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SUNUŞ  

Son yıllarda dünyadaki gelişmeler 

insan odaklı, katılımcı, kaynaklarını 

önceliklerine göre tahsis ederek hizmetleri 

kaliteli, verimli ve etkin bir biçimde sunan, 

hesap verebilen, performansa yönelmiş bir 

kamu yönetimini gerekli kıldığından, Türk 

kamu yönetimi de yeniden yapılanmak 

zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk 

neticesinde 2003 yılında çıkan 5018 Sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

stratejik yönetime geçilmiştir.   

Stratejik yönetim, stratejilerin 

planlanması için gerekli araştırma, inceleme, değerlendirme ve seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin 

uygulanabilmesi için kurum içi her türlü tedbirin alınarak yürürlüğe konulmasını; daha sonra da yapılan 

çalışmaların kontrol edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar. 

Stratejik yönetime geçmiş bir kurum, uzun dönemli başarısını etkileyecek stratejik planını hazırlar, 

stratejilerin yürürlüğe konulması için kurum içi organizasyon, program, bütçe ve faaliyet süreçlerini yapar 

ve uygular, başarı için amaçlar ve misyonda belirtilen sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığını her evrede sürekli 

olarak kontrol eder ve düzeltici önlemler alır. 

Türk kamu hayatındaki bu değişim eğitim yönetimini de çok yönlü olarak etkilemiştir. Son yıllarda 

özellikle dijital dünyadaki değişmeler ve gelişmeler eğitim kurumlarında yeni yaklaşımların ve uygulamaların 

hayata geçirilmesini zorunlu kılmıştır.  

Eğitim sistemimiz toplumun kendisinden beklediği işlevleri yerine getirebilmesi için, geleceğini iyi 

planlamalı ve bu planı etkin bir şekilde uygulamalıdır. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de 2011-

2014 yıllarını kapsayan 1. Stratejik Planını hazırlayarak hem bu yasal yükümlülüğünü yerine getirmiş, hem 

de stratejik yönetime geçmişti. Bu bağlamda stratejik yönetim uygulamalarının somut bir kanıtı olan 

stratejik plan, kurum kültürümüz ve kimliğimizin güçlenmesine katkı vermiş, idari ve mali yönden de 

yönetim çabalarımıza etkinlik sağlamıştır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz için bu günden, geleceğe yolculuğun haritası olan 2015-2019 yıllarını 

kapsayan II. Stratejik Planın da ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim. 
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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN MESAJI 

Stratejik yönetim, bir kurumun 

çevresiyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve 

istikametinin belirlenmesi için yapılacak 

faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, 

uygulanması, koordinasyonu ve kontrol 

edilmesi sürecidir. Bir başka ifade ile 

stratejilerin planlanması için gerekli 

araştırma, inceleme, değerlendirme ve 

seçim çabalarını; planlanan bu stratejilerin 

uygulanabilmesi için kurum içi her türlü 

tedbirin alınarak yürürlüğe konulmasını; 

daha sonra da yapılan çalışmaların kontrol 

edilmesiyle ilgili faaliyetleri kapsar. Stratejik 

yönetim stratejik planlama, planın uygulanması ve kontrol edilmesi olmak üzere üç evreden oluşur. 

Bir kurumda stratejik yönetim uygulandığının en somut göstergesi ve en önemli çıktısı stratejik 

plandır. Çünkü stratejik plan, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif 

eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı olanaklı kılacak yöntemleri belirlemesini 

gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya 

konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere 

dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder. 

Çağdaş yönetim yaklaşımlarından olan ve günümüzde birçok ülkenin de kullandığı stratejik yönetim 

yaklaşımı ülkemizde de hayata geçmiştir. Bu amaçla hazırlanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu tüm kamu idarelerine stratejik planlama yükümlüğü getirmiştir.  

Bu yükümlülükten yola çıkarak Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, yukarıda belirttiğimiz 

stratejik yönetimin üç evresini de içerecek şekilde 2010-2014 yıllarını kapsayan I. Stratejik Planını hazırlamış 

ve uygulamıştır. Böylece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, uzun vadeli düşünme ve uzun vadeli görme ufku 

kazanmıştır. Bunun yanı sıra, stratejik açıdan önemli konu ve faktörlerin neler olduğunu anlamamızı ve 

onlara odaklanmamızı, tüm yöneticilerimizin birer stratejist olarak topyekûn kurumumuzun geleceğine 

sahip çıkmalarını sağlamıştır.  

Hazırladığımız ve uygulamaya koyduğumuz II. Stratejik Planımızın bize sunduğu, çevremizi yeniden 

biçimlendirme fırsat ve gücüyle, akılcı kararlar vererek çevresel fırsatları iyi kullanıp hinterlandımızda, 

istediğimiz değişimleri de yapma imkânına kavuşacağız.  

Stratejik planlama ekibimize, II. Stratejik Planımızın hazırlanmasında göstermiş oldukları çaba için 

teşekkür eder, uygulamaya koyulan 2015-2019 yıllarını kapsayan II. Stratejik Planımızın Erdemlimize hayırlı 

olmasını dilerim. 

Mehmet METİN 

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 



 

BİRİNCİ BÖLÜM .............................................................................................................................................. 9 

STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI .......................................................................................... 9 

1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ...................................................................................... 10 

İKİNCİ BÖLÜM .............................................................................................................................................. 12 

DURUM ANALİZİ ...................................................................................................................................... 12 

2.1 TARİHSEL GELİŞİM ...................................................................................................................... 13 

2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ ........................................................................ 13 

2.3 FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER ........................................................................... 14 

2.4 PAYDAŞ ANALİZİ ......................................................................................................................... 16 

2.4.1 PAYDAŞLARIN TESPİTİ ......................................................................................................... 17 

2.4.2 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ ................................................................................. 17 

2.4.3 PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................... 17 

2.5 KURUM İÇİ ANALİZLER ............................................................................................................... 18 

2.5.1 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ORGANİZASYON ŞEMASI ...................................................................... 18 

2.5.2 İNSAN KAYNAKLARI ............................................................................................................. 18 

2.5.3 TEKNOLOJİK DÜZEY ............................................................................................................. 21 

2.5.4 MALİ KAYNAKLAR ................................................................................................................ 23 

2.6 KURUM DIŞI ANALİZ ................................................................................................................... 24 

2.6.1.PESTLE ANALİZİ ................................................................................................................... 24 

2.6.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ ..................................................................................................... 33 

2.7 GZFT ANALİZİ (SWOT ANALİZLERİ) ............................................................................................. 34 

2.8 GELİŞİM/SORUN ALANLARI LİSTESİ .................................................................................................... 38 

2.8.1 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM İLE İLGİLİ GELİŞİM/SORUN ALANLARI .............................................. 38 

2.8.2 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE İLE İLGİLİ GELİŞİM/SORUN ALANLARI ............................................ 39 

2.8.3 KURUMSAL KAPASİTE İLE İLGİLİ GELİŞİM/SORUN ALANLARI ........................................................... 40 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ......................................................................................................................................... 41 

GELECEĞE YÖNELİM ................................................................................................................................. 41 

3.1 MİSYONUMUZ ............................................................................................................................ 42 

3.2 VİZYONUMUZ ............................................................................................................................. 42 

3.3 DEĞERLERİMİZ ........................................................................................................................... 42 

3.4 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER .................................................................................................. 42 

3.5 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI ................................................................ 44 

3.5.1 STRATEJİK AMAÇ 1 .............................................................................................................. 44 

3.5.1.1 STRATEJİK HEDEF 1.1 ................................................................................................................... 44 

3.6 TEMA 2: EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ........................................................... 47 

3.6.1 STRATEJİK AMAÇ 2 .............................................................................................................. 47 



 

3.6.1.1 STRATEJİK HEDEF 2.1 ................................................................................................................... 47 

3.6.1.2 STRATEJİK HEDEF 2.2 ................................................................................................................... 49 

3.6.1.3 STRATEJİK HEDEF 2.3 ................................................................................................................... 50 

3.7 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ ................................................................... 51 

3.7.1 STRATEJİK AMAÇ 3 .............................................................................................................. 51 

3.7.1.1 STRATEJİK HEDEF 3.1 ................................................................................................................... 51 

3.7.1.2 STRATEJİK HEDEF 3.2 ................................................................................................................... 53 

3.7.1.3 STRATEJİK HEDEF 3.3 ................................................................................................................... 54 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .................................................................................................................................... 55 

MALİYETLENDİRME ...................................................................................................................................... 55 

4.1 TAHMİNİ MALİYET TABLOSU ...................................................................................................... 56 

BEŞİNCİ BÖLÜM ........................................................................................................................................... 57 

İZLEME DEĞERLENDİRME ........................................................................................................................ 57 

5.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME ...................................................................................................... 58 

5.2. RAPORLAMA ............................................................................................................................. 59 
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1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik planlama çalışmalarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB 2010-

2014 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model esas alınarak 

hazırlanmıştır. 

2015-2019 Dönemi Stratejik Planlama süreci M.E.B. 2013/26 sayılı genelgesi başlatılmıştır. Genelge 

gereği İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile bağlı okul ve kurumlarımızda Stratejik Planlama Üst Kurulları ve 

Stratejik Planlama Ekipleri oluşturulmuştur. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün ve Stratejik Planlama Üst 

Kurulunun desteği ve yönlendirmesi ile yeni dönem planlama çalışmaları başlatılmıştır.     

Stratejik Planlama Üst Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube 

Müdürleri ve iki okul müdüründen bir ekip oluşturulmuştur.   

Strateji Planlama Üst Kurulu:   

Adı Soyadı Unvanı Görevi 

Mehmet METİN İlçe Millî Eğitim Müdürü Başkan 

Erdoğan TEKİN Şube Müdürü Üye 

Mahmut KARAAĞAÇ Şube Müdürü Üye 

Sezai ÖNAÇ Şube Müdürü Üye 

Mehmet TAŞ Okul Müdürü Üye 

Halit ÇOBAN Okul ÇOBAN Üye 

 

Stratejik Planlama Ekibi ise aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Adı Soyadı Unvanı Görevi 

Erdoğan TEKİN Şube Müdürü Başkan 

Mehmet TAŞ Okul Müdürü Üye 

Sevinç PERÇEM Şef Üye 

Sedat TOKER Okul Müdürü Üye 

Celil Murat ÇELİk Okul Müdürü Üye 

Uğur TÜRKMEN Okul Müdürü Üye 

Bayram BAĞCI VHKİ Üye 

Zeynep SELVİ Öğretmen Üye 

 

İlçe ve okul/kurum müdürlükleri stratejik planlama ekibinde görev alan veya stratejik planlama 

çalışmalarına katkı verecek çalışanlarımızın planlama konusunda eğitim ihtiyaçları düşünülerek talepler 

alınmış ve eğitimler planlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce eğitim ve çalıştaylar yapılmıştır.  

Çevre analizlerinde ise, Erdemli Kaymakamlığı, resmi ve özel kurumlar ile esnaf ve ticaret odalarının 

verilerinden faydalanılmıştır.  



 

Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti sırasında karşımıza çıkacak olan veri ihtiyacı içinde 

gerekli olan hazırlık çalışmaları gözden geçirilmiş, hangi verilerin hangi bölümce kim tarafından toplanacağı 

belirlenmiştir.  

Hazırlık safhasında kurum dışı kaynak ihtiyaçlarından kaçınılarak eldeki imkânların kullanılmasına özen 

gösterilmiştir. Planın hazırlanması aşamasında ek bir mali kaynak kullanılmamıştır. 

Tüm çalışmalar Bakanlığımızın 2013/26 sayılı genelgesi ekindeki stratejik planlama takvimine göre 

düzenlenmiştir. 

Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti için kurum içi analiz de, müdürlüğümüzde belirli 

periyotlarla üretilen istatistiki veriler ile bu verilerin yanında e-okul, mebbis vb. kaynaklardan elde edilen 

bilgiler kullanılmıştır. 

Bakanlığımız ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik amaç, stratejik hedef ve performans 

göstergelerine uyumlu olarak, ilçemizin koşulları ve mevcut durumumuzda dikkate alınarak 

müdürlüğümüzün stratejik amaç, stratejik hedef ve performans göstergeleri belirlenmiştir. 

Müdürlüğümüzün 2015 – 2019 Stratejik Planının geleceği yönelim bölümünün hazırlanması aşamasında da 

müdürlüğümüz idarecileriyle birebir görüşülerek katılımcı bir yöntemle stratejik hedeflerimiz ortaya 

konmuştur. 

Taslak olarak hazırlanmış olan müdürlüğümüz 2015 - 2019 stratejik planı, Stratejik Planlama 

Üst Kurulunda görüşülmüş olup,  Stratejik Planlama Üst Kurulu’nun görüş ve önerileri 

doğrultusunda planda gerekli düzeltmeler yapılarak, gerekli değerlendirmeler için İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüze gönderilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün geri bildirimi doğrultusunda 2015 

– 2019 dönemini kapsayan 5 yıllık stratejik planımızda son düzeltmeler yapılarak onaya sunulmuş, 

onay makamınca onaylanmasını müteakiben 2015 – 2019 dönemi stratejik planımız yayınlanmıştır. 
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2.1 TARİHSEL GELİŞİM 

Erdemli İlçesi 1 Haziran 1954 yılında ilçe olmuştur. Müdürlüğümüz 1968 yılında İlköğretim 

Müdürlüğü adıyla Akdeniz İlkokulu binasında hizmet vermekteydi. 1983 yılında Akdeniz İlkokulu’nun 

anasınıfının üst katında hizmet vermeye başladı. 

 İlköğretim Müdürlüğü olan adı 1985 yılında Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurulmasıyla 

bu günkü adını aldı. Müdürlüğümüz bu yıllarda Erdemli Lisesi binasında hizmet vermiştir. Nail ERSOY 

vekaleten müdürlük görevini yürütmüştür. 1986 yılında Erdemli Lisesi’nden Erdemli İlçe Özel İdare binasına 

taşındı. Halen bu binanın ikinci katında hizmet vermektedir. Binamız Alparslan TÜRKEŞ Bulvarı üzerinde olup, 

şehir merkezindedir. 

Yönetim işleri için pek uygun olmayan binada yapılan tadilat ve tamiratlarla, gerekli 

düzenlemeler yapılarak daha kullanışlı hale getirilmiştir. Ancak, ortak kullanım alanlarında, 

ergonomik yapı açısından yetersizlik gözlenmektedir. Binamızın bütün bölümlerine gerekli iletişim 

ve internet bağlantısı kurulmuştur. 

Hüseyin TURAN ilk ilçe milli eğitim müdürü olarak müdürlük görevini yürüttü. Ardından sırayla Veli 

ÖZDEMİR, Mehmet AVTEPE, Zekeriya ÖZDEMİR,  A. Refik ERDEM, Bülent ATALAY, Suat Hayri TÜTMEZ,  

Hüseyin DOĞRU müdürlük görevini yürütmüşlerdir. Son olarak da 2012 yılında halen İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet METİN İlçe Milli Eğitim Müdürü olmuştur. 

2.2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı resmi gazetede yayınlanan 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 

Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde “Bu Kanun 

Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini 

yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.” 

hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince Milli Eğitim Hizmetlerini yürütmek üzere, aynı KHK’nin 

6. Maddesinde bakanlığımızın teşkilat yapısı 19 hizmet birimi olarak belirlenmiş olup, takip eden 

maddelerde de bu hizmet birimlerinin görevleri, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. Maddesinin “(1) Bakanlık, ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.  

(2) Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe millî eğitim müdürlükleri, görev 

ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin sosyal ve 

ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu 

müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. İş durumuna ve 

ihtiyaca göre millî eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.” hükmü 

ile kurulan il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yasal yapısı oluşturulmuştur. 

Yukarıdaki maddeye istinaden oluşturulan İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilat 

yapısı, görev ve yetkileri,  14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25.08.2011 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2013_8/2013_8.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2013_8/2013_8.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2013_8/2013_8.html


 

tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı resmi gazetede 

yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde hüküm altına 

alınmıştır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi mevzuatlar bölümünde yasal düzenlemeler sırasıyla 

Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Bakanlar Kurulu 

Kararları, Tebliğler ve Genelgeler olarak düzenlenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen yasal mevzuatlar listeler halinde Stratejik Plan Durum Analizi 

kitapçığında ayrıntılı olarak verilmiştir.  

2.3 FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe 

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Müdürlüğümüze verilen görevlerin, Kamu Hizmet 

Standartları ve Standart Dosya Planı kapsamında analizi sonucunda elde edilen ve 7 Faaliyet Alanı 

altında gruplandırılan hizmetlerimiz aşağıda verilmiştir. 

Eğitim ve Öğretim: 

 Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının sağlanması 

 Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik  iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi 

 Öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması 

 Ders kitaplarının ve diğer eğitim materyallerinin temin edilmesi 

 Eğitsel tanılama ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sunulması 

 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerinin verilmesi 

 Özel politika gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 Yatılılık, bursluluk ve özel öğretim teşvikleri hizmetlerinin yürütülmesi  

 

Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler: 

 Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

 Öğrencilere yönelik yerel, ulusal düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin 

düzenlenmesi 

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

katılımlarının sağlanması 

https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=35682


 

 

Ölçme ve Değerlendirme: 

 Merkezî sistemle yürütülen sınavların planlanması ve uygulanması 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen yeterlilik ve 

benzeri sınav hizmetlerinin yürütülmesi 

 

Araştırma, Geliştirme, Proje ve Protokoller: 

 Proje ve protokollerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

 Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi 

 Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve hareketlilik programlarından yararlanabilmeleri için 

gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 

 

Yönetim ve Denetim Hizmetleri: 

 İstatistikî verilerin toplanması, analizi ve yayınlanması 

 Stratejik plan ve performans programının hazırlanması, uygulanması izlenip 

değerlendirilmesi ve faaliyet raporunun hazırlanması 

  Müdürlüğümüze bağlı sosyal tesis ve işletmelere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

  Müdürlüğümüz ödeneklerine ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesi 

 Yatırım programlarının hazırlanması ve izlenmesi 

 İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce 

açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve 

kapatılmasıyla ilgili esasların belirlenmesi ve denetimi  

  Müdürlüğümüz faaliyetlerine yönelik bilgi edinme, talep, ihbar, şikâyet, görüş ve önerilere 

ilişkin işlemlerin yürütülmesi 

 

İnsan Kaynakları: 

 Çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

 Norm belirleme, atama, görevlendirme, yer değiştirme, terfi ve benzeri özlük işlemlerinin 

yürütülmesi 

 

Fiziki ve Teknolojik Altyapı: 



 

 Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini 

ve bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmalarının yürütülmesi 

  Müdürlüğümüzün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesi 

  Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik 

altyapı çalışmalarının yürütülmesi 

 Özel okulların arsa tahsisi, teşvik ve vergi muafiyeti ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi  

 Kamulaştırma yoluyla arsa üretimi 

 Hizmet alanlarıyla ilgili bilişim teknolojilerine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

 

2.4 PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın 

sağlanabilmesi için Müdürlüğümüzün etkileşim içinde bulunduğu dış ve iç paydaşların görüşleri anket, 

toplantı gibi çalışmalarla alınmıştır. 

Stratejik Planın sadece üst yönetime mal edilmesi katılımı engellemektedir. Planlarda tanımlanan 

paydaşların, sürece katılımının sağlanması planın uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Paydaş yani ilgili taraflar 

bir kurumdan doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya 

gruplardır. Paydaş analizinde amaç hazırlanan stratejik planı ve hizmetleri yararlanıcıların beklentileri 

doğrultusunda şekillendirmek, stratejik plan hazırlıklarında vatandaş odaklılığı sağlamak ve katılımcılık ile 

hesap verme sorumluluğunu tesis etmektir. 

Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren Müdürlüğümüz tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve 

desteklerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesini hedeflemiştir. Erdemli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 

faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar 

olmak üzere kamu kurumları, işverenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan 

dış paydaşların büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır. Bunu gerçekleştirmeye 

yönelik olarak Stratejik Planlama Ekibi ve ilçemizdeki okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş 

ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin 

tespit edilmesine çalışılmıştır. Paydaş toplantılarından sonra iç ve dış paydaşlara yönelik paydaş anketleri 

düzenlenmiştir. Paydaşların önerileri değerlendirilerek, yasaların ve maddi imkânların el verdiği ölçüde 

stratejik planlamaya dâhil edilmiştir. 

Son olarak Erdemli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve yararlanıcı 

temelinde ayrımlandırılmış; iç /dış paydaş ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiştir. 

Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden 

etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre de aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır: Paydaş analizinde aşamalar; 

 Paydaşları tespiti 



 

 Paydaşların önceliklendirilmesi 

 Paydaşların değerlendirilmesi 

 Görüş ve önerilerin alınması 

2.4.1 PAYDAŞLARIN TESPİTİ 

Stratejik planlama ekibi olarak müdürlüğümüzden doğrudan veya dolaylı olumlu veya olumsuz yönde 

etkilenen kişi, grup veya kurumlar paydaş olarak tanımlanarak paydaş analizine başlanmıştır.  

1. Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? 

2. Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? 

3. Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? 

4. Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerinden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler 

kimlerdir? Sorularına karşılık gelen kurum, kişi ve gruplar listelenmiştir.  

Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak belirlemiş, ayrıca 

bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt gruplar bazında 

ele alınarak büyük çaplı bir paydaş listesi oluşturmuştur. 

Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç paydaş /dış paydaş/ yararlanıcı olarak sınıflandırılması 

yapılmıştır. 

2.4.2 PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 

Paydaşların önceliklendirilmesinde, paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun 

faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik vereceğimiz paydaşlar 

belirlenerek paydaş listesi indirgenmiştir. Bu çalışmada paydaş önceliklendirme matrisinden yararlanılmıştır.  

Ancak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlarını önceliklendirmede ikili önceliklendirme 

yapılmıştır.  

2.4.3 PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Stratejik Planlama Ekibi paydaşın, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu ve 

kurumumuz ile paydaşların birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir Etki/Önem 

matrisi ile Ürün/Hizmet matrisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu matris sayesinde öncelikli 

paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaları ve izlenecek politikaların niteliği gösterilmiştir. Bu 

matrisle etki (zayıf ve güçlü), paydaşın kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, 

destekleme veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise kurumumuzun paydaşın beklenti ve 

taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde kullanılmıştır. Paydaşların 

kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre takip edilecek politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği 

yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir. 

 

 



 

2.5 KURUM İÇİ ANALİZLER 

2.5.1 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

2.5.2 İNSAN KAYNAKLARI 

İlçe müdürlüğümüz yönetim kadrosunda, 1 ilçe müdürü, 3 şube müdürü, 78 okul müdürü ve 

11 şef görev yapmaktadır. 

İlçemiz emrinde müdürlüğümüz ve bağlı okul/kurum müdürlüklerinde görev yapan personel 

sayısı toplam 2189’dur. Eğitim öğretim sınıfı dışında görev yapan personel normu 167, çalışan 

personel sayısı 115 olup, ihtiyaç duyulan personel sayısı ise 52’dir. 

 

ERDEMLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
(ARALIK 2014) 

PERSONEL BİLGİLERİ 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 

Şube Müdürü 3 

Okul Müdürü 70 

Müdür Baş Yardımcısı 3 

Müdür Yardımcısı 111 

Öğretmen 1907 

Şef 10 

Teknisyen 7 

Sayman 1 

V.H.K.İ. 34 

Memur 14 

Aşçı 1 

Hizmetli 54 

GENEL TOPLAM 2216 

 

İnsan kaynaklarımızın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında erkek personelin bayan personele 

göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

MEHMET METİN

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRÜ

ERDOĞAN TEKİN

ŞUBE MÜDÜRÜ

MAHMUT 
KARAAĞAÇ

ŞUBE MÜDÜRÜ

SEZAİ ONAÇ

ŞUBE MÜDÜRÜ



 

 

Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında personelimizin %50’ye yakını 30-40 yaş aralığındadır. Bu 

da insan kaynaklarımızın genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğumuzu göstermektedir.   

 

 

Erkek ; 1185; 
54%

Bayan ; 1004; 
46%

Kadrolu İnsan Kaynaklarının Cinsiyete 
Göre Dağılımı

18-29; 178; 8%

30-40 ; 1015; 
46%

41-51; 782; 
36%

512ve üstü; 210; 
10%

Kadrolu İnsan Kaynaklarının Yaşa Göre 
Dağılımı



 

İnsan kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğu tecrübeli personelden oluşmaktadır.

 

Müdürlüğümüz insan kaynaklarının istihtam türüne göre durumuna bakıldığında %96’sının kadrolu olduğu 

görülmektedir. Bu da müdürlüğümüz hizmetlerinde devamlılığı sağlamaktadır.  

 

 

 

 

 

1-5; 1490; 
69%

6-11; 681; 
31%

Kadrolu İnsan Kaynaklarının 
Kadro Kaydına Göre Dağılımı

Kadrolu; 
2189; 96%

Ücretli; 98; 
4%

İnsan Kaynaklarının İstihdam 
Türüne Göre Dağılımı

Kadrolu

Ücretli

ÖĞRETMENİN İSTİHDAM EDİLDİĞİ EĞİTİM ÖĞRETİM 
KADEMELERİ 

ÖĞRETMEN SAYISI 

2012  2013  2014 

Okul Öncesi Okulları 22 48 39 

İlk Öğretim Okulları 1157 1318 1234 

Orta Öğretim Okulları 484 465 616 

Diğer Eğitim Kurumları 24 92 18 

GENEL TOPLAM 1687 1923 1907 



 

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL SAYISI 

2012 2013 2014 

Kurumun sahip olduğu toplam 

norm kadro sayısı - - 177 

Çalışan toplam personel sayısı - -- 121 

İhtiyaç duyulan personel sayısı - - 56 

 

PERSONELE VERİLEN ÖDÜL VE CEZA BİLGİLERİ 

 2012 2013 2014 

BAŞARI 32 39 104 

ÜSTÜN BAŞARI 1 1 2 

ÖDÜL (AYLIKLA ÖDÜLLENDİRME) - - 2 

CEZA ALAN PERSONEL SAYISI 2 35 16 

 

2012 – 2013 ve 2014 yıllarında Fatih Projesi kapsamında okullara etkileşimli tahtaların 

kurulması sonucu zorunlu verilmesi gereken Fatih Projesi Hazırlayıcı Eğitim, Fatih Projesi Teknoloji 

Kullanımı kursları ve Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı seminerleri yoğun 

bir şekilde açılarak tahtaların kurulduğu okullara yönelik bu kurslar tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

2.5.3 TEKNOLOJİK DÜZEY 

HİZMETİÇİ EĞİTİM BİLGİLERİ 

 2012  2013  2014 

Mahalli hizmet içi eğitim sayısı  50 48 

Mahalli hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı  5 5 

Mahalli hizmet içi eğitime katılan personel sayısı  1300 950 

Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısı  1089 850 

Bilgisayar kullanımı konusunda verilen eğitim sayısı  34 20 



 

 

FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITILAN DONANIMLAR 

 2012 2013 2014 TOPLAM 

Etkileşimli Tahta 72 234 230 536 

Tablet Bilgisayar 300 1250 2324 3874 

Doküman Kamera 2 8 - 10 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 2 8 58 68 

 

2.5.3.2 BİLGİ VE BİLGİ TEKNOLOJİK KAYNAKLARI 

Araç-Gereçler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

Bilgisayar 

 

 

 

 

 

 

1550 

Yazıcı 360 

Tarayıcı 100 

Projeksiyon 322 

Televizyon 80 

İnternet bağlantısı 124 

Fen Laboratuvarı 68 

Bilgisayar Lab. 42 

Fax 35 

DVD Player 40 

Fotograf makinası 40 

Kamera  20 

Okul/kurumun İnternet sitesi 124 

Personel/e-mail adresi oranı %100 

Akıllı tahta 536 

 



 

2.5.4 MALİ KAYNAKLAR 

2014 YILI GİDER TABLOSU 

GİDER KALEMLERİ TUTARI ( TL ) 

TAŞIMALI MALİYETİ (Taşıma ve Yemek Maliyeti) 4.917.031 

FİZİKİ İMKÂNLARI İYİLEŞTİRİLEN EĞİTİM TESİSLERİ MALİYETİ 884.000 

YAPILAN DERSLİK MALİYETİ - 

YAPILAN EĞİTİM TESİSİS MALİYETİ  - 

DONATILAN SINIFLARIN MALİYETİ - 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 56.225,30 

GENEL TOPLAM 5.857.256,03 

 

2014 YILI GELİR TABLOSU 

GELİR KAYNAKLARI TUTARI ( TL ) 

GENEL BÜTÇE 5.801.031 

KANTİN GELİRLERİ 56225,30 

GENEL TOPLAM 5.857.256,03 

 



 

 

 

2.6 KURUM DIŞI ANALİZ 

2.6.1.PESTLE ANALİZİ 

2.6.1.1 GENEL BİLGİLER 

 



 

Coğrafi olarak Mersin İlinin orta yerinde bulunan Erdemli ilçesi, genelde seracılığa dayanan tarımsal 

ekonomisinin yanı sıra, modern yapılaşmalarla hızla büyüyen, bir turizm ve sayfiye kentidir. Tarihi ve 

kültürel çevresiyle ayrı bir özelliğe sahiptir. 

Tarihçe 

 Erdemli, çeşitli rivayetlere göre adını XV. yüzyılda İç Anadolu’dan geldiği sanılan, “Erdemoğulları” 

adındaki bir Türkmenbeyi aşiretinden almıştır. Hititler, Selefkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Mısırlılar, 

Karamanoğulları ve Osmanlılar devrini yaşamıştır. Zengin tarihi geçmişi göstermektedir ki Erdemli birçok 

uygarlığın beraber yoğrulduğu bir yerdir.  

İlçenin Kurtuluş Savaşı’nda ayrı bir yeri vardır. 9 Şubat 1920’de Yağda Bucağı’nın merkezi olan 

Keloluk (Güzeloluk)’ta medrese bilgini Mehmet Emin Hoca ve arkadaşı Ahmet Refik Bey, Kuvay-i Milliye’yi 

kurmuşlar; savaşta ihtiyaç duyulan silah, para, yiyecek ve giyecek gibi lojistik desteklerin sağlanmasında 

öncülük etmişlerdir. 1953 yılına kadar köy olan 

Erdemli, Silifke İlçesine bağlı küçük bir yerleşim 

yeri iken, 01 Haziran 1954 tarihinde Silifke’nin 

Yağda Bucağı ile Mersin’e bağlı Elvanlı Bucağı’nın 

birleştirilmesiyle ilçe olarak kurulmuştur.   

Coğrafi Yapı  

Erdemli, doğal güzellikleri çok zengin, bir 

ilçedir. Doğusu Mersin, batısı Silifke, kuzeyi 

Karaman ve Konya, güneyi Akdeniz ile çevrilidir. 

Yüzölçümü 2 bin 78 km²’dir. Bu alanın % 62’si orman, % 17’si tarım alanı, % 21’i mera, taşlık ve 

kayalıktır.Denizden yüksekliği ortalama 3-5 m arasındadır.  

Nüfus 

2014 Aralık Ayı Sonu itibariyle toplam nüfusumuz 132.938’dır.  İlçe merkezi nüfusu 50.154 'tür.  

Mersin Toplam Erkek Kadın 

Erdemli 132.938 66.578 66.360 

İdari Yapı 

1954 yılında ilçe olan Erdemli’de bir belediye ve 71 mahalle mevcuttur.  

Sosyal Yapı 

İlçe halkı milli ve manevi değerler ile gelenek ve göreneklerine bağlı, sosyal aktivitesi yüksek, günün 

çağdaş ve teknolojik yeniliklerine duyarlı ve açıktır. İlçe tarihi, coğrafi ve kültürel zenginlikleri, tabiat 

güzellikleri açısından çok zengin bir potansiyele sahiptir. Erdemli, yaz mevsiminde tarihi-turistik değerler ve 

uzun bir kıyı şeridiyle yerli ve yabancı turistleri çekmektedir. Bu hareketlilik ilçeye, sosyal, kültürel ve 

ekonomik anlamda büyük canlılık kazandırmaktadır. 



 

Eğitim 

Erdemli genelinde okuma-yazma oranı 

%99’dur. İlçemizde; 121 okul ve kurumda 1213 

derslikte, 29131 öğrenciye 1937 öğretmen ile eğitim 

verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

İlk/Ortaokulda 23, genel ortaöğretimde 24, mesleki 

teknik eğitimde ise 21’dir.  Bunun yanında ilçede 

Mersin Üniversitesi’ne bağlı meslek yüksek okulu vardır.    

Sıra No Okul Türü İlçedeki Sayısı 

1 Anaokulu  4 

2 İlkokul 56 

3 Ortaokul 43 

4 Meslek Lisesi 5 

5 Anadolu lisesi 4 

6 Fen Lisesi 1 

7 Özel lise 1 

8 Özel İlkokul 2 

9 Özel  Ortaokul 2 

 

Ekonomik Yapı  

      Erdemli, ekonomik açıdan geniş bir potansiyele sahiptir. İlçenin ekonomisini tarım, hayvancılık, seracılık 

ve narenciye ürünleri oluşturmaktadır. Süt inekçiliği ve besi sığırcılığının yanında, dağlık kesimlerde 

küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. İlçede tarımsal amaçlı 22 tane kooperatif, Tarımsal Kalkınma ve 

Sulama Kooperatifi adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Merkez, Güzeloluk, Tömük ve Çeşmeli 

olmak üzere 4 tarım kredi kooperatifi, ilçe merkezi ve Çeşmeli Kasabası’nda da Ziraat Bankası şubeleri 

mevcuttur. Çiftçilere çeşitli zirai krediler, gübre ve zirai ilaç destekleme ödemeleri periyodik olarak 

yapılmaktadır. Ayrıca Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası’na tescilli 110 tane kooperatif vardır. 

Tarım 

Erdemli, 2 milyon 78 bin dekar yüzölçümünün 788 bin 641 dekarı tarıma elverişli arazidir. Bunun 

312 bin 150 dekarında tarım (sebzecilik, meyvecilik ve tarla bitkileri  üretimi ) yapılmaktadır. Yaklaşık 85 bin 

dekar alan nadasa bırakılmakta, 154 bin 491 dekar arazi mera olarak hayvan otlatmada kullanılmaktadır. 

Geriye kalan 245 bin dekar arazi ise tarıma elverişli olmadığından boş bırakılan düşük kalitede arazidir. 

İlçenin özellikle Lamas Çayı kenarında bulunan arazilere köylerin kendi çabaları ve Özel İdare 

Müdürlüğü’nün katkıları ile su getirilerek yer yer sulamaya açılmıştır. 



 

İlçede kuru tarım yapılan alanlarda, 

özellikle yayla köylerinde hububat ve nohut 

ekimi, kısmen de örtü altı sebze yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Narenciye yetiştiriciliği ilçenin 

sahil şeridini oluşturan Çeşmeli Kasabası’ndan 

başlayıp Kızkalesi Kasabası’na kadar devam eden 

9 kasaba, 14 köy ve ilçe merkezinde toplam 89 bin 

dekar alanda yapılmakta olup, bunun içinde ilk 

sırayı limon yetiştiriciliği almaktadır. 2004 yılı 

rekoltesi 250.000 ton civarındadır. 

İlçenin sahil kesiminde ilk turfanda, yayla 

kesiminde son turfanda olmak üzere 16 bin 500 dekar alanda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Örtü altında sebze yetiştiriciliğinde ilk sırayı domates yetiştiriciliği almaktadır. 2004 yılı rekoltesi 195 bin ton 

civarındadır.  

Ayrıca ilçenin geçit bölgesi denilen orta kesimlerinde 32 bin 400 dekar alanda değişik türlerde 

meyve bahçesi, 39 bin 750 dekar alanda açıkta sebze (domates, fasulye, marul, biber, karnabahar, 

karalahana, patlıcan vb.) yetiştiriciliği yapılmaktadır.  

Hayvancılık 

İlçede genelde süt inekçiliği ve besi sığırcılığı yapılmaktadır. Süt inekçiliği, aile işletmeciliği şeklinde 

yapılmakta olup, büyük işletmeler yoktur. Uzun zamandan beri  yapılan suni tohumlama çalışmaları sonunda, 

ilçedeki  büyük baş hayvanların  % 95’i kültür melezine dönüştürülmüştür. Tosun besiciliği kapalı ahırlarda 

10 ile 100  başlık işletmeler halinde yapılmaktadır.  

İlçe, zengin bitki florası ve iklimi nedeniyle gezginci arıcıların kışlık konaklama merkezidir.  

Sanayi ve Ticaret 

İlçede  1 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Hizmet sektörüne hitap eden küçük işletmelerden 

ibarettir. İlçe,  il merkezine yakınlığı nedeniyle ticari olarak da bağımlı kalmıştır. KOBİ (Küçük Orta Boy 

İşletmeler) denilemeyecek kapasitede küçük işletmeler bulunmaktadır. 5 adet narenciye paketleme ve 

pazarlama tesisi vardır. İlçede tüccar ve esnaflar ile madeni eşya imalatçıları; Esnaf Kefalet Kooperatif 

Başkanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası, Madeni Sanatkarları Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve 

Otomobilciler odası ve Ziraat Odası olarak örgütlenmişlerdir. 

İstihdam Durumu 

İstihdamı sağlayacak büyük sanayi kuruluşları bulunmadığından ilçede işsizlik mevcuttur. Ancak 

mevsimlik olarak tarım sektöründe istihdam gerçekleşmektedir. Son yıllarda tarımsal üretimin dış 

ülkelerdeki pazar kaybından ve hayvancılığın gerilemesinden dolayı ilçe de aşırı ölçüde etkilenmiştir. İşsizliği 

önlemek, kalifiye personel temin etmek amacıyla, ilçe Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı 

sanayi sitesinde, bir Çıraklık Eğitim Merkezi bulunmakta, 300 kişi çırak- kalfa öğrenimi görmektedir.  



 

Tarihi ve Kültürel Çevre 

Kanyteleis (Kanlıdivane) 

Mersin-Silifke karayolunun 50. km' sinde, 

Ayaş mevkiinin 3 km kuzeyinde yer alan Kanyteleis 

ören yeri, ilk defa 19. yüzyılın ortalarında Langlois 

tarafından keşfedildi, ilçenin en ilgi çeken ören 

yeridir. Geniş bir obruğun çevresinde Antik Olba 

Krallığı'nın kutsal bir yerleşimi olarak kurulan ve 

antik adı Kanyteleis olan yerleşim hakkındaki en 

eski belgeler MÖ 3. yüzyıla ait bazı yazıtlardır. 

Bizans imparatoru II.Theodosius (408-450), Helenistik çağ kentlerinden ve Olba Kraliçesi Aba'yaait 

bu eski yerleşimin bulunduğu alanda yeniden kutsal bir Hıristiyanlık merkezi kurdu. En parlak dönemini MS 

4. yüzyılda yaşamıştır. Bu dönemde adı Neapolis olarak değiştirilen kentte, geniş bir obruğun etrafında 

kesme taştan inşa edilmiş bazilikalar, sarnıçlar, caddeler, kaya mezarları, anıt mezarlar, kaya kabartmaları 

ve Semerdam lahit kapakları bulunmaktadır. Obruğun güneybatı kenarında yükselen Helenistik kulenin batı 

duvarındaki kitabede, kulenin rahip krallardan OlbalıTarkyaris'in oğlu Teukros tarafından Zeus için 

yaptırıldığı belirtilmektedir. Tapınağın doğu ve güney duvarlarının birleştiği köşenin orta yerinde bulunan 

kitabede, Olba Krallığı'na ait sikkelerde görülen Triskeles (Üç ayak) kabartması vardır. 

Bazilikalar Bizans dönemine aittir, l nolu bazilika, obruğun güneybatısında d ı r. Doğu cephesi 

ayaktadır. Sütun başlıkları korint üslubundadır. II Nolu bazilika, l nolu bazilikanın kuzeyinde yeralır, 

günümüzde oldukça harap durumdadır. Kapının profili söveleri ve lentosu ayaktadır. III nolu bazilika ise 

obruğun kuzeydoğu köşesindedir. Güney duvarları yıkılmıştır. Üç kemerli narteksin önündeki mahzenin 

kemeri ve ağzı görülmektedir. Batısı, avluya iki sütunlu üç kemerle açılmaktadır. Etrafında atrium vardır. 

Narteksin üzerinde ahşap bir kat olduğu, kilisenin batı duvarında sıralanan bir sıra taş konsoldan 

anlaşılmaktadır. Papylas adındaki bir kişinin bu bazilikayı, bir adak borcunu ödemek için yaptırdığı, le-tonun 

üzerindeki kitabede yazılıdır. Diğer iki bazilika çok harap durumdadır.  

Üç ayrı yerde nekropol bulunmaktadır. Güneyden çıkan ana yolun iki tarafında kayalara oyulmuş 

oda mezarlar görülür. Batı nekropoldeki mezarlar genellikle kayalara oyulmuştur. Kaya mezarlarının 

menfezlerinin üzerinde kabartma kadın ve erkek figürler işlenmiştir. Figürlerde asker kıyafetinde iki erkek, 

kline üzerine uzanmış bir kadın vardır. Kuzeydeki nekropolün en yüksek yerinde Kraliçe Aba, kocası ve iki 

oğlu için yaptırdığı anıtsal mezar, Kanyteleis'in en ilginç yapısıdır. Kare planlı mezara yuvarlak kemerli bir 

kapıdan girilir. Anıt mezarın doğusundaki mezarlar lahit şeklindedir.  

Mezarların yanında kayalara oyulmuş üzüm sıkma presleri ve dikdörtgen planlı, beşik tonozla örtülü 

sarnıçlar bulunmaktadır. Kanyteleis'teki obruğun içine merdivenlerle inilmekteydi. Bugün bu merdivenlerin 

bir kısmı yıkılmıştır. Roma çağlarında kentin içindeki bu büyük ve derin obrukta suçlular, vahşi hayvanlara 

parçalanmaktaydı. Bu nedenle kentin adı halk arasında Kanlıdivane olarak da anılır. 



 

Korykos 

Mersin-Erdemli-Sİlifke karayolunun 60. 

km'sinde Kızkalesi beldesindedir. Roma ve Bizans 

dönemlerinde yoğun olmak üzere, Islami 

devirlerde de iskan görmüştür. Nekropol 

alanından çıkarılan eserlerden burada ilk 

yerleşimin MÖ 4. yüzyıla ait olduğu anlaşılmıştır. MÖ l. 

yüzyılda kendi adına sikke darbettirmiştir. Herodot bu kenti 

Gorges adında Kıbrıslı bir prensin kurduğunu yazar. Korykos, Kilikya bölgesinin bir liman kenti olduğundan 

çok el değiştirmiştir. MÖ 4. yüzyılın sonunda SeleukhosNikator Silifke kentini kurduğunda, Korykos'u 

yönetimi altına almıştır. Kent, MS 72 yılında Roma egemenliğine girmiş ve 450 yıl Roma yönetimine bağlı 

kalmış, bu dönemde tarım alanında büyük bir gelişme göstererek zeytinyağı ihraç merkezi olmuştur.  

Bizanslılar zamanında Arap istilalarına karşı etrafı kuvvetli surlarla çevrilmiştir. 13. yüzyılda Kilikya 

Ermeni Krallıkları döneminde önemli bir ticaret limanı olmuş, Ceneviz ve Venedik gemilerinin uğrak limanı 

durumuna gelmiştir. Korykos 1448 yılında Karamanoğlu ibrahim Bey tarafından ele geçirilerek, yeniden imar 

edilmiştir. 

Örenyerinde iç ve dış kale kiliseler, sarnıçlar, su kemerleri, kaya mezarları, lahitler ve taş döşemeli 

Roma yolları kısmen ayaktadır. Adını, adadaki kaleden almaktadır. 

Kare planlı kale, içiçe iki sıra surdan oluşmaktadır. Etrafı hendekle çevrilmiştir. Kaleye giriş bugün 

mevcut olmayan hareketli bir köprüyle sağlanmakta idi. Bugünkü, haliyle kale, tipik Orta Çağ mimari 

özelliklerini yansıtmaktadır.  

Kız Kalesi 

Korykos kıyı kalesinin 200 m açığındaki küçük adacık üzerindeki kaleye Kızkalesi denilmektedir. 

Büyük bölümü ayakta olan Kızkalesi'nin kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunmuştur. Kalenin dış çevre 

uzunluğu 192 m dir. Kızkalesi ile kıyıdaki kale denizden bir yolla bağlanmış, denizden gelecek saldırılara karşı 

önlem alınmıştır. Karamanoğlu ibrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi bugün Mersin 

turizminin sembolü haline gelmiştir. Turistlerin yoğun ilgisini çeken kaleye, kıyıdan balıkçı motorları ile 

geçilmektedir.   

ÖküzlüÖrenyeri 

Ayaş kasabasına 12 km uzaklıktadır. Kanlıdivane-Çanakçı köyü yol ayrımından stabilize bir yolla 

gidilir. Örenyeri Geç Hellenistik, Roma, Erken Bizans dönemlerinde yerleşim görmüştür. Antik kentin taş 

döşeli alt yapısı yer yer sağlam durumdadır. Bazilikası, sarnıçları halen ayaktadır. Lahitler kente girişi 

sağlayan stabilize yolun kenarında bulunmaktadır. 



 

Elaiussa-Sebaste 

Mersin-Erdemli-Silifke karayolunun 50. 

km'sindedir. Kumkuyu belediyesi sınırlan 

içerisinde yer alan Ayaş Elaiussa-

Sebasteörenyeri MÖ 2. yüzyılın sonlarında 

kurulmuştur. Özellikle Roma ve Bizans 

dönemlerinde İskan görmüştür. Ören yeri 

içerisinde; mezar kalıntıları, antik tiyatro, 

lahitler, anıt mezarlar, sarnıçlar, su 

kemerlerine ait kalıntılar bulunmaktadır. Büyük bir 

alanı kaplayan ören yerinde 1995 yılında İtalyan kazı heyeti tarafından başlatılan çalışmalar 

sürdürülmektedir. 

Tırtar (Akkale) 

Akkale, Mersin-Silifke karayolu üzerinde Mersin'e 49 km uzaklıktadır. Geç Roma döneminde 

kurulmuştur. Denize hakim bir noktada bulunan Akkale'de 2-3 katlı bir ana yapı ve bunun doğusunda haç 

planlı, İki katlı küçük bir bina; güneyinde iki uzun dehliz halinde bir alt ana yapı; bir su sarnıcı, hamam yıkıntısı 

ve deniz kıyısında küçük bir sarnıç ve limanı bulunmaktadır. Büyük bir zeytinyağı ihraç merkezi olan 

Akkale'de 15.000 ton zeytinyağı alabilecek kapasitedeki sarnıç halen ayaktadır. 

Adamkaya Kabartmaları  

Kızkalesi'nin 10 km kadar kuzeyinde Şeytanderesi mevkiinde, derin vadinin kayalık yamacına 

oyulmuş İnsan kabartmaları bulunmaktadır. 

Burada 10 ayrı kompozisyon içinde 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk olmak üzere 17 insan ile l dağ keçisine ait 

figürler vardır. Kabartmalar, Geç Hellenistik veya Erken Roma dönemine aittir. 

Paşa Türbesi  

Ayaş-Korykos yolu üzerinde olan bir Selçuklu eseridir. Türbe 1220 yılında Aktaşoğlu Sinan Bey adına 

yaptırılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEST ANALİZİ TABLOSU 

S. NO DEĞİŞKENLER DURUM İLİŞKİ 

EKONOMİK 

ÇEVRE 

DEĞİŞKENLERİ 

Çevrenin genel gelir durumu Orta Başarıyı düşürür. 

İş kapasitesi Tarım dışında çok düşük Gelişmeyi engeller. 

Kooperatifçilik yok Bilinç oluşturulmalı 

Ticaret hacmi düşük Esnaf 

bilinçlendirilmeli  

Üretim ve imalat sanayi 

yok 

Teşvik edilmeli 

Gelir arttırıcı unsurlar Örtü altı meyve üretimi Desteklenmeli. 

Ticaret Çeşitlendirilmeli ve 

farkındalık 

sağlanmalı. 

Giderleri arttıran unsurlar Tarım alanlarının imar 

ve sulama giderleri 

Eğitime ayrılan payı 

düşürür. 

İşsizlik durumu Yaygın sadece tarım 

işçiliği var. 

Mesleki eğitimi 

engeller. 

Mal-ürün ve hizmet satın alma 

imkânları 

Var ancak kısıtlı  Kaliteyi düşürür. 

Kullanılabilir gelir Az Akademik başarıyı 

azaltır. 

POLİTİK VE 

YASAL 

DEĞİŞKENLER 

İlçe, il ve bakanlık stratejik 

planlarının incelenmesi 

Var ancak uygulama 

belirsiz 

Uyumu zorlaştırır. 

Personelin yasal hak ve 

sorumlulukları 

Ücret eşitsizliği Giderilmesi 

önerilebilir 

Yasal görevler Çok geniş İş yükünü arttırır. 

SOSYAL-

KÜLTÜREL 

ÇEVRE 

DEĞİŞKENLERİ 

Kariyer beklentileri 

 

Ailelerde çok fazla 

öğrenciler bilinçsiz. 

Eğitim verilmeli 

Aile yapısındaki değişmeler Geniş aileden çekirdek 

aileye geçiş 

Çocuğa olan ilgiyi 

arttırır. 

Nüfus artışı Göç kaynaklı artış 

mevcut 

Yeni yatırım 

gerektirir. 



 

Göç Genelde köyden kente 

İlçe dışından göç belli 

bölgelerde 

Eğitimin niteliğini 

düşürür. 

Nüfusun yaş gruplarına göre 

dağılımı 

Genç nüfus fazla Yeni yatırım 

gerektirir. 

Doğum ve ölüm oranları Doğum oranı yüksek Yeni yatırım 

gerektirir. 

Hayat beklentilerindeki 

değişimler 

Yer yer kırsal alanda 

kentsel yaşam mevcut 

Kentsel yaşama 

uyum sağlanmalı 

Beslenme alışkanlıkları Geleneksel beslenme 

alışkanlığı 

Eğitim verilmeli 

TEKNOLOJİK 

ÇEVRE 

DEĞİŞKENLERİ 

MEB teknoloji kullanım durumu  Yüksek ancak teknoloji 

eski 

Niteliği arttırır. 

Bilgiye erişimi 

kolaylaştırır. 

E- devlet uygulamaları Yaygın  İş yükünü azaltır. 

E-öğrenme  Meb vitamin Öğrenmeyi 

kolaylaştırır, niteliği 

arttırır. 

İnternet olanakları Yaygın ancak yavaş Bilgiye erişimi 

kolaylaştırır. 

Kurumun sahip olmadığı 

teknolojik araçlar bunların 

kazanılma ihtimali, 

Yerel imkanlar yok.  

Merkezden temin 

edilebilir. 

Merkezi bağımlılığı 

arttırır. 

Çalışan ve öğrencilerin teknoloji 

kullanım kapasiteleri 

Genç kesimde 

düşkünlük yüksek.   

Denge sağlanmalı 

Öğrenci ve çalışanların sahip 

olduğu teknolojik araçlar,  

Genç kesimde yaygın, 

ilgi yüksek 

Gelişme sağlar. 

Teknoloji alanındaki gelişmeler  Hızlı bir değişim var. Teknolojilerin çabuk 

eskimesine sebep 

olur. 

Kurumun yeni araçlara sahip 

olma imkânları,  

Merkeze bağımlı. Bağış sistemi 

geliştirilmeli 

Teknolojinin eğitimde kullanımı  İlgi yüksek Desteklenmeli  

Hava kirlenmesi Yok  Korunmalı  



 

EKOLOJİK VE 

DOĞAL ÇEVRE 

DEĞİŞKENLERİ 

Su kirlenmesi Yok  Korunmalı 

Ormansızlaşma Yok Korunmalı 

Toprak yapısı Verimli ancak maliyet 

yüksek. 

Hibe desteği 

arttırılmalı. 

Bitki örtüsü Orman ve maki Korunmalı  

Doğal kaynakların korunması için 

yapılan çalışmalar 

Çok az. Su kaynakları 

korunmalı 

Doğal afetler Dolu ve don Tarım sigortası 

farkındalığı 

arttırılmalı. 

ETİK VE 

AHLAKSAL 

DEĞİŞKENLER 

Örf Öz kültüre bağlılık Korunmalı  

Adet 

Teamül 

Mesleki etik kuralları  

 

Öğretmenlik saygın Korunmalı  

 

2.6.2 ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

 10. Kalkınma Planı 

 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı 

 Orta Vadeli Mali Plan  

 Orta Vadeli Program 

 Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat 

 Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 

 Bilgi Toplumu Stratejisi 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi 

 Milli Eğitim Strateji Belgesi 

 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi  

 Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

 

 

 



 

2.7 GZFT ANALİZİ (SWOT ANALİZLERİ) 

 

GZFT analizi, kurum içi ve kurum dışı analizler sonucunda müdürlüğümüzü etkileyen olumlu ve 

olumsuz faktörlerin analizinin bir sonucudur. GZFT analizi yasal mevzuatın incelenmesi ile başlar, 

mevzuattan kaynaklanan müdürlüğümüzü olumlu ve olumsuz etkileyen konular belirlenir. Kurum içi 

analizlerle kurumun güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Kurum dışı analizler sonucunda belirlenen ve 

müdürlüğümüzü olumlu etkileyen faktörler fırsat, olumsuz etkileyen faktörler ise tehdit olarak stratejik 

planlama ekibince değerlendirilmiştir.  

Ayrıca Paydaş analizlerinden elde edilen görüşlerin öncelikle müdürlüğümüzü olumlu mu yoksa 

olumsuz mu etkileyen faktörler olduğu ve kurumdan mı yoksa kurum dışından mı kaynaklandığı tespit edilir. 

Bu tespit yapıldıktan sonra kurum içinden kaynaklanan olumlu faktörler güçlü yön, olumsuz faktörler zayıf 

yön, kurum dışından kaynaklanan olumlu faktörler fırsatlar, olumsuz faktörler tehdit olarak 

değerlendirilmiştir. 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim: 

1. Mesleki eğitim alanında yeni okulların açılması. 

2. Son beş yıl içerisinde çok sayıda okul ve ek binanın yapılması. 

3. İlçemizin okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüksek olması.   

4. İlçemizde özel eğitim alanında hizmet verecek Rehberlik Araştırma Merkezi’nin olması. 

5. Özel alt sınıfların açılması 

6. Özel eğitim uygulama okulunun olması 

7. Sürekli devamsızlık yapan öğrenci sayımızın düşük olması 

8. Aynı yerleşim biriminde (evlerin dağınık olması nedeniyle) birden fazla okulun açılması. 

Eğitim ve Öğretimde Kalite: 

1. Okul aile birliklerinin olumlu çalışmalar yapması 

2. Personelimizin %46’ sının 30-40 yaş aralığında olması 

3. Personelimizin hizmet içi eğitim vb yollarla sürekli kendini yenilemesi ve buna istekli olması 

4. Personelin tamamı teknolojik araç ve yazılımları kullanımı ve bununla ilgili eğitimleri almış olması. 

5. Öğrenci yerleştirme sınavlarında başarımızın yüksek olması 

6. Derslik başına düşen öğrenci ortalamamızın her okul türünde 30’un altında olması. 

7. Öğretmen başına düşen öğrenci sayımızın 25’in altında olması.  

8. Okul binalarımızın yeni olması 

9. Eğitim öğretim hizmetlerinden paydaşlarımızın çoğunluğunun memnun olması. 

10.Okullarımızda teknoloji kullanımının üst seviyede olması 

11.Teknoloji kullanımı konusunda personel ve öğrencilerin istekli olması 

12.Tüm okullarımızda internet bağlantısının olması 

13.İlçemizde eğitici bilgisayar formatörü ve okul formatörünün olması 



 

Kurumsal Kapasite: 

1. Okul ve kurum müdürlüklerine atamaların yapılmış olması 

2. Üst yönetim desteğinin yüksek olması 

3. Okul ve kurum yöneticilerinin yetkinlik düzeylerinin yüksek olması 

4. Geniş ve güçlü örgütlenmeye sahip olunması 

5. Dış çevre ile güçlü bir işbirliği geleneği olması    

6. Müdürlüğümüz bünyesinde AR-GE çalışmaları yapılıyor olması 

7. AB ve Hibe Projeleri ile ilgili çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi 

8. Personelimizin hem yeni uygulamalardan haberdar olması hem de tecrübeli (1-5 derece arası % 

69) olması. 

9. Personelimizin %96’sının kadrolu olması. 

10.Personelimizin büyük çoğunluğunun lisans mezunu olması. 

11.Personelimizin fedakârca çalışmalar yapıyor olması 

12.Eğitim hizmetlerinde yer alan personelin disiplin suçlarının az olması. 

13.Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısının çok olması 

14.Okullar arası yarışmalarda alınan derecelerin olması 

15.Sportif etkinliklere katılımın çok olması 

16.Spor etkinliklerinin düzenlenmesinde deneyimli bir kadroya sahip olunması 

17.İlçe dışı spor turnuvalarında başarımızın çok olması 

18.Proje kültürünün okullarımızda yerleşmeye başlaması 

19.Okul ve kurumlarımız ve diğer paydaşlarımızın işbirliğine açık olması 

20.Personelimizin disiplin suçu işleme oranının çok düşük olması  

 ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim: 

1. Sanat etkinliklerine veli katılımın çok düşük olması 

2. Alınan başarılı sonuçların kurumlar tarafından paydaşlarla yeterli düzeyde paylaşılamaması. 

3. Orta öğretim öğrencilerinin çoğunluğunun akademik okul türlerine devam ediyor olması.  

Eğitim ve Öğretimde Kalite: 

1. Az da olsa birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullarımızın olması. 

Kurumsal Kapasite: 

1. Yardımcı hizmetler ve büro personeli açığının çok olması 

2. Ek ders karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin eğitim öğretim yılı bitmeden görevden ayrılmaları 

3. Halk eğitim kurslarında üretilen ürünlerin sürekli gelire dönüştürülememesi. 

4. Düzenlenen sosyal, kültürel, sanat ve spor etkinliklerinin halka yeterince duyurulamaması. 

5. Bakım onarım kalemlerinde bütçemizin yeterli olmaması. 

6. Okul Aile Birliklerinin bütçelerinin yetersiz olması 



 

FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim: 

1. İlçe halkının eğitime olan ilgilerinin yüksek olması 

2. Her türlü mal/ürün ve hizmet satın alma imkanının olması 

3. Her mevsimde tarım sektöründe iş kapasitesinin olması. 

4. Her mevsim tarım imkanlarının olması 

5. Tarım ile ilgili kurulmuş kurum ve kuruluşların olması ve aktif çalışmaları 

6. İşgücü kapasitesinin yüksek olması. 

7. İlçede köklü bir kültürün olması 

8. Yörede ADSL bağlantısının olması. 

9. ADSL abone sayısının yüksek olması 

10. Eğitimin ülkenin en öncelikli alanı olması 

11. İklimin yumuşak olması nedeniyle ısınma giderlerinin düşük olması.  

12. Tarım yatırımlarına devlet desteği olması. 

13. Örtü altı sebze meyve üretiminin yaygınlaşması. 

14. Nüfusun çoğunlukla sahilde toplanmış olması 

15. Nüfus olarak çok büyük kasabaların olması 

16. Sağlam temelli bir aile yapısının olması 

17. İlçe dışından göçle gelen öğrencilerin azlığı, 

18. Yöre halkında hızlı para kazanma, lüks hayata düşkünlük vs gibi olumsuz yaklaşımların olmaması.  

19. Öğrenci velilerinin eğitime çok duyarlı olması ve önem vermesi. 

20. Öğrenci velilerinin okullara katkıya açık olması. 

21. Paydaşlarımızın işbirliğine açık olmaları. 

22. Verimli bir toprak yapısının olması 

23. İklimin örtü altı tarıma uygun olması. 

24. Sulu tarımda damla sulama sistemine geçilmesi. 

25. Yöremizin turizme uygun olması 

26. Mersin il merkezine ulaşım imkanlarının çok olması 

27. İlçemizin en tercih edilen yaşam alanlarından birisi olması. 

28. Yörede yoğunluk gösteren önemli bir hastalığın olmaması 

29. Bölgede köklü kültüre bağlı olarak gelişen geleneklerin yaşatılması. 

30. Devlet ve millet sevgisi ve bağlılığının yüksek olması 

31. Sosyal olaylara duyarlılığın yüksek olması. 

 

 

 



 

Eğitim ve Öğretimde Kalite: 

1. AB ve Hibe projelerinden mali kaynak sağlama imkanın olması 

2. Çukurova Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği vermesi. 

3. Okula ve öğretmene olan güven. 

4. Meb vitamin gibi e-öğrenme imkânlarının olması. 

5. Yöre halkının teknolojiye olan ilgilerinin yüksek olması. 

6. Şehirdeki öğrencilerimizin çoğunun internet erişimi ve kişisel bilgisayarlarının olması  

7. İlçemizde her türlü teknolojik aracı temin imkanlarının ve yaygın servis ağının olması 

8. Yöre insanının işbirliğine açık olması  

9. Aile yapısının güçlü olması 

Kurumsal Kapasite: 

1. İl MEM ve Bakanlığımızın stratejik planının yapılmış olması 

2. Çağdaş bir yönetim yaklaşımının (stratejik yönetim) uygulamaya konulması 

3. Atama ve yer değiştirmelerin elektronik ortamda yapılması 

4. Maarif müfettişlerince rehberlik ve denetim işlemlerinin yapılması. 

5. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin artması ve merkezi bütçeden en büyük payı alması 

6. Bakanlığımızın e-devlet uygulamalarını yaygınlaştırmış olması. 

7. Eğitim camiasının saygın bir yerinin olması. 

8. Eğitimcilerin meslek etiğine bağlılıklarının yüksek olması 

TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim: 

1. İlçede var olan hayırseverlerin eğitime katkılarının istenilen düzeyde olmaması. 

2. Demografik yapı ile ilgili verilere ulaşmada zorluk yaşanması 

3. Köyden kente göçün olması 

4. Yaylacılık alışkanlığı 

5. Halk eğitim kurslarını tamamlayan kursiyerlerin işe yerleşmesinde sıkıntılar yaşanması. 

6. Kentsel alanlarda kırsal hayatın devam ettirilmesi 

7. Fen ve Anadolu türü okullara ilçe dışından çok sayıda öğrencinin gelmesi 

8. İlçemizdeki yerleşim yerlerindeki meskenlerin coğrafik alanda çok dağınık yerleşmesi.  (Konutların 

biribirinden dolayısıyla okullardan uzak olması) 

9. Ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tarım alanlarının ormanlaşması 

10. Bölgenin özellikle dağ yamaçlarının taşlık alanlarla kaplı olması 

 

 

 



 

Eğitim ve Öğretimde Kalite: 

1. Çiftçilerin tarım arazilerinin müstakil tapulu olmaması nedeniyle tarım hibelerinden yeterince 

yararlanamaması 

2. İş kapasitesinin tarım sektörü haricinde dar olması 

3. İlçe halkının tarım dışında gelir kaynağının az olması 

4. İlçe halkının her yıl sabit miktarda bir gelirinin olmaması. ( Gelirin yıllara göre değişkenlik 

göstermesi)   

5. Tarım ürünleri fiyatlarının yıllara göre değişkenlik göstermesi 

6. Öğrenci velilerinin gelirlerinin ancak zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi nedeniyle eğitime 

yeterince bütçe ayıramaması. 

7. Tarım işçiliğinin gelirinin düşük olması (Günlük 30-35 TL) 

8. Üretim ve imalat sanayinin olmaması 

9. Tarım alanında çalışan üreticilerin eğitimsiz olması. 

10. İlçemizde sosyal aktivite alanlarının (sinema, tiyatro vs) ve etkinliklerinin olmaması 

11. İlçemizde bir kültür merkezinin olmaması. 

12. Ailelerin çoğunun öğrencisinden yüksek akademik başarı beklemesi 

13. Tarım yapmak için toprak işleme maliyetinin çok yüksek olması.  

14. Su kaynaklarının her geçen gün azalması 

15. Su kaynaklarının derin vadilerde olması nedeniyle suyun tarla bahçelere getirme maliyetinin fazla 

olması. 

Kurumsal Kapasite: 

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze verilen bütçenin bütçesinin yetersiz olması  

2. Kooperatifçiliğin yaygınlaşmaması 

2.8 GELİŞİM/SORUN ALANLARI LİSTESİ 

 Bakanlığımızın gelişim/sorun alanları örnek alınarak, 3 ana başlık altında toplam 58 gelişim/sorun 

alanı olarak belirlenen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz gelişim/sorun alanları aşağıda verilmiştir. 

2.8.1 EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM İLE İLGİLİ GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

1. Okul öncesi eğitimde 3-4 yaş grubunda okullaşma 

2. İlköğretimde 20 güne kadar olan devamsızlık 

3. Örgün eğitimden yaygın eğitime geçiş olması 

4. Taşımalı eğitim 

5. Yurt ve pansiyonların doluluk oranları 

6. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi 

7. Özel öğretimin payı 



 

2.8.2 EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE İLE İLGİLİ GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

1. Okuma kültürü  

2. Okul güvenliği  

3. Madde bağımlılığı  

4. Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

5. Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu 

6. Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı 

7. Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri 

8. Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri 

9. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere 

özel eğitim 

10. Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu 

11. Mesleki ve teknik eğitimde ARGE çalışmaları  

12. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin sektörle ilgili özel alan bilgisi 

13. Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği  

14. İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları 

15. Çıraklık eğitimi alt yapısı 

16. Akreditasyon  

17. Uluslararası hareketlilik programlarına katılım 



 

2.8.3 KURUMSAL KAPASİTE İLE İLGİLİ GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

1. Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak 

biçimde düzenlenmesi 

2. Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) 

3. Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği  

4. Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması 

5. İkili eğitim yapılması  

6. Birleştirilmiş sınıf uygulaması 

7. Az da olsa derslik eksiklerinin giderilmesi 

8. Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu  

9. Dershanelerin özel okullara dönüşümü 

10. Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması 

11. Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında yaşanan arsa sıkıntıları 

12. Eğitim yapılarının depreme uygunluğu 

13. Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumluluklarının artırılması 

14. Ödeneklerin öğrenci sayısı, sınıf sayısı, okul-kurumun uzaklığı vb. kriterlere göre doğrudan 

okul-kurumlara gönderilmesi 

15. Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

16. Uluslararası Fonların etkin kullanımı 

17. Okul-Aile Birlikleri 

18. Bütçelemede illere yerel ihtiyaçları tam olarak hesaba katmadan merkezi olarak para 

aktarılması 

19. İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması 

20. Kamulaştırılmaların zamanda yapılması 

21. Bakanlık faaliyetleri ve eğitim politikalarına yönelik olumsuz algı yönetimi 

22. Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması 

23. Basın ve yayın faaliyetleri.  

24. İstatistik ve bilgi temini 

25. Uluslararası işbirliği ve etkinliğin artırılması 

26. İş güvenliği ve sivil savunma 

27. Bürokrasinin azaltılması 

28. Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi 

29. Bütünsel bir izleme-değerlendirme sisteminin kurulması 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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3.1 MİSYONUMUZ 

ÜLKEMİZİN MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNE YÜKSELMESİ İÇİN, KAYNAKLARIMIZI EN YÜKSEK 

SEVİYEDE VERİMLİ KULLANIP; HİZMETLERİMİZİ EŞİT, ŞEFFAF VE PLANLI SUNARAK BİLİMSEL YÖNTEMLERLE 

TÜM TOPLUM TARAFINDAN MEMNUNİYETLE KARŞILANAN EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ VERMEK. 

3.2 VİZYONUMUZ 

TÜM EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISINA ULAŞMAYI ARZULADIĞI KURUM OLMAK. 

3.3 DEĞERLERİMİZ 

1- Planlı Hizmet Sunumu 

2- Etik değerlere bağlılık. 

3-  Eşitlik   

4-  Adalet 

5-  Toplum Memnuniyeti 

6-  Verimlilik 

7-  Tolerans  

8-  İş birliği  

9-  Bilimsellik.  

10- Şeffaflık  

 

3.4 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER 

STRATEJİK AMAÇ 1 

İlçemizde ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkları göz önünde bulundurarak, bireylerin 

dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar da eğitime sürekli erişimini sağlamak amacıyla, 

paydaş işbirliği ile iç ve dış dinamikleri harekete geçirip, okul öncesinden başlayarak hayat boyu eğitime 

kadar tüm eğitim süreçlerini yaygınlaştırmak ve sürekli iyileştirmek. 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar ilçemizde okul öncesi ve zorunlu eğitim kademelerinde okullaşma 

oranlarını artırmak ve hayat boyu eğitimi yaygınlaştırarak bireylerin katılımını ve eğitimini tamamlamasını 

sağlamak. 

STRATEJİK AMAÇ 2 

İlçemizde, eğitimin her kademesindeki bireyin ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve 

davranış kazanmasını sağlayacak kaliteli eğitim ortamları hazırlamak ve bir üst öğrenim kurumuna geçişte 

hareketlilik düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek için; sınıf temelli başarı düzeyleri, standartlar ve yeterlilikler 

belirleyerek çoklu değerlendirme sistemleri kurup, öğrenci başarı ve kazanımlarını sürekli ölçüp izleyerek, 



 

yeni öğretim yöntemleri geliştirip, uygulamaları sürdürülebilir süreç yönetimi yaklaşımıyla sürekli 

iyileştirmek. 

Stratejik Hedef 2.1 

Her eğitim kademesindeki öğrencilerimizin başarı ve kazanımlarını sürekli izleyip değerlendirerek, 

yeni öğretim programları, eğitim materyalleri ve rehberlik hizmetleri ile geliştirmek. 

Stratejik Hedef 2.2 

Orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerimizin, bir üst öğrenime devam edenlerin sayısını 

ve mesleki-teknik eğitimden mezun olan öğrencilerimizin ise istihdam sayısının arttırılmasını sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.3 

Öğretmen ve öğrencilerimizin uluslararası projelere katılım oranlarının arttırılarak yabancı dil ve 

hareketlilik düzeyini yükseltmek. 

STRATEJİK AMAÇ 3 

Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı ile 

gelişmesi ve yönetim organizasyonu, insan kaynakları, beşeri ve teknolojik alt yapı alanlarında kapasitesini 

arttırmak için,  plan dönemi süresince;  ölçülebilir, analiz edilebilir ve kontrol edilebilir bir yönetim yapısı 

oluşturarak stratejilerin hayat bulmasını sağlamak, insan kaynaklarının niteliğini arttırmak, fiziki, mali ve 

teknolojik alt yapıyı vizyona taşıyacak şekilde iyileştirmek. 

Stratejik Hedef 3.1 

Müdürlüğümüze bağlı insan kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak için; personelin 

planlanması, görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirmesine yönelik objektif bir değerlendirme 

sistemi oluşturup, planlı eğitimlerle kariyer gelişimine katkıda bulunarak niteliğinin geliştirilmesini 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.2 

İlçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yapılması, donatılması, geliştirilmesi ve sağlıklı eğitim 

ortamlarının hazırlanmasında, müdürlüğümüze tahsis edilen bütçe olanakları, hayırsever katkıları, sivil 

toplum kuruluşlarından elde edilen finansal kaynakları etkin ve verimli kullanmak. 

Stratejik Hedef 3.3 

Plan döneminde sürdürülebilir süreç yönetimi ile kurumun önceliklerine odaklı sistematik bir 

yaklaşım geliştirerek faaliyetleri ölçülebilir duruma getirip ölçmek, verilerden hareketle sürekli iyileşme ve 

gelişimi sağlayarak fonksiyonlar arası ilişkileri güçlendirmek, hizmeti alana odaklanmış yönetim anlayışını 

benimseyerek hızlı karar alabilmek ve yönetim kararlarının alınmasında katılımı, çoğulculuğu ve şeffaflığı 

sağlamak, sorumlulukları net olarak tanımlayarak kaynakları daha etkin kullanmak. 



 

3.5 TEMA 1: EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 

3.5.1 STRATEJİK AMAÇ 1 

İlçemizde ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkları göz önünde bulundurarak, bireylerin 

dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar da eğitime sürekli erişimini sağlamak amacıyla, 

paydaş işbirliği ile iç ve dış dinamikleri harekete geçirip, okul öncesinden başlayarak hayat boyu eğitime 

kadar tüm eğitim süreçlerini yaygınlaştırmak ve sürekli iyileştirmek. 

3.5.1.1 STRATEJİK HEDEF 1.1 
        Plan dönemi sonuna kadar ilçemizde okul öncesi ve zorunlu eğitim kademelerinde 

okullaşma oranlarını artırmak ve hayat boyu eğitimi yaygınlaştırarak bireylerin katılımını ve 
eğitimini tamamlamasını sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR 

2019 
2012 2013 2014 

PG 1.1.1 İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinden en az 1 Yıl 
                Okulöncesi Eğitim Almış Olanların Oranı(%) 

  100 100 

PG 1.1.2  
Net Okullaşma Oranları 
(%) 

İlkokul   99.98 100 

Ortaokul   99.97 100 

Ortaöğretim   99.11 100 

PG 1.1.3 
Taşınan Öğrenci Sayısı  

Temel Eğitim 3077 2653 2655 2810 

Ortaöğretim 565 1102 916 940 

Özel Eğitim  114 132 135 

                           TOPLAM   3806  

 
PG 1.1.4 
Taşıma Merkezi Sayısı 

Temel Eğitim 30 23 21 21 

Ortaöğretim 9 10 12 12 

Özel Eğitim 0 7 9 10 

                           TOPLAM   42 42 

PG 1.1.5 Taşınan 
Öğrencilerden Yemek 
Yiyen Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim - 2541 2547 2820 

Ortaöğretim 424 773 697 940 

                           TOPLAM   3244  

PG 1.1.6 
Pansiyon Yatak 
Kapasitesi 

Temel Eğitim   - - 

Ortaöğretim   200 200 

Din Eğitimi   76 76 

Mesleki ve Teknik Eğitim   216 216 

                          TOPLAM   492 492 

PG 1.1.7 
Pansiyondan Yararlanan 
Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim   - - 

Ortaöğretim   146 200 

Din Eğitimi   63 76 

Mesleki ve Teknik Eğitim   186 216 

                           TOPLAM   395 492 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR 

2019 
2012 2013 2014 

PG 1.1.8 
Burs Alan Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim 240 180 279 290 

Ortaöğretim 320 200 324 350 

Din Eğitimi 80 60 90 95 

Mesleki ve Teknik Eğitim 110 65 117 120 

                            TOPLAM 861 505 820  

PG 1.1.9 
Özel Öğretimin Payı ( % ) 

Okul öncesinde - - 1.28 1.28 

İlkokulda - - 4.27 4.28 

Ortaokulda - - 3.98 3.99 



 

Ortaöğretimde - - 3.12 3.13 

                        TOPLAM - - 3,48 3,51 

PG 1.1.10  
Devamsızlık Oranı (20 
gün ve Üzeri)  (%) 
 

İlkokul 
0,87 0,89 0,75 

0,70 

Ortaokul 0,70 

Genel Ortaöğretim 2,83 4,33 4,68 4,60 

Mesleki ve Teknik Eğitim 5 6 4,73 4,60 

Din Eğitimi 0,1 0,11 0,05 0,05 

PG 1.1.11  
Sınıf Tekrarı Yapan 
Öğrenci Oranı ( % ) 

Genel Ortaöğretim 1,5 1,08 1,5 1,4 

Mesleki ve Teknik Eğitim - - 0,5 0,45 

Din Eğitimi 5,57 9,25 5,68 5,50 

PG 1.1.12 
Okul Terki Yapan Öğrenci 
Oranı          ( % ) 

Genel Ortaöğretim 1,23 2,06 2,53 2,40 

Mesleki ve Teknik Eğitim 0,33 0,6 0,56 0,50 

Din Eğitimi 4,65 5 4,96 4,5 

Hedefin mevcut durumu: 

İlçemizde 2014 yılında zorunlu eğitime başlamadan önce en az 1 yıl okulöncesi eğitimi almış 

öğrenci oranı % 100’dür. 

İlçemiz genelinde 2014 yılında net okullaşma oranları İlkokulda  % 99.98, ortaokulda % 99,97, 

Ortaöğretimde % 99.11’dir. 

Bu okullaşma oranlarına ulaşmak ve eğitime erişimi artırmak ve tamamlatmak için ilçemiz 

genelinde 2014 yılında 3806 öğrenci 42 taşıma merkezinde taşımalı olarak eğitime alınmış olup, bu 

öğrencilerden 3244’üne yemek hizmeti verilmiştir. Ayrıca özel öğretim muhtaç öğrencilerden 

132’si taşımalı eğitime alınmıştır.  

Eğitime erişimin arttırılması için ilçe genelinde 2014 yılında her kademe ve türdeki okullarımız 

bünyesinde toplam 486 kapasitesi olan 4 pansiyonmuzda 395 öğrencimiz barınmaktadır. Ayrıca, 

820 öğrencimiz de burs hizmetinden faydalanmaktadır. 

 

2014 yılında 1075 öğrenci özel öğretim okullarında eğitim almakta olup, özel öğretimin payı 

İlçe genelinde % 3.48’dir. 

2014 yılında ilçe genelinde 20 gün ve üzeri mazeretsiz devamsızlık oranları İlkokul ve 

ortaokulda % 0,75, Genel Ortaöğretimde % 4,68, Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde % 4,73, Din 

Öğretiminde % 0,05’tir. Genel Ortaöğretimde okul terk oranı % 2,53, Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretimde ise % 0,56’dır. Ayrıca, sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı Genel Ortaöğretimde % 1,5, 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okulunda % 0,5, Din Ortaöğretiminde ise 5,68’dir. 

 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

il 

Okul öncesi eğitimde ilçeler ve ilçelerin ayrı ayrı eğitim bölgeleri 

bazında katılım-dağılım analizleri yapılarak katılım oranı düşük 

olan bölgelerde özendirici tanıtım faaliyetlerinin yapılması 

yaygınlaştırılacaktır. 

Temel Eğitim Bölümü 

2 

Ekonomik dezavantajı bulunan öğrencilerin sağlıklı ve kesin 

yöntemler ile tespiti yapılarak ilgili kurumlardan ailelere yönelik 

şartlı nakit desteği almalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim/ Ortaöğretim 

Bölümü 



 

3 

Toplumun Mesleki ve Teknik Eğitime yönelik algılarının olumlu 

geliştirilebilmesi için sektör temsilcileriyle birlikte tanıtım 

faaliyetleri, organizasyon, kampanyalar vs. düzenlenerek algının 

olumlu yönde gelişmesi sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü 

4 

Büyükşehir ve ilçe yerel yönetimleri ile işbirliğine gidilerek 

ortaokul son sınıf öğrenci ve velilerine yönelik Mesleki ve 

Teknik Eğitim kurumlarını ve ilgili sektör alanlarının iş yeri ve 

çalışma ortamlarını görüp tanıma ve kurumlar hakkında bilgi 

edinmelerine yönelik gezi ve ziyaretler yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü 

5 

Okulların yaptığı örnek faaliyet ve çalışmalar kamuoyuna 

duyurularak Mesleki ve Teknik Eğitim ve İmam-Hatip okullarına 

yönelik farkındalık artırılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bölümü/ Din Öğretimi 

Bölümü 

6 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin tespiti yapılarak 

hayırseverler, yerel yönetimler ve STK’larla özel eğitim okulu 

açılmasını sağlayacak faaliyet ve projeler yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

7 

İlçemiz genelinde hâlihazırda 0 olan Özel Eğitim Bünyesindeki 

Anasınıfı sayımızı artırmak için, yapılacak ihtiyaç analizleri 

doğrultusunda Eğitim Bölgelerinde dengeli bir okullaşma 

programı uygulanarak dezavantajlı çocuklarımızın da okul öncesi 

eğitim alabilmelerine yönelik çalışmalar öncelikli olarak 

uygulamaya geçirilecektir.    

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

8 

Mevcut Bağımsız Anaokullarımızda yapılabilecek düzenlemeler 

ile plan hedefimiz doğrultusunda ilimizin tamamında "Bağımsız 

Anaokullarımızda Özel Eğitim Sınıfları" açılmasına yönelik 

çalışmalara öncelik verilecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

9 

İlçemiz temel eğitim kurumlarında özel eğitim alt sınıfları 

açılmasına yönelik çalışmalar ile özel eğitim desteği ihtiyacı olan 

hiçbir öğrencimiz eğitim kurumlarımızın dışında bırakılmayacak, 

ortaöğretim kurumlarımızda da bu öğrencilerimizin atölye 

çalışmaları yapabilmelerine yönelik fiziki düzenleme çalışmaları 

başlatılacaktır.  

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

10 

Öğrenim çağı dışına çıkmış ancak öğrenimini tamamlayamamış 

veya çeşitli nedenler ile öğrenimine geç başlamış özel eğitim 

desteğine ihtiyacı olan bireylerin öğrenim eksikliklerini giderme, 

kişisel ve sosyal yaşam becerilerini artırma ve mesleki beceriler 

kazandırmaya yönelik olarak Hayat Boyu Öğrenme Bölümü ile 

işbirliği yapılarak faaliyet ve programlar geliştirilecektir.  

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Bölümü 

 

 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

11 

Yeni Eğitim sistemi ile birlikte ihtiyaçlar doğrultusunda açılan 

İmam Hatip Ortaokullarının fiziki ve donanım eksiklikleri 

ivedilikle tamamlanacak, üst politika belgelerinde de ifadesi olan 

Mesleki Teknik Eğitim kurumları ile İmam Hatip Liselerinde 

okullaşma oranlarının yükseltilmesine yönelik faaliyetlere 

öncelik verilecektir. 

Destek Hizmetleri 

Mesleki Teknik Eğitim 

Din Öğretimi Bölümü 



 

12 

Öğrenci devamsızlıkları konusunda izleme, takip ve raporlama 

faaliyetleri periyodik olarak yapılarak risk bölgeleri veya 

kurumlarda gerekli önlemleri önceden almaya yönelik faaliyet ve 

projeler geliştirilecektir. 

Eğitim Öğretim Bölümleri 

13 

Okul devamsızlıkları konusunda dönemsel olarak ilçe durum 

raporları hazırlanarak yapılan analizler çerçevesinde okula 

devam sorunu yaşayan öğrencilere ve bu öğrencilerin ailelerine 

yönelik kişisel ve sosyal rehberlik çalışmaları yapılması 

kapsamında ilçemiz genelinde rehberlik çalıştayları 

düzenlenecektir. 

Eğitim Öğretim Bölümleri 

14 

Başarısız olduğu için okuldan ayrılmak zorunda olan öğrencilerin 

okula devamlarını sağlamaya ve akademik başarılarını 

yükseltmeye yönelik faaliyet ve projeler geliştirilecektir. 

Eğitim Öğretim Bölümleri 

 

3.6 TEMA 2: EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI 

3.6.1 STRATEJİK AMAÇ 2 

  İlçemizde, eğitimin her kademesindeki bireyin ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum 

ve davranış kazanmasını sağlayacak kaliteli eğitim ortamları hazırlamak ve bir üst öğrenim kurumuna geçişte 

hareketlilik düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek için; sınıf temelli başarı düzeyleri, standartlar ve yeterlilikler 

belirleyerek çoklu değerlendirme sistemleri kurup, öğrenci başarı ve kazanımlarını sürekli ölçüp izleyerek, 

yeni öğretim yöntemleri geliştirip, uygulamaları sürdürülebilir süreç yönetimi yaklaşımıyla sürekli 

iyileştirmek. 

3.6.1.1 STRATEJİK HEDEF 2.1 
Her eğitim kademesindeki öğrencilerimizin başarı ve kazanımlarını sürekli izleyip 

değerlendirerek, yeni öğretim programları, eğitim materyalleri ve rehberlik hizmetleri ile 
geliştirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR 

2019 
2012 2013 2014 

PG 2.1.1 
Öğrencilerin Yıl Sonu Başarı 
Puan Ortalamaları 

5. Sınıf 56,54 56,84 68,78 70 

6. Sınıf 56,77 61,80 67,92 70 

7. Sınıf 58,99 60,62 67,64 70 

8. Sınıf 59,04 63,09 70,11 72 

9. Sınıf 57,81 58,96 58,55 60 

10. Sınıf 55,44 60,26 62,46 64 

11. Sınıf 59,02 58,27 66,06 68 

12. Sınıf 59,12 61,00 61,85 63 

PG 2.1.2  
Öğrenci Başına Okunan Kitap 
Sayısı 

İlkokul 13,41 15,47 18,41 30 

Ortaokul 7,16 9,15 10,44 20 

Ortaöğretim 7,16 10,83 14 12 

PG 2.1.3 Öğrenci Sağlığına Yönelik Düzenlenen Eğitim 
Sayısı 

- - 4 5 

PG 2.1.4 Öğrenci Sağlığına Yönelik Düzenlenen 
Protokol Sayısı 

- - 5 5 

PG 2.1.5 Sağlığa Yönelik Yürütülen Proje Sayısı - - 7 7 

              



 

PG 2.1.6 İlçe Bazında Düzenlenen Sosyal Etkinlik 
Sayısı 

89 114 98 100 

PG 2.1.8 Ulusal Bazda Hazırlanan Proje Sayısı 224 327 221 230 

PG 2.1.9 Ulusal Bazda Ödül Alan Proje Sayısı 0 0 0 1 

PG 2.1.10 Ulusal Projelere Katılan Okul Sayısı - - 67 70 

PG 2.1.11 Ulusal Projelerde Yer Alan Öğrenci Sayısı - 228 1355 1370 

PG 2.1.12 Okul Rehberlik Hizmetlerinden Yararlanan 
                  Öğrenci Oranı                                            ( % ) 

- - 27 30 

PG 2.1.13 Okul Rehberlik Hizmetlerinden Yararlanan 
                  Veli Oranı                                                   ( % ) 

31 35,65 42,89 44 

PG 2.1.14 Hizmet içi Eğitime Katılan Yönetici Ve 
Öğretmen Sayısı 

959 1248 906 900 

PG 2.1.15 Hizmet içi Eğitim Alan Rehber Öğretmen 
Sayısı 

274 333 261 270 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR 

2019 
2012 2013 2014 

PG 2.1.16 Bir Eğitim ve Öğretim 
Süresinde Sanat, Bilim, Kültür ve Spor 
Alanlarından En Az 1 Faaliyete katılan 
Öğrenci Oranı (%) 

İlkokul 19,61 20,47 25,05 100 

Ortaokul 27,92 31,82 34,67 100 

Ortaöğretim 22,66 31 40,33 100 

PG 2.1.17 Onur veya İftihar Belgesi 
Alan Öğrenci Oranı  (%) 

İlköğretim 2,96 3,66 4,55 5 

Ortaöğretim 11,86 11,83 8,35 9 

PG 2.1.18 Takdir veya Teşekkür 
Belgesi Alan Öğrenci Oranı  (%) 

Ortaokul 46,79 51,82 54,52 57 

Ortaöğretim 40,2 40,40 41,6 43 

PG 2.1.19 Disiplin Cezası/ Yaptırım 
Uygulanan Öğrenci Oranı (%) 

Ortaokul 0,04 0,03 0,18 0,17 

Ortaöğretim 2,25 4,47 2,86 2,5 

PG 2.1.20 Beyaz Bayrak Sertifikasına Sahip Okul Say. 8 7 6 8 

PG 2.1.21 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına Sahip 
                  Okul Sayısı 

0 0 0 1 

 

Hedefin mevcut durumu: 

Öğrenci sağlığına yönelik düzenlenen eğitim sayısı 155, düzenlenen protokol sayısı 17 ve 

sağlık için yürütülen proje sayısı 31’dir. 

Müdürlüğümüzce ve okullarımızca düzenlenen etkinlik sayısı 98 olup, bu etkinliklere katılan 

öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı % 18.29’dur. 

2014 yılında 67 okulumuz ulusal bazda 221 proje hazırlanmış, 1355 öğrenci projelerde yer 

almıştır. 

2014 yılında toplam öğrencilerimizin 27 sine, velilerimizin ise % 42,89’una rehberlik hizmeti 

verilmiştir. İlçemizde hizmetiçi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısı 850 olup, bunun 282’si 

rehber öğretmenlerdir. 

 

 

 

 

 



 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER  SORUMLU BİRİM 

1 

TEOG ile ilgili velileri/ öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik 

(Yerel yönetimler, STK' lar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile 

işbirliği içerisinde) rehberlik faaliyetleri yapılacaktır. 

Temel Eğitim Hizmetleri 

Şubesi 

2 

Yükseköğretime geçişte uygulanan sınavlarla ilgili velileri/ 

öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik (Yerel yönetimler, STK' lar 

ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde) rehberlik 

faaliyetleri yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 

Şubesi 

3 

Okul ve kurumlarımızdaki ulusal ve uluslararası düzeyde 

yapılan yarışma, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan 

öğrenci sayısının artırılması için yerel yönetimler, STK, 

hayırseverler, okul aile birliklerinden destek alınarak öğrencileri 

teşvik edici, özendirici ödüller verilmesi için faaliyet ve projeler 

yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 

Şubesi 

4 

Yeni öğretim metotları, materyaller, yöntem ve tekniklerle ilgili 

olarak son gelişmeleri ve örnek uygulamaları paylaşmak üzere 

branşlar bazında öğretmenlerin geniş katılımları ile çalıştaylar 

düzenlenecektir. 

Strateji Geliştirme Şubesi 

(AR-GE) 

5 
Öğrenci akademik başarılarının artırılması için destekleyici 

kursların çeşidinin ve saatinin artırılması sağlanacaktır. 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 

Şubesi 

6 
İlçemizde ikili eğitim yapan okullarımızın tekli eğitime 

geçmelerine yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 

Şubesi 

7 

Özel öğretim kurumlarımızdaki öğrencilerimiz ile resmi öğretim 

kurumlarımızdaki öğrencilerimiz arasında iletişimin 

güçlendirilebilmesi için ortak etkinlikler düzenlemesine yönelik 

faaliyetler geliştirilecek, her özel öğretim kurumunun en az bir 

kardeş okul projesi geliştirmesine yönelik çalışmalar teşvik 

edilecektir. 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 

Şubesi 

8 
Öğrenci sağlığına yönelik eğitimler ve faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 
Destek Hizmetleri Şubesi - 3 

 

 

3.6.1.2 STRATEJİK HEDEF 2.2 
Orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerimizin, bir üst öğrenime devam 

edenlerin sayısını ve mesleki-teknik eğitimden mezun olan öğrencilerimizin ise istihdam 
sayısının arttırılmasını sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR 

2019 
2012 2013 2014 

PG 2.2.1 MTE Okullarının Özel Sektörlerle Yaptığı 
İşbirliği Protokol Sayısı 

- - 210 220 

PG 2.2.2 MTE Okullarında Yapılan Beceri Ortalaması - - 13 15 

 

 

 



 

Hedefin mevcut durumu: 

İlçemizde 2014 yılında ortaöğretimde öğrenci sayısı 7993’tür. Mesleki Teknik Eğitim 

Okullarımız öğrencilerimizin stajı ve mezun olduktan sonraki istihdamı için özel sektörlerle 210  

işbirliği protokolü yapmıştır. Mesleki ve Teknik Eğitim okullarımızda yapılan beceri 99’dur. 

 
 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

1 

Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kurumun yetkilendirmiş 

olduğu ulusal akreditasyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak 

başta MTE kurumları olmak üzere eğitim öğretim kurumları 

kriter yeterliliklerine göre önceliklendirilerek seçilen pilot 

kurumlardan başlanıp kurumlarımızın akreditasyon belgesi 

almaları için teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Hizmetleri 

Şubesi 

2 

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya ve üst öğrenime 

hazırlanmalarına yönelik ücretsiz destekleyici kurslar açılarak 

bu kursların verimliliğini artıracak proje ve faaliyetler 

geliştirilecektir. 

Eğitim Öğretim 

Hizmetleri Şubeleri 

3 

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ve Hayat Boyu 

Öğrenmede istihdamı artırmaya yönelik Meslek odaları, iş gücü 

piyasası ve sektör temsilcileri ile yakın iş birlikleri geliştirilerek 

faaliyet ve projeler yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Hizmetleri 

Şubesi / Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

 
 

3.6.1.3 STRATEJİK HEDEF 2.3 
Öğretmen ve öğrencilerimizin uluslararası projelere katılım oranlarının arttırılarak 

yabancı dil ve hareketlilik düzeyini yükseltmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR 

2019 
2012 2013 2014 

PG 2.3.1 Hazırlanan Uluslararası Proje Sayısı - - 8 12 

PG 2.3.2 Kabul Edilen Uluslararası Proje Sayısı 4 - 3 4 

PG 2.3.3 Uluslararası Hareketlilik Programlarına/ 
Projelerine Katılan Öğretmen Sayısı 

- - 14 18 

PG 2.3.4 Uluslararası Hareketlilik Programlarına/ 
                Projelerine Katılan Öğrenci Sayısı 

- - 28 30 

PG 2.3.5 Dyned Sisteminde Giriş Yapan Okul Sayısı - - 97 97 

PG 2.3.6 Dyned Sistemine Giriş Yapan Okulların, 
Toplam Okullara Oranı      ( % ) 

- - 100 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

Hedefin mevcut durumu: 

2014 yılında 8 adet uluslararası proje hazırlanmış olup, bu projelerin 3’ü kabul edilmiştir. 

Kabul edilen uluslararası hareketlilik projelerine 14 öğretmenle birlikte 28 öğrenci katılmıştır. 

Yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi kapsamında okullarda uygulanan DYNED İngilizce Dil Eğitim 

sistemi ilçemizde etkin olarak kullanılmakta olup, ancak bakanlık protokolünün tüm resmi liselerin 

sisteme katılması ile ilgili alt yapı çalışmalarından dolayı 2014 yılı verileri alınamamıştır. Yeni dönem 

çalışmaları ekim 2014’de başlamıştır. 

 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

1 

İlçemizde bulunan dil öğretim merkezleri, üniversiteler ve 

STK’larla iş birliğine gidilerek uluslararası hareketlilik 

programlarına (Erasmus+, e-twinning gibi AB projeleri) 

katılımı artırıcı faaliyetler yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Şubesi (AR-GE) 

2 

İlçe genelinde dil laboratuvarı kurulabilecek eğitim 

kurumlarının tespit edilmesine yönelik analizler yapılacak, 

hayırseverler ve STK’lar ile iş birliği yapılarak bu 

kurumlarımıza dil laboratuvarı kurulması çalışmalarına 

başlanacaktır. 

Eğitim Öğretim 

Hizmetleri Şubeleri 

3 

Üniversiteler, dil öğretim merkezleri ve ilgili STK’larla iş 

birliği içerisinde yeni öğretim metod ve tekniklerine yönelik 

trainer (öğretmen eğitimcisi) sistemi çalışmaları 

yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 

Hizmetleri Şubeleri 

 

 

3.7 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

3.7.1 STRATEJİK AMAÇ 3 

Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim yaklaşımı ile 

gelişmesi ve yönetim organizasyonu, insan kaynakları, beşeri ve teknolojik alt yapı alanlarında kapasitesini 

arttırmak için,  plan dönemi süresince;  ölçülebilir, analiz edilebilir ve kontrol edilebilir bir yönetim yapısı 

oluşturarak stratejilerin hayat bulmasını sağlamak, insan kaynaklarının niteliğini arttırmak, fiziki, mali ve 

teknolojik alt yapıyı vizyona taşıyacak şekilde iyileştirmek.    

3.7.1.1 STRATEJİK HEDEF 3.1 
Müdürlüğümüze bağlı insan kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak için; 

personelin planlanması, görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve ödüllendirmesine yönelik 
objektif bir değerlendirme sistemi oluşturup, planlı eğitimlerle kariyer gelişimine katkıda 
bulunarak niteliğinin geliştirilmesini sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
CARİ YIL 

2019 
2014 

PG 3.1.1 Yüksek Lisans Yapan Personel Sayısı 11 12 



 

PG 3.1.2 Yüksek Lisans Yapan Personelin Tüm Personele Oranı  ( % ) - 0,5 

PG 3.1.3 Doktora Yapan Personel Sayısı 1 1 

PG 3.1.4 Doktora Yapan Personelin Tüm Personele Oranı  ( % ) 0,045 0,045 

PG 3.1.5 Mahalli Hizmet içi Eğitim Sayısı 48 45 

PG 3.1.6 Mahalli Hizmet içi Eğitime Katılan Personel Sayısı 1167 1100 

PG 3.1.7 Ödül Verilmesi Teklif Edilen Personel Sayısı 108 110 

PG 3.1.8 
Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

İlkokul 15.6 15,4 

Ortaokul 15.9 15,6 

Ortaöğretim 15.6 15,5 

Hedefin mevcut durumu: 

Müdürlüğümüzde ve müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda 2014 yılı itibariyle, 219 
idareci, 1839 öğretmen, 151 diğer personel olmak üzere toplam 2189 personel istihdam 
edilmektedir. Bu personelin 1’i doktora, 11’i yüksek lisans, öğretmenlerimizin büyük bir çoğunluğu 
lisans eğitimi almış bireylerdir. 

Personelimize 48 hizmetiçi eğitim açılmış olup, toplam 950 personelin katılımı sağlanmıştır. 
2014 yılında personelimizin 108’ine ödül verilmiştir. 

 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

1 

Müdürlüğümüzün tüm kademelerinde çalışan personele yönelik 

yapılacak ihtiyaç analizleri doğrultusunda hizmet içi eğitimler 

planlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

2 

Öğretmen atamaları ve yer değiştirmelerinin bölgesel 

planlamalar ve güncel veriler doğrultusunda yapılması 

sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

3 

İlçe, okul/kurumlardaki destek personeli ihtiyacı tespit edilerek 

eksiklerin giderilmesi için yerel yönetimler ve İŞKUR' la 

işbirliği yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

4 
Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya 

yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi. 

İnsan Kaynakları Şb. 

/ Strateji Geliştirme 

Şubesi 

5 

Mersin’de düzenlenen kongre ve toplantılara personelin katılımı 

artırılarak personelin kendini geliştirmesi için imkânlardan 

yararlanması sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları Şb. 

/ Strateji Geliştirme 

Şubesi 

6 

Bilim ve sanat merkezleri ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin 

yetiştirilmesinde görevli öğretmenlere, özel eğitim ve üstün 

zekâlı öğrencilerin eğitimi konusunda üniversitelerle iş birliğine 

gidilerek program geliştirilmesi için gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

7 

Mesleki ve Teknik Eğitim bölümüne bağlı okulların güncel 

teknolojik gelişmeleri takip edebilmesi için, bu okulların 

bünyesindeki bölümlerin, fiziki imkân analizleri yapılarak bu 

alanlarla ilgili sektör temsilcileri ile protokoller yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

 



 

3.7.1.2 STRATEJİK HEDEF 3.2 
İlçemizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yapılması, donatılması, geliştirilmesi ve 

sağlıklı eğitim ortamlarının hazırlanmasında, müdürlüğümüze tahsis edilen bütçe olanakları, 
hayırsever katkıları, sivil toplum kuruluşlarından elde edilen finansal kaynakları etkin ve 
verimli kullanmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR  

2012 2013 2014 2019 

PG 3.2.1 Fiziki İmkânları İyileştirilen Ve Alt Yapı 
Eksiklikleri Giderilen Eğitim Tesisi Sayısı 

24 30 12 15 

PG 3.2.2 
Yapılan Derslik Sayısı 

Okulöncesi - - 0 6 

Temel Eğitim  33 6 59 125 

Ortaöğretim 0 0 1 - 

                        TOPLAM 33 6 60 131 

PG 3.2.3 Yapılan Eğitim Tesisi Sayısı 0 - 1 5 

PG 3.2.4 
Donatılacak Sınıf Sayısı 

Okulöncesi - - - 6 

Temel Eğitim 33 6 59 125 

Ortaöğretim - - 16 - 

                      TOPLAM 33 6 75 131 

PG 3.2.5 
Pansiyon Sayısı 

İlköğretim - - - - 

Ortaöğretim - - 1 1 

Din Öğretimi - - 1 1 

Mesleki ve Teknik Eğit. - - 2 2 

                 TOPLAM - - 4 4 

PG 3.2.6 Derslik Başına 
Düşen Öğrenci Sayısı 

Temel Eğitim 15,86 16,98 16,76 16,5 

Ortaöğretim 28,6 30,16 29,9 29,5 

PG 3.2.7 İkili Eğitim 
Yapan Okul Oranı (%) 

İlköğretim 0,21 0,29 0,24 0,24 

Ortaöğretim - - - - 

PG 3.2.8 Engellilerin Kullanımına Yönelik 
Düzenleme Yapılan Okul Veya Kurum Oranı (%) 

- - 65 100 

PG 3.2.9 Hedeflenen Okullardan İnternet 
Altyapısı, Tablet Veya Etkileşimli Tahta 
Kurulumu Tamamlananların Oranı (%) 

1 5 25 100 

 

 

Hedefin mevcut durumu: 

İlçe genelinde 2014 yılı itibariyle müdürlüğümüze bağlı 124 okulda, toplam 1.264 derslik ve 

4 pansiyon bulunmaktadır. 2014 yılında 60 derslik inşa edilerek donatımı yapılmıştır. 12 

okulumuzda da fiziki imkanlar iyileştirilmiş ve alt yapı eksiklikleri giderilmiştir. Son 3 yılda 14 

okulumuzda depreme dayanıklılık testi yapılmıştır.  

 

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER 

SORUMLU 

BİRİM 

1 
STK'lar, Yerel Yönetimler, hayırseverler ve bağışçılarla yapılacak 

işbirliği her kademedeki derslik ve fiziki mekân ihtiyacı ve donatım 

ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılacaktır. 

İnşaat Emlak Şb. 

/ Destek 

Hizmetleri Şb. 



 

2 

Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, makine-

teçhizat dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim 

programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun olarak planlama 

doğrultusunda tedarik edilmesi ile ilgili bakanlık ile gerekli 

işlemlerin yapılması sağlanacaktır. 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

3 

Yazılı ve görsel medyanın kullanılarak okul/ kurum yapımı ve 

donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek faaliyetler 

düzenlenecektir. 

Destek 

Hizmetleri Şb. / 

Özel Büro 

4 Özel öğrenci yurt sayısını ihtiyaca göre artırmak için sektör 

temsilcileri ile işbirliği yapılacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Şubesi 

5 

İlçemizde okul yapılacak alanların az olması sebebiyle arazisi 

uygun olup bina etüdü sonrası kullanımı uygun olmayan binalar 

yerine derslik sayısını artıracak yeni binaların yapımına yönelik 

planlama çalışmaları yapılacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Bölümü 

 

3.7.1.3 STRATEJİK HEDEF 3.3 
Plan döneminde sürdürülebilir süreç yönetimi ile kurumun önceliklerine odaklı 

sistematik bir yaklaşım geliştirerek faaliyetleri ölçülebilir duruma getirip ölçmek, verilerden 
hareketle sürekli iyileşme ve gelişimi sağlayarak fonksiyonlar arası ilişkileri güçlendirmek, 
hizmeti alana odaklanmış yönetim anlayışını benimseyerek hızlı karar alabilmek ve yönetim 
kararlarının alınmasında katılımı, çoğulculuğu ve şeffaflığı sağlamak, sorumlulukları net 
olarak tanımlayarak kaynakları daha etkin kullanmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
GEÇMİŞ YILLAR  

2012 2013 2014 2019 

PG 3.3.1 Rehberlik Ve Denetimi Yapılan Resmi Okul/Kurum 
Oranı ( %) 

72,4 68,3 67 33,33 

PG 3.3.2 Rehberlik Ve Denetimi Yapılan Özel Okul/Kurum 
Oranı    (%) 

- - 30 100 

PG 3.3.3 Gerçekleştirilen Yetki Devri Sayısı - - - - 

Hedefin mevcut durumu: 

Maarif Müfettişleri mevzuatı gereğince müdürlüğümüze bağlı resmi okul ve kurumların 
tamamının 3 yıl içerisinde, özel okul ve kurumların ise her yıl Rehberlik ve Denetimi yapılması 
zorunludur.   

SIRA 

NO 
STRATEJİLER / TEDBİRLER 

SORUMLU 

BİRİM 

1 Müdürlüğümüze bağlı resmi okul ve kurumlarda etkin ve kapsamlı 

rehberlik ve denetim hizmetleri yapmak. 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürü ve şube 

Müdürleri 

2 Müdürlüğümüze bağlı özel okul ve kurumlarda etkin ve kapsamlı 

rehberlik ve denetim hizmetleri yapmak. 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürü ve şube 

Müdürleri 

3 
Bürokrasiyi azaltarak işlemleri daha kısa ve hızlı bir şekilde 

sonuçlandırmak için gerekli alanlarda yetki devri yapmak. 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürü 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MALİYETLENDİRME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.1 TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

Stratejik 
Hedef 

Performans 
Göstergesi MALİYET (TL) Oran (%) 

SAM 1'İN MALİYETİ 28.528.185,12 83,94 

SH 1.1 PG 1.1.3 20.488.776,25 60,29 

SH 1.1 PG 1.1.5 8.039.408,87 23,65 

SAM 3'ÜN MALİYETİ 5.128.890,42 15,09 

SH 3.2 PG 3.2.1 5.128.890,42 15,09 
STRATEJİK AMAÇ 

MALİYETLERİNİN TOPLAMI 
33.657.075,54 99,03 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 326.214,27 0,97 

GENEL TOPLAM 33.983.289,81 100 

 

 Plan dönemine ilişkin maliyetler, faaliyet ve projelerin 2014 yılı birim maliyetlerine yıllar 

itibariyle % 5 artış (2014-2018 yıllarına ilişkin 10. Kalkınma planında öngörülen ortalama % 4,8 olan 

TÜFE oranı % 5’e yuvarlanarak dikkate alınmıştır.)  öngörülerek hesaplanmış olup, Müdürlüğümüz 

2015 - 2019 stratejik plan dönemine ilişkin beş yıllık süre içinde tahmini olarak toplam 

33.983.289,81 TL.’lik kaynağa ihtiyaç duymaktadır. 

Tahmini maliyet tablosunun oluşturulmasında doğrudan bakanlığımız tarafından yürütülen 

faaliyet ve projelerin maliyetleri ile doğrudan doğruya bakanlığımız tarafından müdürlüğümüze 

bağlı okul ve kurumlara gönderilen ödenekler dikkate alınmamıştır.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İZLEME DEĞERLENDİRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İzleme ve değerleme süreci, stratejik planın onaylanarak uygulamaya konulmasından 

sonra başlayan ve yılda en az bir defa gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir. İzleme, stratejik 

planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesidir. 

Değerlendirme ise, uygulanan sistematik amaç ve hedeflerin kıyasla ölçülmesi ve söz konusu 

amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Müdürlüğümüzde izleme ve değerlendirme sürecinde; 

- Ne Yaptık? 

- Başardığımızı Nasıl Anlarız? 

- Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? 

- Neler Değiştirilmelidir? 

- Gözden Kaçanlar Nelerdir? 

 

Sorularının cevapları aranacaktır. Unutmamalıyız ki, ölçemediğimiz bir şeyi 

denetleyemez ve yönetemeyiz.  Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerimizin ölçülebilir 

olmasına özen gösterdik.   

Stratejik hedeflere bağlı olarak performans göstergeleri, ilgili birim amirlerinin görüşleri 

alınarak titiz bir çalışma sonucu belirlenmiştir.  

Stratejik Planın 
Uygulanması

Verilerin 
Toplanması

Toplanan 
Verilerin Analizi

Değerlendirme 
ve Raporlama

İyileştirme ve 
Güncelleştirme



 

Faaliyetlere ait performans göstergelerine yönelik ölçümler, stratejik planlama ekibinin 

belirleyeceği fasılalarla yapılacaktır. Elde edilen verilerin doğru ve güvenilir olması için gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır.  

İzleme sürecinde elde edilen veriler stratejik hedefler ve performans göstergeleri ile 

karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konacaktır.  Stratejik planda belirlenen amaç ve 

hedeflere ulaşılamaması ihtimali ortaya çıkması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.  

5.2. RAPORLAMA 

Plan dönemi süresince her yılın için, Müdürlüğümüz Stratejik Planı uyarınca yürütülen 

faaliyetlerimizi, stratejik planda belirlemiş olduğumuz performans göstergelerine göre 

hedefleri gerçekleştirme durumumuz ile varsa meydana gelen sapmaların nedenlerini 

açıkladığımız, müdürlüğümüz hakkında genel ve mali bilgileri içeren faaliyet raporu takip eden 

yılın Şubat ay’ı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

Böylece 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin gereği 

olarak mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu yerine getirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


