
çalışması bulunmaması, 

- Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının 
azolması, 

- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim 
ortamlarının yetersiz kalması, 

- Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli 
sektörlerde çalışması. 
 

İhtiyaçlar - Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında 
farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, 

- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 

- Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin 

çalışmalar yapılması, 

- Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitime erişimlerinin 

artırılmasına yönelik politika, strateji ve mevzuat geliştirme ve güncelleştirme 

çalışmaları hızlandırılması, 

- Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması. 

 

 

 

Amaç 7: 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uluslararası standartlar gözetilerek 

tüm okullarımız için oluşturulacak destekleyici özel öğretim yapısı 

uygulanacaktır.  

 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim 

kurumlarının denetim ve teftiş işlemleri güçlendirilecektir. 
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Amaç 7 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için 

oluşturulacak destekleyici özel öğretim yapısı uygulanacaktır.  

 
Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının 

yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangı
ç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

25 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan 
öğrencilerin oranı (%) 

25 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan 
öğrencilerin oranı (%) 

25 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim okullarında 
bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör 
Birim 

Özel Öğretim Kurumları Birimi 

İş Birliği 
Yapılacak 
Birimler 

TKB, SGB, BİB. 

Riskler 
- Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı 

olması, 
- Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması. 
- İlçemizde özel okulların olmaması 

 

Stratejiler 

S 7.1.1 
-Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve programlar, akreditasyon 
koşulları dikkate alınarak yeni pilot okulların açılması teşfik edilecektir 

S 7.1.2 
- Özel öğretim alanına yatırım yapmaları için müteşebbislere destek sağlanacak. 

Maliyet Tahmini 10.000 

 
 
Tespitler 

- Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 

- Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz olması, 
- Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin 
Müdürlüğümız MEBBİS, e-Okul, e-özel sistemlerinde kayıt altına alınacağı bir 
modülün olmaması, 

- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile 
kıyaslandığında düşük olması. 

 
 
İhtiyaçlar 

- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar 
yapılması, 

- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlara devam eden 
öğrencilerin Müdürlüğümız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerine entegre edilmesi. 
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Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik 

denetim ve çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 7 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için 

oluşturulacak destekleyici özel öğretim yapısı uygulanacaktır.  

 
Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik denetim ve çalışmalar 

yapılacaktır. 

 
Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

Performans Göstergeleri 

 
PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel 

öğretim kurumlarından sertifika alan 

kişi sayısı 
100 0 0 0 0 0 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör 
Birim 

Özel Öğretim Kurumları Birimi 

İş Birliği 

Yapılacak 

Birimler 

MTEB, HBÖB, ÖERHB. 

 
Riskler 

- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek 
standartlarının belirlenmemiş olması, 

- Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalıkolmaması, 

- Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

Stratej
iler 

S 7.2.1 
-Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin 

niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet 
Tahmini 

5.000 

 
Tespitler 

- Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş 
olması, 

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile 

eğitim hizmetinin kalitesinin denetimininetkin olarakyürütülememesi. 

 
İhtiyaçlar 

- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim standartlarınınyükseltilmesi, 

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim kalitesinin 
izlenmesinin yapılması. 
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Maliyetlendirme 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi bütçe artış hızı 

göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bütçemiz genel bütçe, özel idare ve hayırsever katkılarından 

oluşmaktadır. 

Planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:  

 Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle 

birimlerin katılımlarıyla tespit edilmiştir, 

  Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim 

giderleri ayrılmıştır, 

 Müdürlüğümüze Bakanlıktan bütçesinden ayrılan pay, valiliğin katkıları ile okul 

aile birliklerinin katkıları ve diğer gelirler hesaplanmıştır, 

 Eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir, 

 Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir, 

 Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç 

maliyetlerinden de stratejik plan maliyeti belirlenmiştir. 

Genel bütçe, Özel İdare ve hayırsever katkısı yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate alındığında İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi 

için tabloda da belirtildiği üzere beş yıllık süre için tahmini 67.330.000,00 TL’lik kaynağın elde edileceği 

öngörülmektedir. 

 

Kaynak Tablosu 

Kaynak 

Tablosu 

2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Maliyet 

Genel Bütçe 13.891.000 10.241.000 13.684.000 14.184.000 14.075.000 66.075.000 

Valilik 

Katkısı 

250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 

Hayırsever 

Katkısı 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

TOPLAM 14.142.000 10.492.000 13.935.000 14.435.000 14.326.000 67.330.000 

 

Bu kaynağın dağılım oranlarına bakıldığında hayırsever katkısının çok düşük (% 0,5) olduğu 

görülmektedir. Ancak bu oranın diğer ilçelere göre az olmasının nedeni ilçeimizde varlıklı kişilerin 

eğitimin önemini yeterince kavramamış olmalarıdır. Ülkelere Dolayısıyla hayırsever katkısının artırılması 

ve bunların bütçeye oranının artırmasına yönelik çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir. 2019-2023 

stratejik plan döneminde bu husus önceliklerimiz arasında olacaktır. 

Stratejik planımızda 19 hedef bulunmaktadır. Bu hedeflerle ilgili bütçe dağılımları 5 yıllık olarak 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
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Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

Amaç ve 
Hedef No 

2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 
Maliyet 

AMAÇ 1 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

Hedef 1.1. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

AMAÇ 2 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 325.000 

Hedef 2.1. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Hedef 2.2. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

AMAÇ 3 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 175.000 

Hedef 3.1. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Hedef 3.2. 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Hedef 3.3. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

AMAÇ 4 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000 775.000 

Hedef4.1. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Hedef 4.2. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Hedef 4.3. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Hedef 4.4. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

AMAÇ 5 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 3.250.000 

Hedef 5.1. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Hedef 5.2. 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 

Hedef 5.3. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

AMAÇ 6 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 

Hedef 6.1. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Hedef 6.2. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Hedef 6.3. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Hedef 6.4. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

AMAÇ 7 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

Hedef 7.1. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 

Hedef 7.2. 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

Amaç 
Toplamı 

1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 5.300.000 

Gen. 
Yönetim 
Gideri 

13.082.000 9.432.000 12.875.000 13.375.000 13.266.000 62.030.000 

Toplam 
Kaynak 

14.142.000 10.492.000 13.935.000 14.435.000 14.326.000 67.330.000 
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İzleme ve Değerlendirme 

 
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti, stratejik 
planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi izleme ve değerlendirme ile mümkün 
olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının düzenli ve periyodik olarak takip 
edilmesidir.  
2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, Adıyaman Ar-
Ge nin hazırladığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Proğramı, yeniden 
güncellenerek ve Php tabanlı olarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve 
Değerlendirme kriterlerine göre bu proğramı ile yapılacaktır.  
 
Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda Adıyaman Millî Eğitim 
Müdürlüğ 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modülü’nün çerçevesini;  
1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi,  

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,  

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Bakanlık faaliyet alanlarına dağılımının 
belirlenmesi,  

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, süreçleri oluşturmaktadır.  
 

 

İZLEME DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi Süreç 

Açıklaması 

Zaman Kapsamı 

1.Dönem 
Her yılın Temmuz ayı 

içerisinde 

Göstergelerin 

gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan 

raporun üst yöneticiye 

sunulması 

Ocak 

Temmuz 

2.Dönem 
İzleyen yılın Şubat ayı 

sonuna kadar 

Göstergelerin 

gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan 

raporun üst yöneticiye 

sunulması ve 

değerlendirilerek 

gerekli tedbirlerin 

alınması 

Tüm yıl 
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İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi 

İzleme ve Değerlendirme Süreci 

 

 

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının 

tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Ara izleme olarak nitelendirilebilecek yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan 

birinci izleme kapsamında, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Gölbaşı ilçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından birimlerin sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Performans hedeflerinin 

1- Göstergelere ilişkin yılın ilk 6 
aylık dönemine ait 

gerçekleşmelerin tespiti 

2- İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren raporun üst 

yöneticiye sunumu

3- Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için gerekli 

tedbirlerin alınması

4- Stratejik planda yer alan 
göstergelere ilişkin yıllık 
gerçekleşmelerin tespiti 

5- Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren raporun üst 

yöneticiye sunumu

6- Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa hedeften 

sapmaların ve alınması 
gereken önlemlerin 
değerlendirilmesi
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gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan izleme raporu” Müdür, Şube Müdürleri ve 

kurum içi paydaşların görüşüne sunulacaktır.  

Yılın tamamına ilişkin ikinci izleme kapsamında ise Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme 

Modülü vasıtasıyla, Ar-Ge tarafından birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve 

stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. 



SORUMLULUK TABLOSU 

 

 

 

 

Amaç Hedef No Stratejiler Ana 
Sorumlu 

Diğer Sorumlu 
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Tüm alanlarda ve eğitim 
kademelerinde, 
öğrencilerimizin her 
düzeydeki 
yeterliliklerinin 
belirlenmesi, izlenmesi ve 
desteklenmesi için etkin 
bir ölçme ve 
değerlendirme sistemi 
kullanılacaktır.  

1.1.1 
 
 
 
 
 

1.1.2 
 
 
 
 

1.1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme 
yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme 
değerlendirme yapılacaktır.  
 
 
 
2-Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum 
hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve 
izlenecektir.  
 
 
3-Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemimiz 
üzerinde meydana getirdiği baskının azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.  

ÖDM 

BİDB, DÖB, HBÖB, 
MTEB, OB, 

ÖERHB, TEB, 
ÖÖKB, DHB, İEDB, 

SGB, 
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Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin 
izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı 
yönetim yapısına geçilecektir. 

 
2.1.1 

 
2.1.2 

 
 

2.1.3 
 

 
 
 
1-Müdürlüğün tüm kararları veriye dayalı hâle 
getirilecek ve bürokratik süreç azaltılacaktır.  
 
2-Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine 
geçiş için altyapı işlemleri yapılacak.  
 
3-Okullara stratejik plan amaçları belirlenirken 
etkin rehberlik yapılacak.  

SGB Tüm birimler 

Bakanlıkça oluşturulacak yeni mesleki 
gelişim modeli ile ildeki öğretmen ve 

okul yöneticilerinin gelişimleri 
izlenecektir 

2.2.1 
 
 
 
 

2.2.2 
 
 

 
 
 
1-Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki 
gelişimlerinin sağlanmasında Bakanlıkça yeniden 
yapılandırılacak olan hizmet içi eğitim sistemi 
kullanılacak ve hizmet içi eğitimler 
düzenlenecektir.  
 
3-İnsan kaynağının verimli kullanılması ve 
hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi 
sağlanacaktır. 

MGM 

DÖB, HBÖB, MTEB, 

OÖB, ÖERHB, ÖÖKB, 

İKB, TEB, YYEB, ÖDB, 

SGB, , BİB. 
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Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve 
yaygınlığı artırılacak, toplum temelli 

erken çocukluk çeşitlendirilerek 
yaygınlaştırılacaktır. 

 
3.1.1 

 
3.1.2 

 
3.1.3 

 

 
 
 
Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.  
 
Erken çocukluk eğitimine yönelik hizmetlerde 
Bakanlıkça geliştirilecek olan sistem uygulanacaktır.  
 
Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz 
gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.  

TEB 

BİB, DHB, HBÖB, 
HHGM, İEB, 

ÖERHB, ÖÖKB, 
MGDB, İKB, SGB, 

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal 
ve fiziksel olarak çok boyutlu 

gelişimini önemseyen, bilimsel 
düşünme, tutum ve değerleri 

içselleştirilerek okullaşma oranları 
artırılacaktır. 

3.2.1 
 
 

3.2.2 
 

 
İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları 
artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.  
 
Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini 
destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme 
becerilerini geliştirecek tasarım beceri atölyeleri 
kurulacaktır. 

 

TEB 

DÖB, DHB, SGB, 
OÖB, MTEB, 

ÖERHB, ÖÖKB, 
HBÖB, İEB. 

Temel eğitimde okulların niteliğini 
artıracak yenilikçi uygulamalara yer 

verilecektir. 

3.3.1 
 
 

3.3.2 
 
 

 
Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân 
sağlanacaktır. 
  
Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılarak 
okulların niteliği artırılacaktır. 

TEB 

 

SGB, İEB, DHB, 
DÖB, ÖERHB. 
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Ortaöğretime katılım ve tamamlama 
oranları artırılacaktır. 

 
4.1.1 

 
 

4.1.2 

 
Kız çocukları ile gezici ve geçici mevsimlik tarım 
işçiliğinde çalıştırılan çocuklar başta olmak 
üzere özel politika gerektiren gruplar ile diğer 
tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının 
artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  
 
Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını 
sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının kalitesi 
iyileştirilecektir.  

OB 
DÖB, MTEB, ÖERHB, 

ÖÖKB, DHB, İEB, 
ÖDSHB, SGB. 

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

4.2.1 
 
 
 

4.2.2 
 

4.2.3 
 

Bakanlıkça hazırlanacak ortaöğretimde 
öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun 
esnek modüler bir program ve ders çizelgesinin 
ilimizde uygulanması sağlanacaktır.  
 
Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye 
dönüşmesi sağlanacaktır.  
 
Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

OB 

DÖB, MTEB, ÖERHB, 
ÖÖKB, DHB, İEB, 

ÖDSHB, SGB. 
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Öğrencilerin mizaç, ilgi ve 
yeteneklerine uygun eğitimi 
alabilmelerine imkân veren 
işlevsel bir psikolojik 
danışmanlık ve rehberlik 
yapılması sağlanacaktır.  
 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri 
akranlarından soyutlamayan ve 
birlikte yaşama kültürünü 
güçlendiren eğitimde adalet 
temelli yaklaşım modeli 
uygulanacaktır.  
 
Ülkemizin kalkınmasında önemli 
bir kaynak niteliğinde bulunan 
özel yetenekli öğrencilerimiz, 
akranlarından ayrıştırılmadan 
doğalarına uygun bir eğitim ile 
desteklenecektir.  

5.1.1 
 
 

5.2.1 
 
 

5.3.1 
 
 

5.3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 
kalitesinin ve niteliğinin arttırılması amacıyla 
çalışmalar yapılacaktır.  

 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik 
hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.  
 
Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler 
iyileştirilecektir.  

 
Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve 
değerlendirme araçları etkin kullanılacaktır.  

ÖERHB 
TEB, OÖB, MTEB, DÖB, 
ÖÖKB, HBÖB, MGDB, 

BİB. 
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Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer 
ve erişim imkânları artırılacaktır. 

6.1.1 
 
 

6.1.2 

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

MTEB 
HBÖB, ÖERHB, 
TEB, BİB, ÖÖKB. 

Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil 
öğretim programlarının etkin uygulanması 

sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 
6.2.1 

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

MTEB 
HBÖB, ÖERHB, 
TEB, BİB, ÖÖKB. 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim 
ilişkisini güçlendirme çalışmaları 

yapılacaktır. 

6.3.1 
 
 

6.3.2 
 
 

6.3.3 

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör 
arasında iş birliği artırılacaktır. 
 
İlçemize yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç 
duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir. 
 
Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü 
yetiştirilecektir. 

MTEB 
HBÖB, ÖERHB, 
TEB, BİB, ÖÖKB. 

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini 
yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 

katılım ve tamamlama oranları 
artırılacaktır. 

 
6.4.1 

 
6.4.2 

 
 

6.4.3 
 

Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve 
tamamlama oranlarının artırılması sağlanacaktır. 
 
Hayat boyu öğrenme programlarının uygulanma 
niteliği geliştirilecektir. 
 
İlçemizde geçici koruma altında bulunan 
yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim 
imkânları artırılacaktır. 

HBÖB 

ÖÖKB, DÖB, 
MTEB, OÖB, 
ÖDSHB, TEB, 

DHB, BİB. 
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Özel öğretime devam eden öğrenci oranları 
artırılarak özel öğretim kurumlarının denetim 
ve teftiş işlemleri güçlendirilecektir.  

7.1.1 
 
 

7.1.2 

 
 
Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve 
programlar, akreditasyon koşulları dikkate alınarak 
yeni pilot okulların açılması teşvik edilecektir.  
 
Özel öğretim alanına yatırım yapmaları için 
müteşebbislere destek sağlanacak.  

ÖÖKB 
TKB, SGB, 

BİB. 

 
Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini 
artırmaya yönelik denetim ve çalışmalar 
yapılacaktır. 

7.2.1 

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

 
ÖÖKB 

MTEB, 
HBÖB, 

ÖERHB. 

 



 


