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  EN ÖNEMLĠ VE VERĠMLĠ VAZĠFELERĠMĠZ MĠLLĠ EĞĠTĠM ĠġLERĠDĠR. 
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LAZIMDIR. BĠR MĠLLETĠN GERÇEK KURTULUġU ANCAK BU 

ġEKĠLDE OLUR. 
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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl! 

 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hak'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 

 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ. 

 

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 

Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır  ruh-ı mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 

                              Mehmet Akif ERSOY 
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ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 

 

          Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 

muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 

budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden 

mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal 

ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, 

çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, 

bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi 

bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak 

üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta 

hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini 

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde 

harap ve bitap düşmüş olabilir. 

           Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk 

istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki 

asil kanda mevcuttur. 

 
Mustafa Kemal ATATÜRK 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7j3xNykI9HTDdM&tbnid=KzXUbR86IGHBAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.loadtr.com/109765-ATAT%C3%9CRK_%C3%BCn_imzas%C4%B1.htm&ei=vRDiU6KtAaGf0QWLn4D4Ag&bvm=bv.72197243,d.bGQ&psig=AFQjCNG8ZwpzC8ckx-dB-EBWKdFFqB2S7w&ust=1407410740380923
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SUNUŞ 

Stratejik Planlama bir kurumun her kademedeki 

çalışanın katılımını ve kurum yöneticisinin tam desteğini 

içeren, sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil eder. 

Kuruluşun içinde bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği 

amaç ve hedefleri arasındaki yolu, diğer bir deyişle bunlara 

ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri tarif eder.  

Stratejik Planlama; kuruluşların mevcut durum, 

misyon, temel değerler ve ilkelerinden hareketle bir vizyon 

oluşturma, bu vizyona uygun amaç ve hedefler saptama, 

ölçülebilir göstergeler geliştirerek, başarıyı izleme ve 

değerlendirme süreçlerini ifade eden katılımcı ve esnek bir planlama yaklaşımıdır. 

Planın hazırlanmasında değerli birikimlerini çalışmalara yansıtan İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğümüzün tüm yöneticilerine,  personeline, kamu kesiminden ve özel kesimden 

katkısı bulunan herkese teşekkür eder, 2015-2019 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik 

Planının ilçemizin, ilimizin ve ülkemizin geleceği için hayırlı olmasını dilerim. 

Şenol BOZACIOĞLU 

       Kaymakam 
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İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ ŞUNUŞU 

 Toplumdaki değişim ve 

dönüşüme yön vermenin en temel yolu 

eğitimdir. Ani gelişme ve değişmeler 

karşısında kamu idarelerinin doğru ve 

etkili kararlarla yollarına başarı içinde 

devam edebilmeleri planlama sürecini iyi 

değerlendirmeleriyle mümkündür.  

Bir kurumun bütün 

kademelerinde yönetim becerilerinin, kurumsal sorumlulukların, değerlerin, stratejik karar 

mekanizmalarını birbirine bağlayan idari sistemlerin hep birlikte geliştirilmesi ancak stratejik 

yönetimle mümkündür. Stratejik yönetimde, stratejik bakış ve davranış bütün organizasyona 

nüfuz eder. Stratejik yönetimde geleceği beklemek yerine onu biçimlendirmek, kendi 

geleceğine sahip çıkmak bütün organizasyonun hedefi olur. Günümüzde her tür ve 

büyüklükteki kurumların başarılı olabilmeleri, stratejik olarak yönetilebilmelerine bağlıdır. 

  Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve 

programlar doğrultusunda yönetmek ve yönlendirmek durumunda olan biz milli eğitim 

müdürlüklerinin her kademesinde çalışan bireylerin, halkımızın beklentilerine cevap 

verebilmek; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitim alması, 

bedenen, ruhen ve zihnen sağlıklı, çevresiyle barışık, teknolojiyi doğru kullanabilen ve 

olayları doğru şekilde analiz eden bireyler olarak yetişmek konusunda sorumlulukları vardır. 

Bu doğrultuda Seyhan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü olarak, insan odaklı bir yönetim 

anlayışıyla kurumlarımız arasında güçlü bir iletişim ağı kurarak sorunları yerinde ve 

zamanında çözme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Stratejik planımızda belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçerek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yaparak 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

2015-2019 İlçe Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma 

teşekkür ederim 

        İzzettin AYDIN 

       Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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KISALTMALAR 

AB Avrupa Birliği 

ADABĠS Adana Ġl MEM BiliĢim Sistemleri 

Ar-Ge AraĢtırma-GeliĢtirme 

ASKE AraĢtırma, Stratejik Planlama ve Kalite GeliĢtirme Ekibi 

BĠETB                               Bilgi ĠĢlem Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Bölümü  

BT Bilgi ve Teknoloji 

DynEd Dynamic Education (Dinamik Eğitim) / Yabancı Dil programı 

DÖB                                 Din Öğretimi Hizmetleri Bölümü 

DYS Doküman Yönetim Sistemi  

EBA Eğitim BiliĢim Ağı 

FATĠH Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi 

GZFT Güçlü yönler-Zayıf yönler-Fırsatlar-Tehditler 

GSYH Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

 HBÖB                              Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi 

ĠDB                                  Ġzleme Değerlendirme Birimi 

MEB Millî Eğitim Bakanlığı 

MEM Millî Eğitim Müdürlüğü 

MMBB                            Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlığı Bölümü     

 MTE Mesleki ve Teknik Eğitim 

 MTEB                              Mesleki Teknik Eğitim Hizmetleri Bölümü 

OB                                   Ortaöğretim Hizmetleri Bölümü 

ÖERHB                            Özel Eğitim ve Rehberlik  Hizmetleri  Bölümü 

ÖÖKB                              Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Bölümü 

PEST                                Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik 

PEST-E Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik-Ekolojik 

RAM Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi 

SGBÖL                             Strateji GeliĢtirme Hizmetleri Bölümü 

SPK Ekibi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 

STK Sivil Toplum KuruluĢu 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Güçlü, Zayıf, 
Fırsat, Tehdit) 

TEB                                     Temel Eğitim Hizmetleri Birimi 

TGB                                 Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri 

TÜĠK                                Türkiye Ġstatistik Kurumu 

VHKĠ Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 
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TANIMLAR 

Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile iĢletmelerde yapılan pratik 

eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde 

geliĢmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. 

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

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

yayınladığı ve hane halkı araĢtırmasına göre 18-24 yaĢ aralığındaki kiĢilerden en 

fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların 

ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir. 

ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları 

öğrencilerinin beceri eğitimlerini iĢletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik 

eğitim okul ve kurumlarında veya iĢletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim 

birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder. 

Ortalama eğitim süresi: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programının yayınladığı Ġnsani 

GeliĢme Raporu‟nda verilen ve 25 yaĢ ve üstü kiĢilerin almıĢ olduğu eğitim sürelerinin 

ortalaması Ģeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. 

Öğretmenlik genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli 

biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve 

tutumlar ile alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.  

Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iĢ veya diğer hayat tecrübeleri 

aracılığıyla hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleĢtirdikleri öğrenme için yeterlilik 

belgesine sahibi olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya 

serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiĢ öğrenme 

kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir. 

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

hazırlanmıĢ programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını 

kapsar. 

Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer 

gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, 

uzun süreli iĢsizler, engelliler gibi bireylerin oluĢturduğu grupları ifade eder. 



16 
 

Üstün yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve 

özel akademik alanlarda yaĢıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren 

bireyi ifade eder. 

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

herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmıĢ ya da bitirmiĢ 

bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel 

geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, 

öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

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

programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından 

oluĢan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim 

veren genel, mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluĢan eğitim sürecini ifade 

eder. 
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GİRİŞ 

5018 Sayılı kanunun 9. Maddesi, stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için 

yasal zorunluluk haline getirmiĢtir. 

 Kamu idarelerinin yükümlülüğü haline gelen stratejik plan hazırlama konusunda, 

Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama TeĢkilatı) tarafından ayrıntılı açıklamalar içeren 

“Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu” yayınlanmıĢtır. Ayrıca stratejik plan 

hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin 

tespiti ile stratejik planların kalkınma planı ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik 

usul ve esasların belirlenmesi amacıyla “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya 

ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıĢtır. Bu kapsamda, MEB 

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı‟nın 16.09.2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik 

Planlama Genelgesi ve Adana Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü‟nün 2015-2019 Stratejik Plan 

Hazırlık Programı doğrultusunda Seyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz‟ün  2015-

2019 Stratejik Planı hazırlanmıĢtır. 

  Seyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Planı, Adana Ġl 

Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı esas olmak üzere üst politika 

belgeleri ıĢığında paydaĢlarımızın görüĢleri alınarakhazırlanmıĢtır. 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının; 

Birinci Bölümünde, 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama sürecinde izlenen model, 

yasal çerçeve, hazırlık süreci, eğitim dönemi, planın hazırlanma aĢamaları ve 

gerçekleĢtirilen faaliyetler ile ilgili bilgiler özet Ģekilde verilmektedir. 

Ġkinci bölümünde,  

Durum Analizi baĢlığı altında Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü‟nün tarihi 

geliĢimi, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, faaliyet alanları ile ürün ve 

hizmetlerin analizi, paydaĢ analizi, kurum içi analiz ve kurum dıĢı analize özet Ģekilde 

yer verilmiĢtir. 

Üçüncü bölümünde, 

Geleceğe Yönelim baĢlığı altında misyon, vizyon, temel değerler, temalar, 

stratejik amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ile tedbirler 

bulunmaktadır. 

http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._Surum.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._Surum.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._Surum.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._Surum.pdf
http://www.sp.gov.tr/upload/Sayfa/18/files/Kamu_Idareleri_Icin_Stratejik_Planlama_Kilavuzu_2._Surum.pdf
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Dördüncü bölümünde,  

Maliyetlendirme baĢlığı altında stratejik planının Mali Kaynak Tabloları ve bu 

kaynakların stratejik hedef ve stratejik amaçlara göre dağılımını gösteren  

çizelgelerbulunmaktadır. 

BeĢinci bölümünde,  

Stratejik planda yer alan hedeflerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yer almıĢtır. 

BÖLÜM I: STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 

Seyhan ĠlçeMillî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama çalıĢmaları, 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9. Maddesi, Millî Eğitim 

Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı tarafından 16.09.2013 tarihinde yayımlanan 

“2013/26 No‟lu Genelge” ve Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün yayınlamıĢ olduğu 

“2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı” ile baĢlatılmıĢtır. 

  Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının 

hazırlanmasında Bakanlığımız stratejik planı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından 

yayınlanan Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu temel alınmıĢ, Adana Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün yayınlamıĢ olduğu “2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık 

Programı” doğrultusunda aĢağıdaki model benimsenmiĢtir. 
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Şekil-1. Stratejik Planlama Modeli 
 

Seyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama 

çalıĢmalarının planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi Stratejik Planlama Ekibi 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu çalıĢmalar, “Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu” 

rehberliğinde yürütülmektedir. 

Stratejik plan hazırlık çalıĢmaları, Adana Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Plan Hazırlık Programı doğrultusunda sürdürülmüĢtür. 

Durum Analizi 

Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 
Stratejik Planlama İş Takvimi 

Tarihi 
GeliĢim 

Mevzuat 
Analizi 

Faaliyet 
Alanları ile 
Sunulan 
Hizmetler 

PaydaĢ 
Analizi 

Kurum Ġçi ve Kurum DıĢı 
Analiz 
 PEST Analizi 

 GZFT Analizi 

 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

 
Misyonun Belirlenmesi Temel Ġlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

Ġzleme ve Değerlendirme 
Faaliyet Raporu 
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  Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, aĢağıda 

gösterildiği Ģekilde; Üst Politika Belgeleri Ġncelemesi, SP ÇalıĢtayları ve SP Ekibi 

ÇalıĢmaları, Seyhan Ġlçe MEM SP Üst Kurul Önerileri, Okul/Kurum Stratejik Planları 

ve Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Durum Analizi,  iç ve dıĢ paydaĢların görüĢleri 

doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

 

ġekil-2. Stratejik Plan OluĢum ġeması 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürü baĢkanlığında, stratejik plan çalıĢmalarını 

takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalıĢmaları yönlendirmek üzere “Seyhan Ġlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Seyhan Ġlçe 

MEM Stratejik Plan Üst Kurulu;Stratejik Planlama Ekibinin (SPE)çalıĢmalarının belli 

aĢamalarında toplantı yöntemi ile bilgilendirilerek çalıĢmalarını yürütmüĢtür. Stratejik 

Planın üst yönetim tarafından sahiplenilmesini sağlamak amacıyla Stratejik Planlama 

Üst Kurulu, aĢağıda belirtilen tarihlerde düzenlenen toplantılarda Stratejik Planlama 

Ekibi (SPE)  tarafından yapılan sunumlarla bilgilendirilmiĢ ve kurulun görüĢ ve 

önerileri çalıĢmalara yansıtılmıĢtır.  

Ġlk üst kurul toplantısı, 3 ġubat 2014 tarihinde Seyhan Ġlçe MEM toplantı 

salonunda gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġkinci ve üçüncü üst kurul toplantıları ise 6Ekim 2014 

ve 1 Aralık 2014 tarihlerinde Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Üst Kurul toplantılarında yapılan sunumda, stratejik plan hazırlık 

çalıĢmalarında o tarihe kadar yapılan tüm çalıĢmalar ve gelecekte planlanan 

Seyhan İlçe 
MEM 2015-

2019 Stratejik 
Planı 

Üst Politika 
Belgeleri 

İncelemeleri SP Çalıştayları ve 
SP Ekibi 

Çalışmaları 

Seyhan İlçe MEM 
SP Üst Kurul 

Önerileri 

Okul/Kurum 
Stratejik Planları 

Seyhan İlçe 
MEM Durum 

Analizi 
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çalıĢmalar belirtilmiĢtir. Seyhan Ġlçe MEM Stratejik Plan Üst Kurulu, toplantı tarihine 

kadar yapılan çalıĢmalara iliĢkin değerlendirmelerinin yanı sıra sonraki çalıĢmaların 

planlanmasına iliĢkin görüĢlerini bildirmiĢtir.  

Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Ekibi, Strateji GeliĢtirme Birimi ġube 

Müdürü baĢkanlığında Ģu isimlerden oluĢturulmuĢtur. 

Tablo-1. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 

S. 
No 

Adı-Soyadı Görevi/Unvanı Açıklama 

1 Nevin TEKSOY ġube Müdürü Ar-Ge Yöneticisi 

2 Sezai SARPKAYA Okul Müdürü Stratejik Planlama Ekibi (Koordinatör) 

3 Selami DURMUġOĞLU Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Ekibi (Koordinatör) 

4 Mustafa UÇAR Okul Müdürü Stratejik Planlama Ekibi 

5 Ahmet Yılmaz ÖZEN Okul Müd. Yard. Stratejik Planlama Ekibi 

6 Mehmet ġEKER Bölüm ġefi Strateji GeliĢtirme Hizmetleri 

7 Firuze BABA Bölüm ġefi Orta öğretim Hizmetleri 

8 Ġbrahim ÇENET Bölüm ġefi Destek Hizmetleri 

9 Derya GÖKDAM Bölüm ġefi Ġnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri 

(Personel Atama ve Özlük) 

10 Mustafa SERTDEMİR Bölüm ġefi Ġnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri 

(Yönetici ve Öğretmen Atama) 

11 Mahide CESUR Bölüm ġefi Din Öğretimi Hizmetleri 

12 Sibel KÜTÜK Bölüm ġefi Ġnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri 

(Hukuk Hizmetleri) 

13 Cüneyt GÖREN Bölüm Sorumlusu Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

14 Berrin Emre DALKIÇ Bölüm ġefi Özel Büro 

15 Selbi ÇALIK Bölüm ġefi ĠnĢaat Emlak Hizmetleri 

16 Ramazan KASAP Bölüm ġefi Temel Eğitim Hizmetleri 

17 Gökhan YILDIRIM Mebbis Yöneticisi Bilgi ĠĢlem 

 

Stratejik Planlama Ekibi çalıĢmaları kapsamında, Seyhan ĠlçeMillî Eğitim 

Müdürlüğünün vizyonuna ulaĢmasını sağlayacak yol haritasının Ģekillendirilmesi 

amacıyla bir dizi toplantı yapılmıĢ, çalıĢmalar sürecin her aĢamasında ilgililerle 

paylaĢılmıĢtır. Durum Analizi, Misyon, Vizyon, Amaçlar ve Hedefler, Stratejiler, 

Performans Göstergeleri ve Tedbirler belirlenirken Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün tüm 

birimlerinin görüĢleri alınmıĢtır. 

Adana Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimine bağlı Stratejik Plan 

Koordinasyon Ekibi ile iĢbirliği içinde baĢta Müdürlüğümüz olmak üzere tüm 
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kurumlarımızda “Stratejik Planlama Üst Kurulu” ile “Stratejik Planlama Ekipleri” 

oluĢturulması sağlanmıĢtır. 

Seyhan Ġlçe MEM Stratejik Planlama Ekibinin eğitimi, Ġl MEM Stratejik 

Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından çeĢitli atölye çalıĢmalarını da içeren 30 

saatlik merkezi hizmetiçi eğitim semineri ile sağlanmıĢtır. Ġlçemizde, Ġl MEM Stratejik 

Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından, 10 farklı mahalli hizmetiçi eğitim 

seminerinde 165 okul/kurum yöneticisi ve 355 öğretmen olmak üzere toplam 520 

personel stratejik planlama eğitimi almıĢtır. Bu eğitimler, stratejik yönetimin temelleri, 

iç ve dıĢ analiz, amaç ve hedef belirleme, strateji oluĢturma ve geliĢtirme, uygulama 

ve değerlendirme çalıĢmalarını kapsamıĢtır.  

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere iliĢkin 

memnuniyetlerin saptanması konularında baĢta iç paydaĢlar olmak üzere kamu 

kurumları, iĢverenler, sivil toplum kuruluĢları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluĢan 

dıĢ paydaĢların büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıĢtır. 

Stratejik planlama çalıĢmalarında, iç paydaĢ anketi çalıĢmasına, Müdürlüğümüze 

bağlı kurumlarda görev yapan 1178 personel katılmıĢtır. Anketler elektronik ortamda 

mükerrer giriĢler önlenerek çevrimiçi olarak da uygulanmıĢtır. DıĢ paydaĢ anketine 

ise, 507 paydaĢ elektronik ortamda cevap vermiĢtir.  

Stratejik Planlama ÇalıĢmalarında,  kurum çalıĢanlarının katılımıyla 2 çalıĢtay, 

okul/kurum müdürlerinin katılımıyla 1 çalıĢtay olmak üzere toplam 3 çalıĢtay 

düzenlenmiĢtir. Özellikle GZFT analizi çalıĢmalarında kurum içi katılımı üst düzeye 

çıkarabilmek için Ġlçe Millî Eğitim Müdürü ve ġube Müdürleri, bölüm Ģef ve 

memurlarına ayrı ayrı çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bununla birlikte, farklı okul türlerinde 

görevli müdürlerin katılımı ile çalıĢtay düzenlenmiĢtir. ÇalıĢtay sonuçlarına iliĢkin 

bilgiler Kurum Ġçi Analiz bölümünde bulunmaktadır. 
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BÖLÜM II: DURUM ANALĠZĠ 

“Neredeyiz?” sorusunun cevabına ulaĢacak Ģekilde, geniĢ katılımlı ve etkin eğitim 

faaliyetleriyle Durum Analizi çalıĢmaları yapılmıĢtır. GZFT, Hizmet/Faaliyet Alanları 

ile Ürün ve Hizmetler, Mevzuat Analizi çalıĢmaları yapılarak, Ġlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğümüzün mevcut durumu her düzeyden paydaĢın katkılarının alındığı 

katılımcı yöntemlerle tespit edilmiĢtir. Özellikle GZFT analizi çalıĢmalarında kurum içi 

katılımı üst düzeye çıkarabilmek için Ġlçe Millî Eğitim Müdürü ve ġube Müdürleri, 

bölüm Ģef ve memurlarına ayrı ayrı çalıĢmalar yapılmıĢtır. GZFT çalıĢmalarına, farklı 

okul türlerinde görevli müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerin de katılımı 

sağlanmıĢtır. Müdürlüğümüzün mevcut durumunu, iç ve dıĢ paydaĢların görüĢü 

alınmak suretiyle net olarak ortaya koyan GZFT analizi çalıĢmalarında güçlü-zayıf 

yönler ile fırsatlar-tehditler belirlenmiĢtir.GZFT sonuçları, Ġç paydaĢlarla yapılan atölye 

çalıĢmalarında katılımcılar tarafından önem sırasına göre sıralanmıĢ ve SPE 

tarafından analiz edilmiĢtir. 

A. TARĠHÎ GELĠġĠM 

Seyhan ilçesi Adana ilinin beĢ merkez 

ilçesinden biri olup, Adana tarihinden ayrı 

mütalaa edilmesi mümkün değildir. Denizden 

40 km. içeride kurulan Adana Ġli, Seyhan 

Nehrinin iki yakasına yayılmıĢ olmakla birlikte 

batı yakada Seyhan, doğu yakada ise Yüreğir Ġlçesi yer almaktadır. Seyhan ilçesinin 

96 mahallesi vardır.Seyhan Ġlçesi, Adana ilinin merkez ilçesiyken, 05.06.1986 tarih ve 

3306 Sayılı kanunla kurulmuĢ olup, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Seyhan 

Kaymakamlığının bir birimi olarak 27.02.1987 tarihinde, Ģimdiki Süreyya Nihat Oral 

Ġlköğretim Okulunun 3 dersliğinde hizmet vermeye baĢlamıĢtır. Daha sonra sırayla 

GazipaĢa Ġlköğretim Okulu, Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 

eski valilik binası (1997 Adana depremine kadar) A. Paksoy Lisesi, Özel Ġdareye ait 

binada hizmet veren Seyhan Nüfus Müdürlüğünün üst katı gibi değiĢik mekânlarda 

hizmet vermiĢtir. Deprem sonrası onarımı yapılan eski valilik binasına (Seyhan 

Kaymakamlığı) 2001 yılında taĢınmıĢtır. 
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Kentin ilk kuruluĢ bölgesi olan bugünkü Seyhan Ġlçesi Adana BüyükĢehrinin beĢ 

ilçesinin nüfus bakımından en büyük olanıdır. 2012 yılı adrese dayalı nüfus sayımına 

göre 764.714 toplam nüfus sayısına sahiptir. 501,59 km² yüzölçümü ile Seyhan 

1526,37 kiĢi/km² nüfus yoğunluğuyla Adana Ġli'nin en yoğun ilçesini oluĢturmaktadır. 

Ġlçe nüfusunda kadın-erkek oranı (Kadın: 384.293, Erkek: 380.421) birbirine denk 

sayılabilir. 

Ġlçemiz merkezinde yaĢayan nüfus heterojen bir yapıya sahiptir. Adana'da birçok 

etnik kökenden insanlarımız harmanlanmıĢ yapı içinde yaĢamaktadır. Bu hızlı göçler 

ilk olarak kendini 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin sanayi hamleleri ve kalkınma 

projeleri kapsamında Adana ili özelde de Seyhan ilçesinde kendini göstermiĢ bu 

nedenle de Seyhan merkez ilçesi bölgede çok önemli bir yere sahip olmuĢtur.  

17 Mart 1857 yılında Maarif-i Umumiyye Nezareti, bugünkü adıyla Millî Eğitim 

Bakanlığı kurulmuĢtur. 1870'lerden itibaren Adana'da eğitim-öğretimle ilgili ciddi 

çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢ ve ilk defa 1872 yılında eğitim-öğretim iĢlerinin 

düzenli bir biçimde yürütülmesi için Vilâyet Ma‟ârif Komisyonu'nun çalıĢmalarıyla 

"Vilâyet Islahhane" komisyonu kurulmuĢtur.   

1882‟de günümüzdeki Kız Lisesi‟nin bulunduğu yerde Askeri RüĢtiye Mektebi 

açılmıĢtır. 1889 yılında Erkek Lisesi, 1910 yılında Erkek Ġlköğretmen Okulu ve aynı yıl 

Bölge Ziraat Okulu açılmıĢtır. Ayrıca o yıllarda günümüzdeki Tepebağ Lisesi‟nin 

olduğu yerde bir kolej bulunmaktadır. Abidin PaĢa‟nın Adana valiliği sırasında eğitim 

alanında yaptığı önemli çalıĢmalardan birisi de 

Mülkiye Ġdadisi‟dir.  

Hamidiye Sanayi Mektebi, Adana Valisi 

Bahri PaĢa zamanında 1900 yılında açılmıĢtır. 

Günümüzdeki Endüstri Meslek Lisesi, Motor 

Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi‟nin temeli 

olmuĢtur.Adana Erkek Öğretmen 

(Darülmuallimin) ve Kız Öğretmen (Darülmuallimat) Okulları 1909 yılında üç sınıflı ve 

yatılısız olarak açılmıĢtır.  
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Adana Ģehir merkezinde iç savaĢ sırasında yetim kalan Ermeni çocukları için 

1912 yılında Eytamhane adı verilen bir okul açılmıĢtır. 15 Mart 1923 tarihinde 

Mustafa Kemal, Eytamhane okulunu ziyaret etmiĢtir. 

Adana ve çevresinde de yabancı okullar da vardır. Bu okulların birisi de 1881 

yılında Adana‟da (Tepebağ) Amerikan koleji 

açılmıĢtır. 

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu‟nun 

çıkarılması ile Adana'daki eğitim kurumları da 

yeniden organize edilmiĢtir. 1926 yıllında Eğitim 

Bakanı Mustafa Necati tarafından çıkarılan TeĢkilât 

Yasa ile Türkiye maarif mıntıkalarına ayrılmıĢ; 

valilikler birleĢtirilerek eğitim bölgeleri oluĢturulmuĢ ve her bölgenin eğitim-öğretim 

iĢlerinin tamamının Bakanlığa bağlı bir “Maarif Emiri”nin yönetimine verilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

Cumhuriyet öncesi açılan ve eğitimini günümüzde de devam ettiren Adana 

(Erkek) Lisesi hala eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Adana Kız ve Erkek 

Öğretmen Okulları, Ziraat Mektebi de Cumhuriyet döneminde faaliyet göstermiĢ 

eğitim kurumlarındandır.  

Cumhuriyet ile birlikte Adana‟da eski okullar eğitimini devam ettirdiği gibi yeni 

okullar da açılmıĢtır. 1927 yılında Adana Muhtelit Ortaokulu, 1932 yılında Adana Kız 

Lisesi açılmıĢtır. 1940 yılından sonra da her kademede okullar açılmıĢ; Günümüzde 

Seyhan Ġlçemizde okul ve kurum sayısı 223 olmuĢtur. Seyhaniçesinde  okur-yazarlık 

oranı yıllar itibariyle sürekli artıĢ göstermiĢtir. 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, mekân yetersizliğinden dolayı Özel Ġdare 

binası, Ġnkılap Ġlköğretim Okulu, Milli Eğitim Eski Yayınevi, Meryem Abdurrahim Gizer 

Ġlköğretim Okulunun bazı bölümleri, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ek binaları 

olarak hizmet desteği vermekteyken ġuan daTürkocağı Mah. Debboy Cad. Seyhan 

Kaymakamlığı zemin ve 1. Katında, Eski Seyhan Emniyet Binasında ve eski Seyhan 

Nüfus idaresinin binalarında toplam 65 odada hizmet vermektedir. 
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü faaliyetlere ve sunduğu 

hizmetlere dayanak teĢkil eden Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler ve 

Bakanlar Kurulu Kararları Mart 2014 itibariyle, tüm Ģubelerin katılımıyla yapılan 

analizle belirlenmiĢtir. Özellikle 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 

18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğigözönüne alınarak tespit edilenYasal 

Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi aĢağıda listelenen baĢlıklar altında ayrıntılı biçimde 

incelenmiĢtir.  

Eğitim öğretim hizmetlerinde eğitimi geliĢtirmeye yönelik görevler ortak 

görevler 

 Eğitim öğretim hizmetlerinde eğitim kurumlarına yönelik görevler 

 Eğitim öğretim hizmetlerinde öğrencilere yönelik görevler 

 Eğitim öğretim hizmetlerinde izleme ve değerlendirmeye yönelik görevler 

 Temel eğitim hizmetlerine yönelik görevler 

 Ortaöğretim hizmetlerine yönelik görevler 

 Yüksek öğretim veYurtdıĢı eğitim hizmetlerine yönelik görevler  

 Mesleki ve teknik eğitim hizmetlerine yönelik görevler 

 Din öğretimi hizmetlerine yönelik görevler 

 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine yönelik görevler 

 Hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik görevler 

 Özel öğretim kurumları hizmetlerine yönelik görevler 

 Bilgi iĢlem ve eğitim teknolojileri hizmetlerine yönelik görevler 

 Ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerine yönelik görevler 

 Strateji geliĢtirme hizmetlerine yönelik görevler 

 Ġnsan kaynakları hizmetlerine yönelik görevler 

 Destek hizmetlerine yönelik görevler 

 ĠnĢaat ve emlak hizmetlerine yönelik görevler 

 Özel Büro tarafından yürütülen görevler 
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C. FAALĠYET ALANLARI ve SUNULAN HĠZMETLER 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinden elde edilen çıktılar göz önünde 

bulundurularak, müdürlüğümüz faaliyet alanları analizi tamamlanmıştır. Analizin sağlıklı 

yapılabilmesi amacıyla, önce iç yazışmalar yapılmış, ardından da Stratejik Plan Üst Kurulu ve 

Stratejik Planlama Ekibi üyeleriyle birlikte tüm şubelerin yürütmekte oldukları faaliyetler ve 

bu faaliyetlerin yasal dayanakları, Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği ile Standart Dosya Planı incelenerek belirlenmiştir.  

Tablo-2. Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler Tablosu 

FAALİYET 
ALANI 

SUNULAN HİZMETLER 

1
. 
 E

Ğ
ĠT

ĠM
 V

E
 Ö

Ğ
R

E
T

ĠM
 Ġ

ġ
L

E
R

Ġ 

1.1 Eğitim-Öğretim Yılı ÇalıĢma Takvimi 

1.2 Ölçme ve Değerlendirme 

1.3 Okul/Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme ĠĢlerinin 
yazıĢmaları 

1.4 Kontenjanların Belirlenmesi 

1.5 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları  

1.6 Ders Planları 

1.7 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları 

1.8 Sınav Komisyonları/Sınavlar 

1.9 Telafi Eğitimi  

1.10 Eğitim Kurumlarında Açılan Kurslar 

1.11 Okul Sağlığı ÇalıĢmaları  

1.12 Okuma Kültürü ve Kütüphane ĠĢleri 

1.13 TaĢımalı Eğitim  

1.14 Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması 

1.15 Ġkili Mesleki Eğitim Uygulaması  

1.16 Mesleki Açık Öğretim ĠĢlemleri 

1.17 Özel Eğitim, Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri 

1.18 Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar 

1.19 Yerel Yönetimlerdeki Eğitimle Ġlgili Kararlar 

1.20 Nöbet Hizmetleri 

1.21 Eğitimle Ġlgili Defter, Dosya, Çizelge ve Belgeler 

1.22 Eğitim Öğretim Ġle Ġlgili Diğer ĠĢler 
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FAALİYET ALANI ÜRÜN VE HİZMETLER 
2
. 
Ö

Ğ
R

E
N

C
Ġ 
Ġġ

L
E

R
Ġ 

2.1 Kayıt-Kabul  

2.2 Nakil ve GeçiĢler 

2.3 Denklik ĠĢleri 

2.4 Devam-Devamsızlık 

2.5 Ödül ve Disiplin ĠĢleri 

2.6 Öğrenci Askerlik ĠĢlemleri 

2.7 Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Ġlk ve Orta Öğretim) 

2.8 Mezunların Ġzlenmesi  

2.9 Yatılılık/Bursluluk ĠĢlemleri 

2.10 Okul ve ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim/Staj ÇalıĢmaları 

2.11 Öğrenci ĠĢleriyle Ġlgili Diğer ĠĢler 

3
. 
S

O
S

Y
A

L
, 

K
Ü

L
T

Ü
R

E
L

 V
E

 

S
P

O
R

T
ĠF

 F
A

A
L

ĠY
E

T
L

E
R

 

3.1 Öğrenci Meclisleri 

3.2 Müsamereler, YarıĢmalar 

3.3 KardeĢ Okul Uygulamaları 

3.4 Dost Aile Uygulamaları 

3.5 Misafir Öğrenci Uygulamaları 

3.6 Öğrenci/Çocuk Kulüpleri 

3.7 Toplum Hizmeti ÇalıĢmaları 

3.8 Spor Faaliyetleri 

3.9 Ġzcilik Faaliyetleri 

3.10 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar) 

3.11 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle Ġlgili Diğer ĠĢler 

4
. 
Ö

Z
E

L
 Ö

Ğ
R

E
T

ĠM
 

K
U

R
U

M
L

A
R

I 

4.1 Özel Okul ĠĢleri 

4.2 Özel Yaygın Eğitim Kurumları 

4.3 Trafik Genel Eğitim Planı 

4.4 Öğrenim Ücreti ĠĢleri 

4.5 Ücretsiz Öğrenci/Kursiyer ĠĢleri 

4.6 Özel Eğitimle Ġlgili Diğer ĠĢler 

5
. 
E

Ğ
ĠT

ĠM
 

T
E

K
N

O
L

O
J
ĠL

E

R
Ġ 
Ġġ

L
E

R
Ġ 

5.1 Merkezi Sistem Sınavları 

5.2 Sınav Evrakının Dağıtımı 

5.3 Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme ĠĢleri 

5.4 Açık öğretim Okulları 

5.5 Eğitim Teknolojileriyle Ġlgili Diğer ĠĢler 
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D. PAYDAġ ANALĠZĠ 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmelere bağlı olarak karar alma yöntem ve 

süreleri hızla değiĢirken, kamu hizmetleri alanında ulaĢılabilecek hedefler sonsuz 

sayıda olsa da hedeflerin güncelliğini yitirmeden gerçekleĢtirilebilmesi için gereken 

zaman aralığı her geçen gün daha sınırlı bir hal almaktadır. Bu durum, doğru 

tercihleri, doğru biçim ve zamanda yapmayı öngören önceliklendirmeyi ve bunun 

sistematik araçlarından biri olan stratejik planlama yaklaĢımını farklı Ģekillerde öne 

çıkarmaktadır. Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri ise katılımcılıktır. 

Katılımcılığı ise kurumumuzdan doğrudan veya dolaylı olarak, olumlu veya olumsuz 

etkilenen kiĢi, kurum veya grupların yani paydaĢlarımızın fikirlerini değiĢik 

yöntemlerle alarak sağlamıĢ bulunmaktayız. Bu yöntemin, hem stratejilerimizin doğru 

belirlenmesi hem de planın sahiplenilmesi açısından önemli olduğu görülmüĢtür. 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere iliĢkin 

memnuniyetlerin saptanması konularında baĢta iç paydaĢlar olmak üzere kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluĢları, yerel yönetimlerden oluĢan dıĢ paydaĢların büyük 

bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıĢtır. Bunu gerçekleĢtirmeye 

yönelik olarak ilçemizdeki okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiĢ ve 

katılımcıların paylaĢımları sonucunda kurumumuzun paydaĢlarla iliĢkilerinin seviyesi 

ve önceliklerin tespit edilmiĢtir. Müdürlüğümüz paydaĢları, iç paydaĢlar, dıĢ paydaĢlar 

ve yararlanıcı temelinde sınıflandırılmıĢ, paydaĢ toplantılarından sonra iç ve dıĢ 

paydaĢlara yönelik paydaĢ anketleri düzenlenmiĢtir. PaydaĢların önerileri 

değerlendirilerek, yasaların ve maddi imkanların el verdiği ölçüde stratejik 

planlamaya dahil edilmiĢtir. PaydaĢ analizinde aĢamalar, aĢağıdaki Ģekilde 

gösterilmiĢtir. 

 PaydaĢ analizi hazırlık çalıĢmaları kapsamındaöncelikle sunulan hizmetler ve 

faaliyet alanlarından yola çıkılarak paydaĢ listesi hazırlanmıĢtır. Söz konusu listenin 

hazırlanmasında temel olarak kurumun mevzuatı, teĢkilat Ģeması, gerçekleĢtirilen 

çalıĢtay sonuçları, hizmet envanteri, standart dosya planı ile yasal yükümlülüklere 

bağlı olarak belirlenen faaliyet alanları ve Seyhan Ġlçe MEM 2010-2014 Stratejik Planı 

ile Adana Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planından yararlanılmıĢtır. 

Etki/önem matrisi kullanılarak paydaĢ önceliklendirilmesi yapılmıĢ ve buna bağlı 

olarak görüĢ ve önerilerinin alınması gerektiği düĢünülen nihai paydaĢ listesi 

oluĢturulmuĢtur.  
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 PaydaĢların özelliğine göre görüĢ alma yöntemi, zamanlaması, görüĢ alacak ve 

raporlayacak kiĢilerin belirlenmesi ile ölçme araçlarının geliĢtirilmesi aĢamaları 

planlanmıĢtır. PaydaĢ analizi çalıĢmalarında iç paydaĢ anketi, dıĢ paydaĢ anketi ve 

çalıĢtaylarda kullanılan fikir tepsisi ve beyin fırtınası yöntemleriyle elde edilen 

sonuçlar Müdürlüğümüzün Güçlü-Zayıf Yönleri ile Fırsat-Tehditlerinin tespitine 

kaynaklık etmiĢtir.  

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili sunulan hizmetlere 

iliĢkin memnuniyetlerin saptanması konularında baĢta iç paydaĢlar olmak üzere kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluĢları, yerel yönetimlerden oluĢan dıĢ paydaĢların büyük 

bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıĢtır. Ġç paydaĢlarımızın Ġlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini nasıl bulduklarına iliĢkin görüĢlerini içeren iç 

paydaĢ anketi çalıĢmasına, Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev yapan …… 

personel katılmıĢtır. Anket,  internet üzerinde çevrimiçi olarak uygulanmıĢtır. Seyhan 

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görev faaliyetlerini sürdürürken paylaĢımda bulunduğu  

dıĢ paydaĢını belirlemiĢtir. Bu paydaĢlara uygun olarak hazırlanmıĢ anketlerin nasıl 

yapılacağı önceden belirlenmiĢ, dıĢ paydaĢların görüĢleri alınmıĢtır. Anket verileri 

istatistik programları yardımı ile analiz edilmiĢtir. Ġç ve dıĢ paydaĢ analizi sonuçları, 

güçlü ve zayıf yönlerimizin belirlenmesinde faydalı olmuĢtur.  

PaydaĢ analizinin ilk aĢamasında stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün 

paydaĢlarını ayrıntılı olarak belirlemiĢ, ayrıca bir paydaĢta farklı özellik, beklenti ve 

öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaĢları bu alt gruplar bazında ele alarak büyük 

çaplı bir paydaĢ listesi oluĢturmuĢtur.PaydaĢların kurumla iliĢkileri belirlenerek iç 

paydaĢ /dıĢ paydaĢ/ yararlanıcı olarak sınıflandırılması yapılmıĢtır. 

PaydaĢların önceliklendirilmesinde, paydaĢın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü 

ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuĢ ve 

öncelik verilecek paydaĢlar tespit edilerek paydaĢ listesi belirlenmiĢtir. 

Önceliklendirmede, paydaĢların kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, 

destekleme veya olumsuz etkileme gücü ile kurumumuzun paydaĢın beklenti ve 

taleplerinin karĢılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesi iĢlemi 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Seyhan ĠlçeMillî Eğitim Müdürlüğümüzün iç ve dıĢ paydaĢları ile sunulan 

hizmetlerinin yararlanıcıları tespit edilerek önceliklendirilmiĢ ve paydaĢ görüĢlerinin 

alınma yöntemi ve stratejik plana nasıl yansıtılacağına iliĢkin bir paydaĢ görüĢ alma 
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planı oluĢturulmuĢtur. Bu plana göre, iç paydaĢlarla çeĢitli mülakat, toplantı, anket ve 

atölye çalıĢmaları, ürün ve hizmetlerin yararlanıcısı olan dıĢ paydaĢlarla mülakat ve 

anket yapılmıĢtır. 

E. KURUM ĠÇĠ VE DIġI ANALĠZ 
 
Kurum Ġçi Analiz 

SeyhanĠlçeMillî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

çalıĢtaylardakullanılan fikir tepsisi ve beyin fırtınası yöntemleriyle elde edilen 

sonuçların TeĢkilat Yapısı, Ġnsan Kaynakları, Teknolojik Düzey, Mali Kaynaklar ve 

Kurum Kültürü konularını kapsayacak Ģekildeolması sağlanmıĢtır. Bu sonuçlar 

Kurumun Güçlü ve Zayıf Yönlerinin tespitine kaynaklık etmiĢtir. 

Kurum Ġçi Analizde kullanılan istatistiki veriler;  Millî Eğitim Bakanlığı resmi 

istatistik programına dayalı “Millî Eğitim Ġstatistikleri”yayınlarından ve Müdürlüğümüz 

Strateji GeliĢtirme ġubesi Müdürlüğü biriminden, Adana Ġl MEM Stratejik Plan Durum 

Analiz Kitabından;  mali kaynaklara iliĢkin veriler ise Destek Hizmetleri ġube 

Müdürlüğünden temin edilmiĢtir. 
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Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 

 

ġekil-3. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Organizasyon ġeması

İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 

ŞUBE 
MÜDÜRÜ 
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Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları 

Seyhan Ġlçe müdürlüğümüzde yönetim kadrosunda, 1 ilçemüdürü, ve 8 Ģube 

müdürü görev yapmaktadır.  

 Ġlimiz emrinde 31.12.2014 tarihi itibariyle, müdürlüğümüz ve okul/kurum 

müdürlüklerinde eğitim öğretim sınıfı dıĢında görev yapan personel norm kadrosu 

521, çalıĢan personel sayısı 390 olup, ihtiyaç duyulan personel sayısı 131‟dir.   

Tablo-3. Öğretmen DıĢı Diğer Personel Sayısı ve Ġhtiyaç Durumu 

İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL SAYISI 

2012 2013 2014 

Kurumun sahip olduğu toplam norm kadro sayısı    

Çalışan toplam personel sayısı    

İhtiyaç duyulan personel sayısı    

 

Tablo-4. Öğretmen Sayısı ve Görevlendirildikleri Kurum Türü 

ÖĞRETMENLERĠN GÖREV YAPTIKLARI  
KURUM TÜRÜ 

Öğretmen Sayısı 

2012 2013 2014 

Okul Öncesi Okulları    

Ġlköğretim Okulları 

Ġlkokul 

 

  

Ortaokul   

Ortaöğretim Okulları    

Özel eğitim     

Çıraklık ve Yaygın Eğitim    
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Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teknolojik Kaynak Durumu 

Müdürlüğümüzde, bilgi ve teknolojik kaynaklardan en verimli Ģekilde 

yararlanılmaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize, günümüzün ve geleceğin 

ihtiyaçları doğrultusunda her bakımdan nitelikli ve ileri bir eğitimin verilebilmesi için, 

okul/kurumlarımız, öğretim programlarını destekleyen eğitim materyalleri, ders ve 

laboratuvar araç-gereçleri, en son teknolojilere sahip makine teçhizat ve eğitim 

ekipmanları ile donatılmaktadır. 

Tablo-5. Fatih Projesi Kapsamında Dağıtılan Donatım Malzemesi Durumu 

FATĠH PROJESĠ KAPSAMINDA 
DAĞITILAN DONATIM 

MALZEMELERĠ 

2013 2014 TOPLAM 

EtkileĢimli Tahta    

Tablet Bilgisayar    

Doküman Kamera    

Çok Fonksiyonlu Yazıcı    

 

 
Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları 

Eğitimin baĢlıca mali kaynaklarını; merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, 

eğitime katkı payı gelirleri (bütçeleĢtirilen gelirler), kiĢi ve kuruluĢlar olarak eğitime 

yapılan halk katkıları (bağıĢları) ile okul-aile birliği gelirleri oluĢturmaktadır. 

Tablo-6. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynak Durumu (2014 yılı) 

Birim Adı Personel 
Gideri 

Sos. Güv. 
Gideri 

Mal-Hiz. 
Gideri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Gideri 

Toplam 

Destek Hizmetleri       

İnşaat ve Emlak       

Hukuk       

İlçeMillî Eğitim Müdürlüğü       

Temel Eğitim       

Genel Ortaöğretim       

Öğretmen Yet. ve Gel.       

Din Öğretimi       

AB ve Dış İlişkiler       

Özel öğretim Hizmetleri       

Toplam       
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Tablo-7. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ĠnĢaat-Emlak Bölümü Mali Kaynak 

Durumu 

MALİ KAYNAK DURUMU 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 

Alınan hibe tutarı (Hayırsever okul yapımı)    

Fiziki imkânları iyileĢtirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim 
tesisi sayısı 

   

Fiziki imkânları iyileĢtirilen ve alt yapı eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı 

   

Yapılan derslik sayısı Okulöncesi    

Temel Eğitim (Ġlkokul+Ortaokul)    

Ortaöğretim    

Toplam    

Yapılan eğitim tesisi sayısı    

Depreme dayanıklılık testi yapılan okul sayısı    

Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı    

 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürü 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde; mevzuat, kurumsal hafıza, 

mesleki değerler ile kurumsal ilkeler esas alınmaktadır. Eğitimin altyapısının 

oluĢturulmasında geçmiĢten gelen bilgi ve deneyimler, yazılı belgeler, talimatlar, 

genelgeler, denetim sonuçları, paydaĢ görüĢleri gibi basılı ve elektronik ortamlardaki 

kaynaklardan yararlanılmaktadır. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde iç ve dıĢ 

iletiĢimde resmi iletiĢim araç ve yöntemleri kullanılır. Her türlü yazıĢma “Resmi 

YazıĢmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 

yürütülmektedir. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, hizmet odaklı olarak çalıĢmayı 

esas almıĢtır. Ayrıca, “Bilgi Edinme Kanunu” çerçevesinde gerçek ve tüzel kiĢilerin 

taleplerine de cevap verilmektedir. 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün faaliyet alanlarındaki seminer, 

sempozyum ve eğitim çalıĢmalarına katılım sağlanmaktadır. Kurumun ana 

faaliyetlerinde hizmet verenlerin geliĢtirilebilmesi için eğitim ihtiyacı tespit edilmekte 

ve eğitimler verilmektedir.  

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletiĢimi, Ġlçe Millî Eğitim 

Müdürü önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalıĢana kadar planlanmıĢ 

ve sistematik olarak ele alınmıĢtır. Etkin bir kurum içi iletiĢim ile kurumun amaç ve 
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hedeflerinin çalıĢanlara doğru bir Ģekilde yansıtılması ve bu doğrultuda iĢ süreçlerinin 

planlanması sağlanmıĢtır.  

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerinde katılımcı yönetimi 

benimsemiĢtir. Katılımcı yönetimle, kurumu etkileyecek kararlarda, personelin 

katkısını da dikkate almaktadır.  
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ÇalıĢtay Sonuçları 

1. ve 2. ÇalıĢtay; 8 ve 9 Eylül 2014 tarihinde, Seyhan Ġlçe MEM Yemekhanesinde 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü‟nde görev yapan 45 Memur, VHKĠ ve ġefin 

katılımıyla kurumun GZFT (SWOT) analizinin yapılması amacıyla düzenlenmiĢtir. 

3. ÇalıĢtay; 24 ġubat 2014 tarihinde Öğretmen Ayfer Doğruol Ġlkokulunda Seyhan 

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı çeĢitli okul ve kurumlarda görev yapan Müdür, 

Müdür Yardımcısı ve Öğretmenlerin katılımıyla kurumun GZFT (SWOT) analizinin 

yapılması amacıyla düzenlenmiĢtir. 

4. ÇalıĢtay; 3 Mart 2014 tarihinde Ġlçe Millî Eğitim ġube Müdürleri katılımıyla 

kurumun GZFT (SWOT) Analizinin yapılması amacıyla düzenlenmiĢtir. 

AĢağıda, yapılan çalıĢtayların özeti sunulmuĢtur.  

 

Tablo-8. ÇalıĢtay Sonuç Özetleri 
 

A. 1 ve 2. ÇalıĢtay sonuçları 
 

S.N. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1 Bölümlerin iĢ yapma kapasiteleri yüksektir. Personelin servis sorunu yaĢaması. 

2 Personel arasında fikir alıĢ veriĢi yüksek 
düzeydedir. 

Verimli çalıĢan personelin ödüllendirilmemesi ve 
bu konuya önem verilmemesi. 

3 DYS‟nin  kullanılması. Personelin bölümler arası rotasyonunun 
gerçekleĢtirilmemesi. 

4 Ġdareci ġef ve memurların tecrübeli ve 
donanımlı olması 

ArĢiv olarak kullanılan fiziki mekanın yetersizliği 
ve arĢiv ihtiyacı. 

5 Bölümlerin görev dağılımının net bir Ģekilde 
yapılması. 

Büroların ve koridorların temizliğinin yeterli 
düzeyde olmaması bürolarda detaylı temizliğin 
yapılmaması. 

6 Personel teknoloji konusunda yeteri kadar 
eğitim almıĢtır. 

YetiĢmiĢ personelin bölümlere dağılımında 
eĢitlik olmaması. 

7 Kurumumuzun hizmet alanlarla iletiĢimi çok 
iyidir. 

Bina yetersizliği 

8 Müdürlüğümüzde teknolojik altyapı yeterlidir. Verimli personele daha çok iĢ verilerek verimsiz 
personelin adeta ödüllendirilmesi. 

9 Büro malzemelerinin yeterli olması. Yemekhanenin olmaması 

10 Kurumda izleme ve değerlendirme güçlüdür. Ar-ge çalıĢmalarının kurum kültürüne 
dönüĢtürülmemesi ve tüm kuruma yayılmaması. 

 Seyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Modüler 
ĠletiĢim Sisteminin (SĠMMĠS) olması 

ĠletiĢimsizlik 

 Web sitesinin iĢlevselliği Ödül ceza dengesizliği 

 Kurum yöneticilerine ulaĢabilirlik Personel için bölümler arası rotasyonun 
olmaması. 

 Kıyafet rahatlığının sağlanması. Kurum araçları yetersizliği. 

 Personelin yeteneklerine göre 
görevlendirilmesi. 

Kurumumuzda çalıĢan anne sayısının fazla 
olmasına rağmen bir kreĢinin bulunmaması. 

, Mali kaynakların verimli kullanılması. Sınav görevlendirmelerinde tüm personele görev 
verilememesi. 
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 Amirlerin yapıcı olması SĠMMĠS‟ten yazıların ilgisi olmayan okullara da 
gönderilmesi. 

 Personel arasında iĢbirliğinin olması Ġlçemizde Okul öncesi eğitim imkânlarının 
yaygın ve yeterli olmaması 

 Sosyal Medyanın etkin kullanılması Özel eğitim okul/kurum ve sınıflarının yaygın ve 
yeterli olmaması  

 Personel arasında iĢbirliğinin olması 
 

Ortaöğretime geçiĢte okul/program çeĢitliliği 
tanıtımın ve bilgilendirmenin yetersiz olması 

 Mali kaynakların verimli kullanılması. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine 
yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin 
olmaması 

 Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) 
kullanılması 
 

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin tanıtım 
yetersizliği. 

  Kurum çalıĢanları arasında düzenli aralıklarla 
çeĢitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 
yapılmaması. 

S.N. FIRSATLAR TEHDĠTLER 

1 Hayatın her alanında teknolojiye ulaĢılabilmesi 
ve Ġnternet yoluyla bilgiye anında ulaĢılması. 

Ġlimize gelen iç ve dıĢ  göçler nedeniyle 
ekonomik, kültürel ve sosyal yönden tehdit 
oluĢturması. 

2 DYS iĢlemlerinin kiĢisel e posta yoluyla takip 
edilebilmesi. 

Kafe, internet kafe vb. yerlerin eğitim kurumlarını 
olumsuz yönde etkilemesi. 

3 Memur, hizmetli ve Ģeflerin görevde yükselme 
yönetmeliğinin olması. 

KıĢ aylarında hava kirliliğinin olması 

4 Personel alımında eğitim seviyesinin yüksek 
tutulması. 

Ġlimizde iĢsizliğin fazla olması  

5 Hayırseverlerin bağıĢları ve okul yaptırmaları. Köyden kente göç nedeniyle yoğun nüfus artıĢı 
karĢısında yaĢanan yetersiz eğitim yatırımları. 

6 Ġlimizde yeni üniversitelerin açılması ve 
eğitimin geliĢmesine katkı sunması. 

Kültürel faaliyetlere önem verilmemesi. 

7 Ġlimizin göç alması nedeniyle değiĢik kültürlerin 
bir arada yaĢaması. 

Bazı bölgelerde taĢımalı imkânının sıkıntılı 
olması, bazı bölgelerde pansiyon olmaması. 

8 Sosyal yardımlaĢma vakfının ihtiyacı olanlara 
maddi desteği. 

DıĢ paydaĢların eğitim yatırım çalıĢmalarımıza 
katkı vermemeleri. 

9 Teknolojik geliĢmeler Bağımlılık yapan yabancı maddelerin yaygın 
olması 

10 Spor komplekslerinin olması Ġnternet kafelerin yaygın olması 

11 Ġlimizde iki tane üniversitenin olması. Ġç ve dıĢ Göç 

12 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin olması. iĢsizlik ve sosyal problemler. 

13  Kültürel çeĢitliliğe sahip olunması Plansız ve çarpık kentleĢme  

14 Ġlimizin bulunduğu bölgenin iklimin uygunluğu. Sıcakların olumsuz etkileri  

15 Eğitim politikalarının belirlenmesinde 
paydaĢların görüĢ ve önerilerinin dikkate 
alınması 

Sıcakların olumsuz etkileri 

15 Ġlimizin kültürel altyapısının zengin olması Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci 
talepleri ile uyuĢmaması 

17 Bakanlığın güçlü biliĢim altyapısı ve elektronik 
bilgi sistemlerinin etkin kullanımı 
Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan 
olarak yer alması  

Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iĢ hayatıyla 
ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması 

18 Yeniliğe ve geliĢime açık insan kaynağı 
bulunması 

Ailelerin ekonomik sıkıntıları ve çocuk iĢçilerin 
olması 

19 Merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan 
payın artıĢ eğiliminde olması 

Velilerin öğrenci devamsızlığı konusundaki 
ilgisizlikleri 
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20 Sosyal medyanın geniĢ kitlelerce kullanılıyor 
olması 

Bazı okulların dıĢ kapı ve çevresinin güvenliğinin 
yetersiz olması 

21 Mal ve hizmet alma imkânlarının çokluğu. ÇalıĢan personelin özlük haklarının yetersizliği. 

22 Hayatın her alanında teknolojiye ulaĢılabilmesi 
ve Ġnternet yoluyla bilgiye anında ulaĢılması. 

 

 
 

B. 3. ÇalıĢtay sonuçları 

 
S.N. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1 Alt kurumları sürekli ziyaret eden bir yönetimin 
olması 

Ödeneklerin eĢit dağıtılmaması. 

2 Merkezi bir ilçe olduğu için izleme ve 
değerlendirmenin kolay olması 

Personelin eĢit dağıtılmaması. 

3 Simmis sisteminin kullanılması,iĢlerin hızlı 
yürümesini sağlamaktadır. 

Kurum kaynaklarının zamanında dağıtılmaması. 

4 Personelin teknolojiyi iyi kullanabilme becerisine 
sahip olması. 

Okulların ihtiyaçlarını karĢılamada 
yetersizlik(mali yönden) 

5 Güçlü bir teknolojik altyapının bulunması. Ġlçe MEM‟nüm üç ayrı binada olması. 

6 Ġlçe MEM yöneticilerinin olay ve durumlara 
yaklaĢımlarının yapıcı olması. 

Simmis kullanımında gereksiz yazıĢmaların 
çokluğu. 

7 Ġlçe Millî eğitim müdürlüğüne ulaĢımın çok kolay 
olması. 

Kuruma ait hizmetli personelin okullar bazında 
dengeli dağıtılamaması. 

8 Ġlçe MEM'in genç ve yeniliklere açık personele 
sahip olması. 

Bazı Okul / kurumlarda sağlık ve hijyen 
koĢullarının istenilen düzeyde olmaması 

S.N. FIRSATLAR TEHDĠTLER 

1 2 tane Üniversiteye sahip olması. Sosyal Medyada fazla zaman harcama 

2 Teknoloji kullanımının artması. Kurumun mali kaynaklarının yetersiz olması 

3 Kitle iletiĢim araçlarının artması Otoparkın yetersiz olması 

4 STK‟ların olması  

5 Belediyelerin eğitime destekleri Ailelerin gelirlerindeki eĢitsizlikler ve 
yetersizlikler. 

6 FATĠH Projesi. Ġlimizin göç bölgesi olması bu nedenle iĢsizlik 
oranının yüksek olması. 

7 Adanalı yazar ve sanatçılarının çok olması Toplumda ahlaki ve kültürel yozlaĢmanın olması. 

8 Teknoloji kullanımının artması Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim 
konusunda yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip 
olmaması 

9 Teknolojik geliĢmeler 
 

Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal 
algı 

10 Sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda iĢ 
birliğine açık olması 

Bakanlık bütçesinin okul ve kurumların 
ihtiyaçlarını karĢılayacak düzeyde olmaması 

11 GeniĢ bir paydaĢ kitlesinin varlığı Plansız ve çarpık kentleĢme  

12 Kaliteli eğitim ve öğretime iliĢkin talebin artması 
 

Medyada eğitim ve öğretime iliĢkin çoğunlukla 
olumsuz haberlerin ön plana çıkarılması  

13 Sektörle iĢ birliği yapılmasına imkân veren 
mevzuat düzenlemelerin olması 

Kurumun mali kaynaklarının yetersiz olmas 

14 Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin eğitim ve 
öğretimde kullanılması 
 

Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel 
yönetimlerin katkısının yetersiz olması 
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C. 4. ÇalıĢtay Sonuçları 
 
S.N. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1 Ġzleme ve değerlendirme çalıĢmaları düzenlidir. Personel sayısının dağılımında sorunlar vardır. 

2 Yeterli araç ve gereç olması. Hizmet araçlarının yetersiz olması 

3 Kurum içi yazılı, sözlü ve iletiĢimin iyi olması. Kurumda izleme ve değerlendirmenin tam olarak 
yapılamaması. 

4 Karar alma süreçleri güçlüdür Ġlçe MEM ana hizmet binasının yetersiz olması. 

5 Teknoloji kullanma düzeyi güçlüdür. Özellikle kurum içi iletiĢim geliĢtirmek için sosyal 
faaliyetlerinin yeterince yapılmaması. 

6 Genç ve Dinamik personele sahip olması. Bazı personelin yeniliklere açık olmaması 

7 Okul Yöneticilerin genç, dinamik ve öğrenmeye 
açık olması 

Hizmet binası olarak üç ayrı binada olması 

8 Kurumsal Kültürün güçlü olması Hizmet binasının okullara eĢit mesafede 
olmaması 

9 Ġlçe yöneticilerinin kadrolu olması Bazı bölümler arasındaki görev, yetki ve 
sorumluluk dağılımının belirsizliği ve 
koordinasyon eksikliği. 

10 Son yıllarda ilçemizdeki özel okul sayısında 
artıĢ olması 

Ġlçemizde bazı okullarda ücretli öğretmenlerin 
çok olması 

11 Ġlçemizde okul ve program türlerinin yeterli 
olması. 

GeçmiĢ yıllara ait veri, bilgi ve belgelere 
ulaĢılabilmesine imkân sağlayacak bir arĢivleme 
sisteminin bulunmaması 

12 Ġlçemizde okul ve program türlerinin yeterli 
olması. 

Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin istenen 
düzeyde olmaması 

13 Ġlçemizde Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 
kursların çeĢitli ve yaygın olması 

ÇalıĢanların motivasyon düzeylerinin düĢük 
olması 

14 Ġlçemizde Yatılılık imkânını sağlayacak 
pansiyon kapasitesinin yeterliliği 

ÇalıĢma ortamının odaların küçük ve yetersiz 
olması. 

15 Yapılan öneri ve Ģikâyetlerin önemsenerek 
dikkate alınması 

Ġlçemizin bazı bölgelerinde akademik baĢarının 
düĢük olması. 

16 Ġlçemizde Eğitim kalitesini arttırıcı proje ve 
etkinliklerin sürekli yapılması 

Eğitimde teknoloji kullanımının yetersiz olması 

17 Ġlçemizde ulusal ve uluslararası proje 
hazırlama ve yürütme yetkinliği geliĢmiĢ insan 
kaynağı 

Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin 
yetersizliği 

18 Ġlçe MEM Personelinin güler yüzlü ve 
hoĢgörülü olması 

Kitap okuma alıĢkanlığının olmaması 

19  Mezun öğrencilerin istihdamının izlenmesine 
yönelik çalıĢmaların yetersiz olması 

S.N. FIRSATLAR TEHDĠTLER 

1 Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması. Yasa ve yönetmeliklerin sık değiĢmesi. 

2 Teknolojik geliĢmelerin tüm birimlerce takip 
edilmesi. 

ĠĢ görenlerin çalıĢmalarında yetkileri ve 
sorumlulukları arasında dengesizlik  

 Teknolojik altyapının olması ve kullanılması. Ġlçe nüfusunun fazla olması ve geniĢ coğrafyaya 
yayılması 

3 Bölgedeki iklim Ģartlarının uygun olması. ÇalıĢan personelin özlük haklarının yetersizliği. 

4 Kariyer beklentilerinin gün geçtikçe artıyor 
olması. 

Teknoloji kullanımının bireyin yaratıcılığını 
geliĢtirmesinde olumsuz yönde rol alması. 

5 e-devlet uygulamaları. ÇalıĢanların teknolojiyi kullanma becerisinin 
yeterli olmaması. 

6 Mal ve hizmet alma imkânlarının çokluğu. Personelin mesleki etik kurallarına yeteri kadar 
önem vermemesi. 
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7 Eğitim alanında sivil toplum örgütünün çokluğu 
ve katkılarının olması. 

Bazı mevzuat içeriğinin çağ gereklerine uygun 
olmaması 

8 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin olması. Tekli eğitime geçilememesi 

9 On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim Etkili bir yabancı dil eğitiminin olmaması 

10 Özel öğretimi destekleyici teĢvik 
mekanizmalarının olması 

Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine 
iliĢkin politikaların yetersizliği 

11 Bölgenin iklim ve coğrafi koĢullarının 
uygunluğu 

Kitap okuma, sportif, sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunma alıĢkanlığının yetersiz 
olması 

12 Bakanlığın uzaktan eğitim imkânları sağlaması Ġnternet ortamında oluĢan bilgi kirliliği, doğru ve 
güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü 

13 Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen devlet 
politikaların varlığı 

KiĢisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin 
yetersiz olması 

14 Eğitimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki 
iĢlevi konusunda toplumsal farkındalık 

Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve 
yeteneklerinin dikkate alınmaması 

14 Hayırseverlerin bağıĢları ve okul yaptırmaları. Bireylerde oluĢan teknoloji bağımlılığı 

15  Ücretli öğretmen uygulaması 

16  Bağımlılık yapan maddelerin yaygın olması 

 

Ġç PaydaĢ Anketi Sonuçları ve Değerlendirmesi 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık 

ÇalıĢmaları kapsamında iç paydaĢlara uygulanan ankette 53 soru bulunmaktadır. 

Anket, okul ve kurumlardaki paydaĢların görüĢlerini alabilmek maksadıyla 24.02.2015 

ile 27.02.2015 tarihleri arasında elektronik ortamda uygulanmıĢtır. 

Toplam 1178 katılımcı kaydının bulunduğu ankette veriler detaylı olarak analiz 

edilmiĢtir 

Ġç paydaĢ anketi katılımcılarının cinsiyetleri göz önüne alındığında kadın-erkek 

oranının yakın olduğu görülmektedir. Katılımcıların cinsiyetlerine iliĢkin veriler Ģu 

Ģekildedir: 

 

  

ERKEK 615 %52 

KADIN 562 %47 

Ġç paydaĢ anketi katılımcılarının yaĢları göz önüne alındığında 35-44 yaĢ arası 

katılımcı oranının %44‟le en yüksek grup olduğu görülmekte olup, 25-34 ve 45-54 yaĢ 
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aralıklarındaki gruplar %24‟le ikinci sırada yer almaktadır. Katılımcıların yaĢlarına iliĢkin 

veriler Ģu Ģekildedir. 

 
 
 

 Son 1 yılda en az 1 kez Ġlçe MEM hizmet binasına gelenlerin oranının %54 

olduğu dikkate alındığında, Ġlçe MEM‟in paydaĢlarından soyutlanmamıĢ olduğu 

görülmektedir. PaydaĢların, Ġlçe MEM‟e gelme nedenlerinin belirlenmesi ve bu 

nedenlerden hangilerinin artırılıp hangilerinin azaltılması gerektiğiyle ilgili çalıĢmalar 

yapılarak önümüzdeki planlama döneminde buna uygun hedefler belirlenmesiyle Ġlçe 

MEM‟in paydaĢlarıyla daha etkili bir iletiĢime girmesi sağlanabilir. 

 

EVET 645 54% 

HAYIR 510 43% 

 PaydaĢların Ġlçe MEM‟in hizmetleri (görev/yetki/sorumlulukları) hakkındaki bilgi 

düzeyi yeterli olanların oranı yetersiz olanlardan daha yüksektir. Bilgi düzeyi yetersiz 

olanların oranı oldukça düĢük olsa da paydaĢların Ġlçe MEM‟in hizmetleri, görev / 

yetki / sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeye çeĢitli yollarla artırarak devam 

edilmelidir. 

 

24 altı 14 1% 

25-34 281 24% 

35-44 517 44% 

45-54 282 24% 

55-64 75 6% 

65 ve üzeri 1 0% 

Cevap Yok 2 0% 

Çok Ġyi 127 11% 

Ġyi 341 29% 

Yeterli 388 33% 

Yetersiz 254 21% 

Hiç Bilgim 
Yok 

62 5% 
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 Ġlçe MEM, paydaĢlarına ulaĢtırmak istediği bilgilerde öncelikli olarak internet 

sayfasını kullanmalıdır. Diğer bilgilendirme Ģekilleri de ihmal edilmemelidir. 

 

 Ġlçe MEM, hizmet sunmada paydaĢları tarafından baĢarılı bulunmaktadır. 

Kararsız kalan katılımcıların oranının yüksek olması, Ġlçe MEM‟in sunulan hizmetler 

hakkında paydaĢlarını bilgilendirilme eksikliğinin olduğunu göstermektedir. 

 

 

DıĢ PaydaĢ Anketi Sonuçları ve Değerlendirmesi 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık 

ÇalıĢmaları kapsamında iç paydaĢlara uygulanan ankette 53 soru bulunmaktadır. 

Anket, okul ve kurumlardaki paydaĢların görüĢlerini alabilmek maksadıyla 12.03.2015 

ile 20.04.2015 tarihleri arasında elektronik ortamda uygulanmıĢtır. 

Toplam 570 katılımcı kaydının bulunduğu ankette veriler detaylı olarak analiz 

edilmiĢtir. 

DıĢ paydaĢ anketi katılımcılarının cinsiyetlerine iliĢkin veriler Ģu Ģekildedir: 

 

  

 

Yazılı Medya 198 17% 

Görsel Medya 86 7% 

Web Sitesi 741 63% 

Sosyal Medya (twitter, 
facebook, vb.) 

50 4% 

Ġlçe MEM Etkinlikleri 236 20% 

Diğer 208 18% 

Çok BaĢarılı 69 6% 

BaĢarılı 458 39% 

Kararsızım 428 36% 

BaĢarısız 180 15% 

Çok 
BaĢarısız 

40 3% 

ERKEK 203 %39.3 

KADIN 313 %60.7 

ERKEK 
39% KADIN 

61% 
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Ġç paydaĢ anketi katılımcılarının yaĢları göz önüne alındığında 35-44 yaĢ arası 

katılımcı oranının %48.2‟le en yüksek grup olduğu görülmekte olup, 25-34 ve 45-54 

yaĢ aralıklarındaki gruplar   %23.5‟le ikinci sırada yer almaktadır. Katılımcıların 

yaĢlarına iliĢkin veriler Ģu Ģekildedir. 

 

 

 

 

 Son 1 yılda en az 1 kez Ġlçe MEM hizmet binasına gelenlerin oranının %36.8 

olduğu görülmektedir. PaydaĢların, Ġlçe MEM‟e gelme nedenlerinin belirlenmesi ve bu 

nedenlerden hangilerinin artırılıp hangilerinin azaltılması gerektiğiyle ilgili çalıĢmalar 

yapılarak önümüzdeki planlama döneminde buna uygun hedefler belirlenmesiyle Ġlçe 

MEM‟in paydaĢlarıyla daha etkili bir iletiĢime girmesi sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

 PaydaĢların Ġlçe MEM‟in hizmetleri (görev/yetki/sorumlulukları) hakkındaki bilgi 

düzeyi yeterli olanların oranı yetersiz olanlardan daha yüksektir. Bilgi düzeyi yetersiz 

olanların oranı düĢük olsa da paydaĢların Ġlçe MEM‟in hizmetleri, görev / yetki / 

sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeye çeĢitli yollarla artırarak devam edilmelidir. 

Çok Ġyi 59 %11.6 

Ġyi 177 %34.8 

Yeterli 126 %24.8 

 Yetersiz 86 %16.9 

Hiç Bilgim Yok 61 %12 

 

 

 Ġlçe MEM, paydaĢlarına ulaĢtırmak istediği bilgilerde öncelikli olarak internet 

sayfasını kullanmalıdır. Diğer bilgilendirme Ģekilleri de ihmal edilmemelidir. 

24 ve Altı 8 %1.6 

25-34 121 %23.5 

35-44 248 %48.2 

45-54 121 %23.5 

55-64 17 %3.3 

65 + 0 0% 

EVET 185 %36.8 

HAYIR 318 %63.2 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 65 + 

37% 

63% 

EVET

HAYIR

Çok İyi

İyi

Yeterli

Yetersiz

Hiç Bilgim Yok
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Üst Politika Belgeleri 

Üst politika belgelerinin incelenmesi kurumların strateji belirlemede daha 

baĢarılı olmasını sağlamaktadır. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

hazırlıkları için aĢağıda listesi verilen politika belgeleri incelenmiĢtir. 

Temel Üst Politika Belgesi: 

 MEB 2015-2019 Stratejik Planı 

 Adana Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

Diğer Politika Belgeleri: 

 Çukurova Kalkınma Ajansı 2014-2023 Bölge Planı 

 Seyhan Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 

 Adana BüyükĢehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 

PEST Analizi 

PEST Analizi, içinde bulunulan politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik faktörleri 

değerlendirerek bu faktörlerin etkilerinin neler olduğunu ve olacağını tespit etmekte 

kullanılan bir analizdir. Kurumun, çevresindeki değişimi algılayarak bu değişime hızlı ve esnek 

bir biçimde uyum göstermesini sağlar ve kurumun kontrolü dışında olan faktörleri takip 

etmeyi kolaylaştırır. Diğer yandan PEST Analizine Ekolojik (ecolojic) faktörlerin eklenmesiyle 

oluşan PEST-E Analizi de son yıllarda sık kullanılmaktadır. 

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi, Seyhan İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında kurum dışı analizin bir bileşeni 

olarak PEST-E analizini yapmıştır. Seyhan ilçemizin PEST-E analizi yapılırken Adana’nın analiz 

başlıkları incelenerek mevcut durum ve beklentilere de yer verilmiş ve çok yönlü bir analiz 

çalışması ortaya konulmuştur. 

111 
119 

179 
55 

91 
171 

Yazılı Medya

Web Sitesi

İlçe MEM Etkinlikleri

0 50 100 150 200

Yazılı Medya 111 %21.7 

Görsel Medya 119 %23.3 

Web Sitesi 179 35% 

Sosyal Medya (Facebook, twitter vb) 55 %10.8 

Ġlçe MEM Etkinlikleri 91 %17.8 

Diğer 171 %33.5 



46 
 

Politik Faktörlerin Ġncelenmesi 
Seyhan Adana 

 Ġlçemiz büyükĢehir belediyesi sınırları 
içinde nüfusu en kalabalık merkez ilçe 
konumundadır. 

 

 Ġlçemiz, sanayi sitesi, otogar, hava limanı, 
Spor tesisleri, kamu kurumlarının 
bulunduğu ekonomik potansiyeli yüksek, 
ulaĢım açısından merkezi bir konuma 
sahiptir. 

 
 Bütün merkezi ulaĢım alanlarının 

Seyhan'da bulunması da ayrıca kayda 
değerdir. ġakirpaĢa Havalimanı, Adana 
Tren Garı ve Ģehirlerarası otogar ilçemiz 
sınırları içerisinde yer almaktadır. Ayrıca 
idari açıdan ilin en önemli yapısı olan 
Valilik, Ġl Emniyet Müdürlüğü de ilçemiz 
sınırları içerisindedir. 

 

 Ġlçemiz, Adana’da en fazla derneğin 
bulunduğu ve yoğun olarak faaliyet 
gösterdiği geliĢime açık bir bölgedir. Bu 
durum, toplumun örgütlenme düzeyini 
göstermesi açısından önemlidir. 

 Ġlimiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin sunumunda 
büyük avantaj sağlayan büyükĢehir belediyesi 
kapsamındadır. 
 

 UlaĢım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı 
yatırımcılara sağlamıĢ olduğu avantajlar sebebiyle 
ilimiz, son yıllarda yatırımların azalmasına rağmen 
sanayi kenti olarak kabul görmektedir. Bu ekonomik 
potansiyele yön vermek ve Ar-Ge çalıĢmalarını 
yapmak amacıyla ilimizde Çukurova Kalkınma Ajansı 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG‟de yayımlanan 
6360 Nolu kanun gereği büyükĢehir statüsünde olan 
ilimizde il özel idaresi kapatılmıĢtır.  Bu Kanun ile tüzel 
kiĢilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taĢınır 
ve taĢınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon 
kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı 
veya ilgili kuruluĢları ile bunların taĢra teĢkilatına, 
valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon 
baĢkanlığına, büyükĢehir belediyesine ve bağlı 
kuruluĢuna veya ilçe belediyesine devredilmiĢtir. 

 

 Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel özellikleri 
koruyup yaĢatan, toplumun düĢüncesinin 
özgürleĢmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine 
katkıda bulunan sivil toplum kuruluĢları ilimizde aktif rol 
üstlenmektedir 

 

Ekonomik Faktörlerin Ġncelenmesi 
Seyhan Adana 

 ġehrin en büyük KOBĠ sanayisi ilçemizde 
bulunmaktadır. 

 

 Düzensiz bir yerleĢime sahip olan 
ilçemizde son yıllarda planlı kentleĢme ve 
kentsel dönüĢüm projeleriyle ön plana 
çıkmaktadır. 

 

 Ġlçemizin ekonomisi Tarım, sanayi, 
hayvancılık, ticaret olarak çeĢitlilik 
göstermektedir. 

 

 D-400 devlet yolu (Ģehir sınırları içerisinde 
Turhan Cemal Beriker Bulvarı olarak da 
kabul edilir) Ģehri kuzey ve güney olmak 
üzere ikiye bölen ekonomk bir sınır gibidir. 
Seyhan'nın D-400 karayolunun kuzeyinde 
kalan kısmı, Ģehrin ekonomik olarak 
geliĢmiĢ yeridir. D-400 boyunca, oteller, 
kültür merkezleri, ticaret ve iĢ binaları 
sıralanmaktadır. D-400'ün güneykısmında 
kalan Ģehrin eski merkezi geleneksel ve 
modern mağazaların Ģehir sakinlerine 
sunulduğu pazar alanıdır. Buranın güneyi 
ise düĢük gelirli sakinlerin tercih ettiği bir 
yerleĢim alanıdır. 

 

 Adana Ġl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bütçeden 2012 
yılında eğitim harcamalarımız için 87,282 milyon TL 
pay aktarılmıĢtır. Diğer kamu kurumlarına da 
bakıldığında en büyük pay eğitime ayrılmaktadır 
artan öğrenci sayısı da göz önüne alınarak yıllar 
bazında kümülatif artıĢta kaçınılmazdır. 
 

 Ġlimizde 2 sanayi bölgesi bulunmakta olup 227.080 
kiĢiye istihdam sağlamaktadır. 2013 verileri göz 
önüne alındığında ilimizde 1419 firma 
bulunmaktadır. Firma sayılarının Türkiye genelin-
deki oranı %2,26‟dır. Sektör bazında baktığımızda 
tarım sektörü önde giderken ikinci sırayı tekstil 
sektörü almaktadır. 
 

 ĠĢsizlik oranlarına bakıldığında Adana %13,2 ile 
Türkiye genelinde 9. Sırada yer almaktadır, bu da 
Eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. 
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SosyokültürelFaktörlerin Ġncelenmesi 
Seyhan Adana 

 Seyhan, kentsel nüfus oranı en yüksek 
ilçedir.(%100) 

 

 ilçemiz nüfus bakımından TÜĠK 2013 
verilerine göre Türkiye de 5. Sıradadır 
(771.947 kiĢi).  

 

 Ġlçe nüfusunda kadın-erkek oranı ( Kadın : 
381.375 , Erkek : 376.553 ) birbirine denk 
sayılabilir.  

 
 Ġlçemiz merkezinde yaĢayan nüfus 

heterojen bir yapıya sahiptir. Adana'da 
birçok etnik kökenden insanımız 
harmanlanmıĢ yapı içinde birlikte 
yaĢamaktadır. 

 

 Seyhan, ilimizdeki diğer metropol ilçelerin 
içinde en hızlı nüfus artıĢına sahip ilçedir. 

 

 Ġlçemiz sürekli göç alan yerleĢim alanı 
konumundadır. 

 

 KomĢu Suriye'de sürmekte olan iç 
savaĢtan dolayı en fazla yabancı göçü 
alan yerleĢim alanı durumundadır. 

 

 Kültürel ve sosyal aktivite olanakları 
açısından ilçemiz yetersiz seviyededir. 
Mevcut olan mekânlar ise Hacı Ömer 
Sabancı Kültür Merkezi, ġehir Tiyatrosu, 
Seyhan Kültür Merkezi ve sinema 
salonları bulunmaktadır. 

 

 Seyhan, Adana'nın ilk yerleĢim alanı 
olmakla beraber Ģu anda Ģehrin yönetim, 
iĢ ve kültür merkezidir. 

 

 Adana ili özelde de Seyhan merkez ilçesi 
sadece doğu ve güneydoğudan değil, 
Niğde, Kayseri, KahramanmaraĢ ve 
Osmaniye gibi çevre illerden de yoğun 
göç almıĢtır. 

 Adana‟nın nüfusu TÜĠK 2013 verilerine göre 
2.149.260‟tır. Türkiye nüfusuna oranı %2,80‟dir.  

  Ġlimiz nüfusunun % 50.62„si “30” yaĢ altı; % 43.01‟i 
“30-64”yaĢ arası ve % 6,37‟si 65 ve üzeri yaĢ 
grubundadır.  

 Eskiden göç alan bir il olan Adana günümüzde göç 
veren bir il konumundadır. 2013 yılında 50.598 net 
göç almıĢ 62.933 net göç vermiĢtir. Net göç hızı %-
5,7, nüfus artıĢ hızı ise %1,105‟tir. Nüfus artıĢ hızının, 
Türkiye ortalamasının altında olmasının yanı sıra, 
eskiden alınan göçün etkisiyle; çarpık kentleĢme, alt 
yapı sorunları, asayiĢ sorunları, çok kültürlü yapıdan 
kaynaklanan sorunlar ve eğitim hizmetinin 
sunumunda sorunlar yaĢanmaktadır. Ġlimizde 
geçmiĢte sanayi faaliyetleri yürüten köklü ailelerin 
yatırımların baĢka Ģehirlere çekmesi ekonomik 
geliĢmiĢlik düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu 
olumsuzluk sosyal geliĢmiĢlik düzeyinide olumsuz 
etkilemektedir. Bu nedenle kent kültürü ve 
dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin sosyal yaĢama 
katılımlarına yönelik çalıĢmaların devam ettirilmesi 
gerekmektedir. 

 Adana; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve 
projelerin gerçekleĢtirildiği bir ilimizdir. Sosyal 
sorumluluk projeleri de üreten eğitim kurumlarımız, 
özellikle dezavantajlı bölgelere yönelik çalıĢmalar 
gerçekleĢtirmektedirler. 

 Ġlimizde sosyal ve kültürel yaĢam konusunda, Adana 
Valiliği baĢta olmak üzere, yerel yönetimlerin, il 
müdürlüklerinin, dernek ve vakıfların üst düzeyde 
katkı sundukları görülmektedir. Ġl genelindeki 17 
kütüphane, 30 sinema salonu ve 13 tiyatro salonu, 
sosyo-kültürel anlamda olumlu bir veri olarak 
değerlendirilebilir. Sivil toplum kuruluĢlarının varlığı 
ve sayısı açısından Adana‟da ciddi bir hareketlilikten 
söz edilebilir. Ġl genelinde faaliyet gösteren 2 binin 
üzerinde sadece dernek bulunmaktadır. 

 ĠġKUR 2011 raporunda;  Adana‟da sanayi 
iĢletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında en 
yüksek pay %20 ile gıda ürünleri imalatında olduğu 
görülmektedir. Ancak; bölgedeki iĢverenlerin ortak 
fikri, yeterli mesleki beceriye ve iĢ tecrübesine sahip 
mesleki eğitim mezunu iĢgücü temininde güçlük 
çektikleri yönündedir. 

 Mesleki ve teknik eğitim alanlarının, arz-talep 
dengesinin kurulabilmesi açısından istihdama dönük 
güncellemesinin yapılması gerekmektedir. 
 

 Ġlimizde 120.723 lisanslı sporcu bulunmaktadır(2013). 
Olimpik Sporcu YetiĢtirme Projesi kapsamında Adana 
6 branĢta pilot bölge seçilmiĢtir. 
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Teknolojik Faktörlerin Ġncelenmesi 

Seyhan Adana 

 Ġlçemizde yeni kurulan Adana Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi bulunmaktadır. 

 

 KOBĠ sanayisinin bulunması teknolojik 
geliĢmelerin yakından takip edilmesini 
sağlamaktadır. 

 

 Kentin büyük AVM’leri ve çok sayıda 
teknoloji marketleri ilçemizde bulunmakta 
olup teknolojik ürünlere ulaĢım kolaylığı 
sağlamaktadır. 

 

 Fatih Projesi ile ilçemizdeki ortaöğretim 
kurumları etkileĢimli tahta, tablet bilgisayar 
ve çok amaçlı yazıcı ile donatılmıĢtır. 
Teknolojinin eğitimde kullanımını sağlamak 
amacıyla ortaöğretim öğrencilerine tablet 
dağıtımı yapılmıĢtır. 
 

 Ġlimizde Çukurova Üniversitesi Teknokent TGB 
bulunmaktadır. 
 

 Fatih Projesi ile ilimizdeki ortaöğretim kurumları 
etkileĢimli tahta, tablet bilgisayar ve çok amaçlı 
yazıcı ile donatılmıĢtır. Teknolojinin eğitimde 
kullanımını sağlamak amacıyla ortaöğretim 
öğrencilerine tablet dağıtımı yapılmıĢtır. 
 

 Ġlimizde, teknolojik ürün satımı yapan büyük 
mağazaların fazla olması teknolojik ürünlere 
ulaĢımda kolaylık sağlamaktadır. 
 

 Ġlimiz 2013 yılında 51 patent baĢvurusuyla Türkiye 
genelinde 14. sırada yer almaktadır. Bu alanda 
yapılan konferans ve seminerlerle ilerleyen yıllarda 
sayısal artıĢla birlikte Türkiye genelinde üst 
sıralara çıkıĢ amaçlanmaktadır. 
 

 Ġlimiz 35 adet faydalı model baĢvurusunda 
bulunmuĢtur. Türkiye sıralamasında 13. sırada yer 
almaktadır. 
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Ekolojik Faktörlerin Ġncelenmesi 

Seyhan Adana 

 Ġlçemizin Ova kesiminde bulunmasından 
dolayı iklim uygunluğu nedeniyle yoğun 
tarım sistemlerinin uygulanması, yılda 2-3 
kez ürün alınmasını sağlamaktadır. 

 Katı atıkların ekonomiye kazandırılmasında 
KOBĠ bölgesinde önemli iĢletmeler 
bulunmaktadır. 

 Ġlçemizde kentin merkezinde olmasından 
dolayı yoğun gürültü kirliliği yaĢanmaktadır. 
 

 Ġlimizde içme ve kullanma suyu arıtımına büyük 
önem verilmekte ve bu önem aynı oranda yatırıma 
dönüĢmektedir. Çatalan içme suyu projesi 
kapsamında içme suyu maksimum 550.000 m

3
/gün 

kapasiteye göre tasarlanmıĢtır. Ülkede arıtma 
bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Biyolojik 
arıtma yapılması ayırıcı olarak göze çarpmaktadır. 
 

 Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi,  kentimizde 
zararlı atıklar konusunda çevreye verilebilecek zararı 
en aza indirme bakımından önemli iĢler 
yapmaktadır. Bunun yanında geri dönüĢüm 
konusunda da ileri teknoloji kullanarak ekonomiye ve 
çevreye yarar sağlamaktadır. 
 

 Adana‟da ekosistem içerisindeki canlı çeĢitliliğinin 
tespiti, korunması ve çoğaltılması konusunda birçok 
faaliyet gerçekleĢtirilmektedir. Yapılan çalıĢtay ve 
projelerle il canlı çeĢitliliği gözlemlenmekte ve üretim 
çiftliklerinden temin edilen, geyik, keklik ve bıldırcın 
gibi hayvanlar seçilmiĢ merkezlerde doğaya 
bırakılmaktadır. Ayrıca "Adana Biyolojik ÇeĢitlilik 
Müzesi" yapılması planlanmaktadır. 

 

 Ġlimizde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 
çalıĢmalar hız kazanmıĢtır. Rüzgâr ve güneĢ enerjisi 
ile enerji verimliliği alanında projeler 
geliĢtirilmektedir. 

 

DıĢ PaydaĢ Analizi Tespitleri 

Anket yöntemiyle görüĢleri alınan dıĢ paydaĢlarımıza sorulan sorular ve dıĢ 

paydaĢlarımızın sorulara verdikleri cevaplar önem sırasına göre aĢağıda verilmiĢtir. 

“Sizce Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sunduğu/yaptığı en iyi hizmetler 

nelerdir?” sorusuna dıĢ paydaĢlarımız; 

 Eğitim Projeleri 

 ĠletiĢim 

 Halk eğitim kursları. 

“Sizce Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün gelecekte daha fazla önem 

vermesi gereken hizmetler nelerdir” sorusuna dıĢ paydaĢlarımız; 

 Akademik BaĢarının artırılması 

 YaĢam boyu eğitime katılım. 

 Bağımlılık yapan maddelerle mücadele 

 Sivil toplum örgütleri ile iĢbirliği. 
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 Değerler eğitimine önem verilmeli. 

 Okuma yazma bilmeyen ve bilinmeyen oranlarının aĢağı çekilmesi. 

 Mesleki eğitimin yaygınlaĢtırılması 

 Okul öncesi eğitime yönelik derslik sayısının arttırılması. 

 EriĢebilirlik 

 Meslek liselerindeki teknolojiler güncellenmeli. 

 Göçle gelen nüfusa yönelik yönelik eğitim faaliyetlerinin geliĢtirilmesi 

 “Sizce Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün avantajları nelerdir?” sorusuna 

dıĢ paydaĢlarımız; 

 Spor tesislerinin varlığı 

 Konferans, tiyatro salonlarının varlığı 

 Sivil toplum kuruluĢlarıyla iĢbirliği 

 “Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün geliĢtirmesi gereken yönleri nelerdir?” 

sorusuna dıĢ paydaĢlarımız; 

 Okul çevrelerinin güvenliği 

 Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerleri  

 Okuma yazma bilmeyenlerin oranlarının aĢağı çekilmesi. 

 Projeler. 

cevaplarını vermiĢlerdir. 

GZFT Analizi 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün GZFT analizi, stratejik yönetim 

planlamasına uygun olarak katılımcı yaklaĢımla belirlenmiĢtir. Müdürlüğümüz 

bünyesindeki tüm birimlerin görüĢ ve önerileri alınmıĢ; paydaĢ analizlerinden elde 

edilen verilerin de dâhil edilmesiyle oluĢturulan analiz, puanlanarak 

önceliklendirmeye tabi tutulmuĢtur. 

Elde edilen sonuçlar stratejik plan mimarisinde yer alan temalara göre 

bölümlendirilmiĢtir. 
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Güçlü Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. İlçemizde okul ve program türlerinin 
yeterli olması. 

2. İlçemizde Hayat boyu öğrenme 
kapsamındaki kursların çeşitli ve 
yaygın olması 

3. İlçemizde Yatılılık imkânını 
sağlayacak pansiyon kapasitesinin 
yeterliliği 

4. Son yıllarda ilçemizdeki özel okul 
sayısında artış olması 

 

 

 

 

1. İlçemizde Eğitim kalitesini arttırıcı proje 
ve etkinliklerin sürekli yapılması 

2. İlçemizde ulusal ve uluslararası proje 
hazırlama ve yürütme yetkinliği 
gelişmiş insan kaynağı 

3. İlçe MEM Personelinin güler yüzlü ve 
hoşgörülü olması 

4. Yapılan öneri ve şikâyetlerin 
önemsenerek dikkate alınması 

1. Bölümlerin iş yapma kapasiteleri yüksektir. 
2. İlçe MEM yöneticilerinin ulaşabilir olması. 
3. Doküman Yönetim Sisteminin (DYS) kullanılması 
4. Personelin  tecrübe ve eğitim yönünden donanımlı olması 
5. Bölümlerin görev dağılımının net bir şekilde yapılması. 
6. Personel teknoloji konusunda yeteri kadar eğitim almış 

olması. 
7. Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Modüler İletişim 

Sisteminin (SİMMİS) olması 
8. Personelin yeteneklerine göre görevlendirilmesi. 
9. Mali kaynakların verimli kullanılması. 
10. Personel arasında işbirliğinin olması 
11. Alt kurumları sürekli ziyaret eden bir yönetimin olması, 
12. Personelin teknolojiyi iyi kullanabilme becerisine sahip 

olması. 
13. İlçe MEM yöneticilerinin olay ve durumlara 

yaklaşımlarının yapıcı olması. 
14. Kurum içi yazılı, sözlü ve görsel iletişimin iyi olması. 
15. Karar alma süreçleri hızlıdır. 
16. Bağlı okul/kurumları sürekli ziyaret edilmesi, 
17. Müdürlüğümüzde teknolojik altyapı yeterlidir. 
18. Merkez ilçe olmasından dolayı İzleme ve 

değerlendirmenin kolay olması, 

19. İlçe MEM’in hizmet binasına Adana’nın her yerinden 
ulaşım kolaylığının olması. 

20. Web sitesinin güncelliği 
21. Sosyal Medyanın etkin kullanılması 
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Zayıf Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1. İlçemizde Okul öncesi eğitim 

imkânlarının yaygın ve yeterli olmaması 

2. Özel eğitim okul/kurum ve sınıflarının 
yaygın ve yeterli olmaması  

3. Ortaöğretime geçişte okul/program 
çeşitliliği tanıtımın ve bilgilendirmenin 
yetersiz olması 

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

5. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin 
tanıtım yetersizliği. 

1. Bazı Okul / kurumlarda sağlık ve hijyen 
koşullarının istenilen düzeyde olmaması 

2. İlçemizin bazı bölgelerinde akademik 
başarının düşük olması. 

3. Eğitimde teknoloji kullanımının yetersiz 
olması 

4. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel 
faaliyetlerin yetersizliği 

5. Kitap okuma alışkanlığının olmaması 
6. Mezun öğrencilerin istihdamının 

izlenmesine yönelik çalışmaların 
yetersizliği 

7. Kurum çalışanları arasında düzenli 
aralıklarla çeşitli sosyal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerin yapılmaması. 

8. Kurumda izleme ve değerlendirmenin 
tam olarak yapılamaması. 

 

1. İlçe MEM personelinin bölümler arası rotasyonun 
olmaması. 

2. Bazı bölümler arasındaki görev, yetki ve sorumluluk 
dağılımının belirsizliği ve koordinasyon eksikliği. 

3. İlçemizde bazı okullarda ücretli öğretmenlerin çok olması  
4. Geçmiş yıllara ait veri, bilgi ve belgelere ulaşılabilmesine 

imkân sağlayacak bir arşivleme sisteminin bulunmaması 
5. SİMMİS’ten yazıların ilgisi olmayan okullarada 

gönderilmesi. 
6. İlçe MEM ana hizmet binasının yetersiz olması. 
7. Hizmet içi eğitimlerin etkinliğinin istenen düzeyde 

olmaması 
8. Çalışanların motivasyon düzeylerinin düşük olması 
9. Çalışma ortamının odaların küçük ve yetersiz olması. 
10. Büroların ve koridorların detaylı temizliğinin yapılmaması. 
11. Yetişmiş personelin bölümlere dağılımında eşitlik olmaması. 
12. Verimli personele daha çok iş verilerek verimsiz personelin 

ödüllendirilmesi. 
13. İletişimsizlik 
14. Kurum araçlarının yetersizliği. 
15. Kurumumuzda çalışan annelere yönelik kreşin 

bulunmaması. 
16. Okulların ihtiyaçlarını karşılamada yetersizlik (mali yönden) 
17. İlçe MEM’nün üç ayrı binada olması. 
18. Kuruluşa ait hizmetli personelin okullar bazında dengeli 

dağıtılamaması. 
19. Personel sayısının dağılımında sorunların olması. 
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Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1. On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim 

2. Özel öğretimi destekleyici teşvik 
mekanizmaları 

3. bölgenin iklim ve coğrafi koşullarının 
uygunluğu 

4. Bakanlığın uzaktan eğitim imkânları 
sağlaması 

5. Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen devlet 
politikaların varlığı 

6. Eğitimin sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmadaki işlevi konusunda toplumsal 
farkındalık 

7. Hayırseverlerin bağışları ve okul 
yaptırmaları. 

8. Okulların ulaşımı kolay yerlere yapılması 
ve ulaşım olanaklarının artması. 

9. Spor komplekslerinin olması 

10.  Kültürel çeşitliliğe sahip olunması 

11. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin olması. 

12. Kitle iletişim araçlarının artması 

13. Teknolojik altyapının olması ve 
kullanılması. 

 

 

1. Adanalı yazar ve  sanatçılarının çok olması 
2. FATİH Projesi 
3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve 

öğretimde kullanılması 
4. Sektörle iş birliği yapılmasına imkân veren 

mevzuat düzenlemelerin olması 
5. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 
6. Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin 

artması 
7. Sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda 

iş birliğine açık olması 
8. Personel alımında eğitim seviyesinin yüksek 

tutulması. 
9. Teknolojik gelişmeler 
10. İlimizde iki üniversiteye erişimin kolay olması. 
11.  Teknoloji kullanımının artması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş 
ve önerilerinin dikkate alınması 

2. Bakanlığın güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi 
sistemlerinin etkin kullanımı 

3. Yeniliğe ve gelişime açık insan kaynağı bulunması 
4. İlimizin kültürel altyapısının zengin olması 
5. Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan olarak 

yer alması  
6. Merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan payın 

artış eğiliminde olması 
7. Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı sağlaması 
8. Sosyal medyanın geniş kitlelerce kullanılıyor olması 
9. Hayatın her alanında teknolojiye ulaşılabilmesi ve 

İnternet yoluyla bilgiye anında ulaşılması. 
10. DYS işlemlerinin kişisel e posta yoluyla takip 

edilebilmesi. 
11. Sosyal yardımlaşma vakfının ihtiyacı olanlara maddi 

desteği. 
12. STK’ların olması 
13. Belediyelerin eğitime destekleri 
14. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması. 
15. Kariyer beklentilerinin gün geçtikçe artıyor olması. 
16. Mal ve hizmet alma imkânlarının çokluğu. 
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Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 
1. İç ve dış Göç 
2. Zorunlu eğitimden ayrılmaların 

önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve 
önleme mekanizmasının olmaması 

3. Ortaöğretimde okul türü 
kontenjanlarının öğrenci talepleri ile 
uyuşmaması 

4. Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş 
hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmaması 

5. Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel 
eğitim konusunda yeterli bilgiye ve 
duyarlılığa sahip olmaması 

6. Ailelerin ekonomik sıkıntıları ve çocuk 
işçilerin olması 

7. Bazı okul türlerine yönelik olumsuz 
toplumsal algı 

8. Velilerin öğrenci devamsızlığı 
konusundaki ilgisizlikleri 

9. Bazı okulların dış kapı ve çevresinin 
güvenliğinin yetersiz olması 

10. İlimize gelen iç ve dış  göçler nedeniyle 
ekonomik, kültürel ve sosyal yönden 
tehdit oluşturması 

11. Kafe, internet kafe vb. yerlerin eğitim 
kurumlarını olumsuz yönde etkilemesi. 

12. Sıcakların olumsuz etkileri  
 

1. İlçemizin bazı bölgelerinde kış aylarında hava 
kirliliğinin olması 

2. Tekli eğitime geçilememesi 
3. Etkili bir yabancı dil eğitiminin olmaması  
4. Ücretli öğretmen uygulaması 
5. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin 

yetersiz olması 
6. Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerinin dikkate alınmaması 
7. Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 
8. İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve 

güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü 
9. Kitap okuma, sportif, sanatsal ve kültürel 

faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz 
olması 

10. Köyden kente göç nedeniyle yoğun nüfus artışı 
karşısında yaşanan yetersiz eğitim yatırımları. 

11. Kültürel faaliyetlere önem verilmemesi. 
12. Bağımlılık yapan maddelerin yaygın olması 
13. İnternet kafelerin yaygın olması 
14. Sosyal Medyada fazla zaman harcama 
15. Toplumda ahlaki ve kültürel yozlaşmanın olması. 
16. Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine 

ilişkin politikaların yetersizliği 
17. Bireylerin teknolojiyi kullanma becerisinin 

yeterli olmaması. 

1. Bakanlık bütçesinin okul ve kurumların ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde olmaması 

2. Eğitim politikalarında çok sık değişiklik yapılması  
3. Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel 

yönetimlerin katkısının yetersiz olması 
4. Medyada eğitim ve öğretime ilişkin çoğunlukla 

olumsuz haberlerin ön plana çıkarılması  
5. Eğitim müfredatının sürekli  olarak değiştirilmesi. 
6. Dış paydaşların eğitim yatırım çalışmalarımıza katkı 

vermemeleri. 
7. işsizlik ve sosyal problemler. 
8. Plansız ve çarpık kentleşme  
9. Kurumun mali kaynaklarının yetersiz olması 
10. Otoparkın yetersiz olması 
11. Ailelerin gelirlerindeki eşitsizlikler ve yetersizlikler. 
12. Yasa ve yönetmeliklerin çok sık değişmesi. 
13. İş görenlerin çalışmalarında yetkileri ve 

sorumlulukları arasında dengesizlik olması  
14. Çalışan personelin özlük haklarının yetersizliği. 
15. Personelin, mesleki etik kurallara yeteri kadar 

önem vermemesi. 
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Bir önceki Stratejik Plan dönemine ait GZFT(SWOT) sonuçları ile ilçemizin 

mevcut durumu arasında yapılan karĢılaĢtırmada aĢağıdaki hususlar ön plana 

çıkmıĢtır. 

 Seyhan Ġlçemizde düzenlenen çalıĢtaylar sonucunda ortaya çıkan GZFT analizi, 

bir önceki 5 yıllık dönemde ortaya çıkan GZFT analizindekilere aynı olan bazı 

hususlar içerse de, yeni dönemde biliĢim teknolojilerinin geliĢimi ve kullanımı, 

rehberlik ve yönlendirme, teknolojik altyapı, hayat boyu öğrenme gibi yeni alanlar 

ağırlıklı olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bir önceki dönemde, Ġlçenin çok büyük göç 

alması, Kurumun hizmet binasının yetersizliği, Kurumun hizmet binasının sadece 

bir adreste olmaması, Akademik baĢarıda istenilen düzeyde olmaması, Öğretmen 

ihtiyacının olması gibi zayıf yönler devam etmekte olup, bu dönemde bunlara 

ilaveten tanıtım ve rehberlik, hayat boyu eğitim, çalıĢanların performansı ve 

çalıĢanlara yönelik zayıf yönler ön plana çıkmaktadır.  

 Yine bir önceki dönemde tehdit olarak karĢımıza çıkan, baĢka il ve ilçelerden 

sürekli göç alan bir ilçe olması, Sosyal faaliyet alanların azlığı, medyanın eğitim 

öğretime olumsuz etkisi konuları önceki 5 yıllık dönemde de mevcuttur. Yeni 

dönemde ağırlık kazananlar ise nüfus hareketlerindeki hızlı değiĢim (göç), 

okullarımızın dıĢarıdan gelecek tehlikelere karsı yeterince güvenli olmaması, 

öğrenci, veli ve öğretmenlerdeki bilgi eksikliği, yönlendirme ve rehberlik 

faaliyetlerin yetersiz olması, eğitim politikalarının sürekli değiĢmesi ve yetersizliği, 

geliĢen teknolojiye uyum sağlamada zorluklarla karĢılaĢılması gibi tehditlerdir. 

 Önceki Planda zayıf yön olarak karĢımıza çıkan; “Ġlçe MEM‟in bina yetersizliği”, 

“Ġlçe MEM‟in Ġki ayrı binada olması”, “Sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki yetersizlik”, 

“Personel yetersizliği”, “Akademik baĢarının düĢük olması”  gibi zayıf yönlerin yeni 

plan döneminde de zayıf yön olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

a. SORUN VE GELĠġĠM ALANLARI 

Durum analizi çalıĢmalarında tespit edilensorun/geliĢim alanları, planın 

Geleceğe BakıĢ bölümünün oluĢturulmasına kaynaklık etmektedir. Bu anlamda 

sorun/geliĢim alanları, Durum Analizi ve Geleceğe BakıĢ bölümleri arasında bir köprü 

konumundadır. Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planında SP temel yapısı 

gözönüne alınarak; eğitim öğretime eriĢimde 10, eğitim ve öğretimde kalitede 22 ve 

kurumsal kapasitede 51 olmak üzere toplam 83 sorun/geliĢim alanı tespit edilmiĢtir. 
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Sorun ve GeliĢim Alanları Listesi 

Sorun/Gelişim Alanları Listesi 
 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Okul öncesi eğitimde okullaĢma 

 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

 Kız çocuklarının eğitime eriĢimi 

 Öğrenci devamsızlıkları  

 Örgün eğitimde OkullaĢma 
eksikliklerleri 

 Örgün eğitimin dıĢına çıkan 
öğrenciler 

 Öğrencilerin Mesleki 
yöneltimlerindeki eksiklikler 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireylerin eğitime eriĢimi 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 

 Okuma kültürü  

 Zararlı alıĢkanlıklar  

 Eğitimde bilgi ve iletiĢim 
teknolojilerinin kullanımı  

 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, 
sportif ve kültürel faaliyetler 

 Okul sağlığı ve hijyen 

 Öğretmenlere yönelik hizmetiçi 
eğitimler 

 Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve 
yetiĢtirme kursları 

 Mesleki ve teknik eğitimin, piyasa 
taleplerine uyumu 

 Mesleki eğitimde alan dal seçim 
rehberliği  

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ 
sistemi 

 Ortaöğretimden yükseköğretime geçiĢ 
sistemi 

 Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı 

 Eğitsel değerlendirme ve tanılama 

 Eğitsel, mesleki ve kiĢisel rehberlik 

 ÇalıĢma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif 
ortamların iĢ motivasyonunu sağlayacak biçimde 
düzenlenmesi 

 ÇalıĢanların ödüllendirilmesi 

 Hizmetiçi eğitim kalitesi 

 Yabancı dil becerileri 

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

 Okul pansiyonları  

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

 Eğitim, çalıĢma, konaklama ve sosyal hizmet 
ortamlarının kalitesinin artırılması 

 Ġkili eğitim yapılması ve derslik yetersizliği, kalabalık 
sınıflar 

 BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması 

 Donatım eksiklerinin giderilmesi 

 Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim 
duyan öğrencilere uygunluğu  

 Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır 
düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında özellikle 
ortaöğretim düzeyinde) 

 Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması 

 Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıflarının 
problemlerinin çözülmesi 

 ĠnĢaat ve emlak çalıĢmalarının yapılmasındaki 
zamanlama 

 Yeni eğitim tesislerinin oluĢturulmasında yaĢanan 
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hizmetleri 

 Öğrencilere yönelik oryantasyon 
faaliyetleri 

 Üstün yetenekli öğrencilere yönelik 
eğitim öğretim hizmetleri baĢta olmak 
üzere özel eğitim 

 Hayat boyu rehberlik hizmeti 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında 
sunulan kursların çeĢitliliği ve niteliği  

 ĠĢyeri beceri eğitimi ve staj 
uygulamaları 

 Çıraklık eğitimi alt yapısı 

 Yabancı dil yeterliliği 

 Uluslararası hareketlilik programlarına 
katılım 

arsa sıkıntıları 

 Eğitim yapılarının depreme hazır oluĢu 

 Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve 
sorumluluklarının artırılması 

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

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

 Alternatif finansman kaynaklarının geliĢtirilmesi 

 Okul-Aile Birlikleri 

 Bütçelemede illere yerel ihtiyaçları tam olarak hesaba 
katmadan merkezi olarak para aktarılması 

 ĠĢ ve iĢlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı 
oluĢturulmaması 

 Kurumsal aidiyet duygusunun geliĢtirilmemesi 

 Mevzuatın sık değiĢmesi 

 Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi 

 Kurumlarda stratejik yönetim anlayıĢının bütün 
unsurlarıyla hayata geçirilmemiĢ olması 

 Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda 
üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması 

 Ġlçe MEM iç ve dıĢ paydaĢları ile etkin ve sürekli 
iletiĢim sağlanamaması 

 Basın ve yayın faaliyetleri.  

 Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz 
etkisi 

 Mevcut arĢivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale 
getirilmesi 

 Ġstatistik ve bilgi temini 

 Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu 

 Bilgiye eriĢim imkânlarının ve hızının artırılması 

 Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi 
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 Elektronik içeriğin geliĢtirilmesi ve kontrolü 

 Projelerin amaç-sonuç iliĢkisinde yaĢanan sıkıntılar 

 Siyasi ve sendikal yapının eğitime aĢırı ve olumsuz 
müdahalesi 

 ĠĢ güvenliği ve sivil savunma 

 Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği  

 ĠĢ süreçlerinin çıkarılamaması 

 652 KHK ve alt düzenleyici iĢlemlerde yer alan görev 
tanımlarının açık ve net olarak yeniden belirlenmesi 

 Yetki devrinin alt kullanıcılara yeterince verilememesi 

 Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek 
yeniden düzenlenmesi  

 Bürokrasinin azaltılması 

 Ġç Denetimin anlaĢılırlık-farkındalık düzeyi 

 Denetim anlayıĢından rehberlik anlayıĢına 
geçilememesi 

 Bütünsel bir izleme-değerlendirme sisteminin 
kurulması 
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G.  SEYHAN ĠLÇE MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ 
 
1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel eğitime eriĢim ve tamamlama 

1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime eriĢimi 

1.1.6. Özel öğretimin payı 

 

2. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

2.1. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçiĢler 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi  

2.2.1. Sektörle ĠĢbirliği 

2.2.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

2.2.3. Hayata ve Ġstihdama Hazırlama 

2.2.4. Mesleki Rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 
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3. KURUMSAL KAPASĠTE 

3.1. BeĢeri Alt Yapı  

3.1.1. Ġnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. Ġnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. ĠĢ analizleri ve iĢ tanımları 

3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.2. Ġzleme ve Değerlendirme 

3.3.3. AB ye uyum ve uluslararasılaĢma 

3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. ġeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.5. Kurumsal iletiĢim 

3.3.6. Bilgi Yönetimi 

3.3.6.1. Hizmetlerin elektronik ortama sunumu 

3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.3.6.3. Veri toplama ve analiz 

3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaĢımı 
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BÖLÜM-III: GELECEĞE YÖNELĠM 

A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 

 

VĠZYON 

 

 

MĠSYON 

 

 

 

 Ġnsan odaklı, ĠletiĢimi güçlü, değiĢime 
ve geliĢime açık örnek kurum. 

 Tüm paydaĢlarımızın yararlanabilmesi 
amacıyla, kaynakları etkili ve verimli 
kullanarak; çağın geliĢen koĢulları ile 
bireylerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda, milli ve ahlaki değerleri 
gözeten, evrensel nitelikte, bilim ve teknoloji 
odaklı eğitim - öğretim ortamları sunmak. 
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TEMEL DEĞERLER 

 
Müdürlüğümüzün çalıĢma felsefesi ve bu çalıĢmalara temel teĢkil eden değerler 

aĢağıda gösterilmiĢtir.  

ġekil-7. Temel Değerler ġeması 

 
 
 

 Süreçlere İlişkin Temel değerler 
  
 Performansaİlişkin Temel değerler 
  
 Kişilere İlişkin Temel değerler 

  

Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 

  hizmet sunumunda; 

Bilgi alıĢ veriĢine açıktır. 

ĠĢ süreçleri verimlidir. 

ĠĢbirliğine önem verir. 

Kaliteli Hizmet verir. 

Hizmet verdiği kiĢilere karĢı Tarafsızdır. 

ÇalıĢanlar Güvenilirdir. 

Verdiği hizmetlerde ġeffaftır. 

Sorumluluk bilinci yüksektir. 

Saygılı ve HoĢgörülüdür. 

ĠĢler hızlı ve doğru Ģekilde yapılır. 

Meslek ahlakına sahiptir. 

Personel, konusunda Uzmandır. 

Yöneticiler ve personel UlaĢılabilirdir. 

Personel ÇalıĢkandır. 

Takım çalıĢması esastır. 
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B. STRATEJĠK PLAN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
 

Tablo-10. Stratejik Plan Genel Tablosu 

Stratejik Amaç-1 

Ġlçemizdeki tüm bireylere Ģartlarına uygun eğitim-öğretim imkânları sağlamak. 

 Stratejik Hedef-1.1 

 
Ġlçemizdeki tüm bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda, örgün ve yaygın eğitime katılım 
oranlarını artırmak. 

Stratejik Amaç-2 

Ġmkan ve Fırsatlarımızı eğitim yatırımlarına dönüĢtürerek, ihtiyaç olan eğitim 
ortamlarını planlamak; var olanların kapasitelerini ve niteliklerini artırmak. 
 Stratejik Hedef-2.1 

 
Ġlçemizdeki öğrencilerimizin akademik baĢarılarını artırıcı çalıĢmalarda bulunmak 
ve sosyal – kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlamak 

 Stratejik Hedef-2.2 

 
Hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde piyasanın ihtiyacı olan nitelikli iĢgücü  
ve beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak. 

 Stratejik Hedef-2.3 

 
Plan döneminde dil becerisine sahip bireyler yetiĢtirmek ve öğretmen/öğrencilerin 
uluslararası hareketlilik düzeyini arttırmak. 

Stratejik Amaç-3 

Yönetim ve organizasyon yapısını iyileĢtirerek, eriĢilebilir ve kaliteli eğitimin, etkinlik 
ve verimliliğini artıracak bir kurumsal yapı oluĢturmak. 

 Stratejik Hedef-3.1 

 
Müdürlüğümüzün amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik işlevsel bir insan kaynakları 
yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

 Stratejik Hedef-3.2 

 İlçemizde çağın gereklerine uygun, etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

 Stratejik Hedef-3.3 

 

Uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı,  kurumsal 
rehberlikle desteklenen, katılımcı ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin 
uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak, sürdürmek. 

 Stratejik Hedef-3.4 

 
2016 yılının sonuna kadar ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün bağımsız bir binaya 
kavuşturulmasını sağlamak. 
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C. STRATEJĠK AMAÇ, HEDEF VE STRATEJĠLER 

1- EĞĠTĠM-ÖĞRETĠME ERĠġĠMĠN ARTIRILMASI:  

Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik 

farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eĢit ve adil Ģartlar altında 

ulaĢabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine yönelik politikalar eğitim ve 

öğretime eriĢim teması altında değerlendirilmektedir. 

Stratejik Amaç-1:  

Ġlçemizdeki tüm bireylere Ģartlarına uygun eğitim-öğretim imkânları sağlamak.  

Stratejik Hedef-1.1:  

Ġlçemizdeki tüm bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda, örgün ve yaygın eğitime katılım 

oranlarını artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Eğitim ve öğretime katılımının artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere 

adil Ģartlarda sunulması hedeflenmektedir. Tüm bireylerin eğitime eriĢimlerinin 

artırılması ve bu konuda fırsat eĢitliği sağlanmasının önemi gün geçtikçe daha iyi 

kavranmaktadır.  

Ġlköğretimde okullaĢma oranları, özellikle zorunlu eğitim sayesinde 

yükselmiĢtir. Ancak, üst eğitim kademelerinde okullaĢma oranları da azalmaktadır. 

Türkiye geneline benzer biçimde Seyhan‟da, ortaokul ve ortaöğretimde net okullaĢma 

oranları, ilkokula göre düĢüktür. 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitim 

sisteminin getirilmesiyle önümüzdeki yıllarda ortaöğretimde okullaĢma oranlarının 

yükseleceği ve eğitime eriĢimin artacağı öngörülmektedir.  

Seyhan Ġlçemizde okul öncesi eğitime eriĢim oranları  ise Adana ortalamasına 

göre düĢüktür. Okul öncesi eğitimin çocukların becerilerinin geliĢtirilmesi ve sonraki 

eğitim kademelerine hazırlanmalarına temel teĢkil ettiği düĢünüldüğünde Ġlçemizde 

önümüzdeki yıllarda bu alana daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. 

Hedefin gerçekleĢmesiyle, örgün öğretimin her kademesinde okullaĢma 

oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul 

terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika 

gerektiren grupların eğitime eriĢim olanaklarının çoğalması, özel öğretim 

kurumlarının payının artması beklenmektedir. 
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Performans Göstergeleri1.1: 

 
Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 1.1.1 Ortalama Eğitim Süresi (Yıl)    

PG 1.1.2 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 
okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)  

   

 
PG 1.1.3 

Net Okullaşma Oranı (%) Okulöncesi            
(4-5 Yaş-Net) 

   

İlkokul    

Ortaokul   

Ortaöğretim    

PG 1.1.4 Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)    

PG 1.1.5 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte ilk beş 
tercihinden birisine yerleşen öğrencilerin oranı 
(%) 

   

 
PG 1.1.6 

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

İlkokul    

Ortaokul    

Ortaöğretim    

PG 1.1.7 Eğitim ve Öğretimden  erken ayrılma oranı (%)     

PG 1.1.8 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci 
oranı (%) 

   

 
PG 1.1.9 

Özel öğretimin payı (%) Okulöncesi    

İlkokul    

Ortaokul    

Ortaöğretim    

PG 1.1.10 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)    

PG 1.1.11 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları 
tamamlama oranı (%) 
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Stratejiler1.1 

 

No STRATEJĠLER ANA 
SORUMLU 

BÖLÜM 

DĠĞER 
SORUMLU 

BÖLÜMLER 

1 

Okul öncesi eğitime katılım, okul öncesi eğitim imkânları kısıtlı 

hane ve bölgelerin eriĢimini destekleyecek Ģekilde 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

Temel Eğitim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DHB   
SGHB 

2 
Okul öncesi eğitimde ailelere düĢen maliyeti azaltacak 

düzenlemeler yapılacaktır. 

Temel Eğitim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DHB  
SGHB 

3 

OkullaĢma oranlarının düĢük olduğu mahallelerde eğitimin 

önemi hakkında bilgilendirme çalıĢmaları yapılacaktır. 

Ortaöğretim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
ÖERHB 
TEHB 
SGHB 

4 
Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Din öğretimi 
Hizmetleri 
Bölümü 

MTEHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

5 

TaĢımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluĢlarının rol almasını sağlayacak projelerle bu alandaki iĢ 

birliği artırılacaktır. 

Destek 
Hizmetleri 
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
OHB 
ÖERHB 
TEHB 
SGHB 

6 

Mülteciler, geçici koruma altındaki yabancılar veya vatansız 

olarak yurdumuzda bulunanların da bulundukları sürece eğitim 

görmelerini sağlamak için bu öğrencilerin eğitim görmelerinin 

sağlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
OHB 
ÖERHB 
TEHB 

7 

Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan 

karĢılaĢılabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve 

öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalıĢmaların kapsamı 

artırılacaktır. 

Temel Eğitim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB 
MTEHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

8 

Ortaöğretim okul türlerine ait kontenjan dağılımı öğrencilerin 

tercihleri ve ilçemizin güncel ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate 

alınarak planlanacaktır. 

Ortaöğretim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB 
MTEHB 

9 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanısına uygun eğitime 

eriĢmelerini ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar 

geliĢtirilecektir. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

10 

Yönetici ve öğretmenlerin bütünleĢtirici eğitimin amaçları ve 

önemi hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

11 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve 
okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araĢtırmalar 

Ortaöğretim 
Hizmetleri  

DÖHB  
MTEHB 
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yapılacaktır. Bölümü ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
SGHB 

12 

Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların 
azaltılmasına yönelik Ġl MEM tarafından alınacak tedbirleri 
destekleyici nitelikte yerel projeler desteklenecek ve  
geliĢtirilecektir. 

Ortaöğretim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
SGHB 

13 

Özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla 
geliĢtirilen teĢvik ve finansman uygulamalarının i lçe 
düzeyinde izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Özel Öğretim 
Kurumları 
Hizmet ler i  
Bölümü 

DHB 
MTEHB 
OHB  
ÖERHB 
SGHB 
TEHB 

14 

Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve 

hayat boyu öğrenime eriĢim imkânları hakkında toplumda 

farkındalık oluĢturulacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
OHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

15 

Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel kurslara 

eriĢim imkânları ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
OHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

16 

Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör ve 

ilgili taraflarla iĢ birliğinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında 

mesleki kursların çeĢitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

MTEHB 

17 

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin 
kayıtlarının dondurulmasına neden olan faktörler tespit 
edilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
OHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

18 

Kız çocukları baĢta olmak üzere özel politika gerektiren 

grupların eğitim ve öğretime eriĢimlerine yönelik proje ve 

protokoller desteklenecek ve artırılması sağlanacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
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2- EĞİTİMÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI:  

Mevcut imkânların en iyi Ģekilde kullanılarak her kademedeki bireye çağın 

gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranıĢın kazandırılmasına yönelik 

politikalar eğitim ve öğretimde kalite teması altında değerlendirilmektedir. 

Stratejik Amaç-2:  

 Ġmkan ve Fırsatlarımızı eğitim yatırımlarına dönüĢtürerek, ihtiyaç olan eğitim 

ortamlarını planlamak; var olanların kapasitelerini ve niteliklerini artırmak. 

Stratejik Hedef-2.1:  

 Ġlçemizdeki öğrencilerimizin akademik baĢarılarını artırıcı çalıĢmalarda 

bulunmak ve sosyal – kültürel faaliyetlere katılımlarını sağlamak  

Hedefin Mevcut Durumu: 

Ġlimizde ve Ġlçemizde bireylerin eğitim sisteminde kaldıkları süreleri uzatmanın 

yanında eğitimde kalitenin yükseltilmesi yönünde yapılan çalıĢmaların süreklilik 

kazanması gerekmektedir. Nitelikli bireylerin yetiĢtirilmesine imkân sağlayacak kaliteli 

bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak 

hem bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerini desteklemeli hem de akademik baĢarı 

düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, 

ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin 

akademik baĢarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. 

Ġl MEM tarafından Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul projelerine katılan 

okul/kurum sayılarını artırmak için teĢvik edici faaliyet ve projeler düzenlenmekte olup 

bunun takibi ve değerlendirmesi Ġlçe MEM tarafından yapılmaktadır. 

 Hedefin gerçekleĢtirilmesi ile potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen 

sağlıklı, iletiĢim becerileri yüksek ve akademik yönden baĢarılı bireylerin yetiĢmesine 

imkân sağlanacağı düĢünülmektedir. 
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Performans Göstergeleri 2.1 
 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

P.G. 2.1.1 Öğrencilerin yılsonu başarı 
puanı ortalamaları 
 

5. Sınıf    

6. Sınıf    

7. Sınıf    

8. Sınıf    

9. Sınıf    

10. Sınıf    

11. Sınıf    

12. Sınıf    

P.G. 2.1.2 Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, 
bilim, kültür ve spor alanlarında en 
az bir faaliyete katılan öğrenci 
oranı (%) 

Ġlkokul    

Ortaokul    

Ortaöğretim    

P.G. 2.1.3 Öğrenci başına okunan kitap 
sayısı 

İlkokul    

Ortaokul    

Ortaöğretim    

P.G. 2.1.4 Onur veya İftihar belgesi alan 
öğrenci oranı (%) 

İlköğretim    

Ortaöğretim    

P.G. 2.1.5 Takdir veya Teşekkür belgesi 
alan öğrenci oranı (%) 

Ortaokul    

Ortaöğretim    

P.G. 2.1.6 Ortaöğretimde sınıf tekrar 
oranı (%) 

9. Sınıf    

10. Sınıf   

11. Sınıf   

12. Sınıf   

P.G. 2.1.7 Disiplin cezası/yaptırım 
uygulanan öğrenci oranı (%) 

Ortaokul    

Ortaöğretim    

P.G. 2.1.8 Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısı    

P.G. 2.1.9 Beslenme Dostu Okul sertifikasına sahip okul 
sayısı 
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Stratejiler 2.1 

No STRATEJĠLER 
ANA SORUMLU 

BÖLÜM 

DĠĞER 
SORUMLU 

BÖLÜMLER 

1 Bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları göz önüne 
alınarak örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiĢtirme 
kursları yaygınlaĢtırılacaktır. 

Ölçme 
Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri 
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
OHB 
DHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

2 Eğitsel, kiĢisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin 
yürütülmesinde beĢeri ve fiziki kaynaklarda yaĢanan 
sıkıntıların da ortadan kaldırılabilmesi amacıyla toplumsal 
farkındalık düzeyi artırılacak ve diğer kurumlarla da bu 
alanda iĢ birliğine gidilecektir. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
OHB 

3 Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin eğitsel 
değerlendirme ve tanılama hizmetleri baĢta olmak üzere, 
riskli ve öncelikli alanlar tespit edilerek bütün süreçlerinin 
hizmet kalitesi artırılacaktır. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
OHB 

4 Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin 
ve çalıĢanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 
yapılacaktır. Okulların bu konularda değerlendirmelere 
katılmaları ve sertifika almaları desteklenecektir. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

DÖHB  
SGHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
OHB 

5 Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerin sayısı, çeĢidi ve öğrencilerin söz 
konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 
gerçekleĢtirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân 
sağlayacak bir izleme sistemi geliĢtirilecektir. 

Temel Eğitim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB 
OHB 

6 Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakıĢ açısıyla 
değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla, bilim Ģenlikleri 
ve fuarları düzenleme gibi faaliyetler gerçekleĢtirilecektir. 

Ortaöğretim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB 
 MTEHB 
HBÖHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

7 Okuma kültürünün erken yaĢlardan baĢlayarak 
yaygınlaĢtırılması amacıyla çalıĢmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim 
Hizmetleri  
Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB 
DHB 

8 Engelli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda 
aile, öğretmen, yöneticilere yönelik eğitim faaliyetleri 
düzenlenecektir. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖÖKHB  
TEHB 

9 FATĠH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 
bilgi ve iletiĢim teknolojisi altyapısı geliĢtirilecek, öğrenci 
ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri 
artırılacaktır. 

Bilgi ĠĢlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖERHB 
TEHB 
OHB  

10 Eğitim BiliĢim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili 
bireyler tarafından kullanımı artırılacak ve etkin 

Bilgi ĠĢlem ve 
Eğitim 

DÖHB  
MTEHB 
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kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmetiçi 
eğitimler verilecektir. 

Teknolojileri 
Hizmetleri Bölümü 

HBÖHB 
TEHB 
OHB  

11 Merkezi sınav sonuçlarının ilçe ve okul düzeyinde 
analizleri yapılacaktır. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖERHB 
ÖÖKB  
TEHB 
OHB  

12 Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda 
(liderlik ve sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme 
ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletiĢim kurma, 
teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki 
etik) öğretmenlerin belirli periyodlarda eğitim yapmaları 
sağlanacak ve ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliğine 
gidilecektir. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

ĠKYHB 
DÖHB  
MTEHB 
HBÖHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB  
TEHB 
OHB 

13 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde etkin ve 
verimli hizmet sunulması amacıyla destek eğitim 
programları geliĢtirilecek, güncellenecek ve izleme ve 
değerlendirme sistemi güçlendirilecektir. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri Bölümü 

ÖÖKHB 

 

Stratejik Hedef-2.2:  

Hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde piyasanın ihtiyacı olan nitelikli 

iĢgücü  ve beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak.  

Hedefin Mevcut Durumu: 

Piyasanın ihtiyaç duyduğu beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme 

felsefesine sahip bireyler yetiĢtirerek, bu bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak 

hedeflenmiĢtir. 

Mesleki ve teknik eğitim, sanayinin ara eleman ihtiyacını karĢılamaya yönelik 

mesleğe özgü bilgiler sunarak gençlerin potansiyellerini geliĢtirmelerini ve daha 

donanımlı olarak iĢgücü piyasasına girmelerini hedeflemektedir. Bu hedefler 

doğrultusunda, öncelikle mesleki ve teknik eğitimin altyapı sorunlarının giderilmesine 

ve eğitim sisteminin kalitesini artırıcı düzenlemeler yapılmasına gereksinim 

duyulmaktadır. 

Hedefin gerçekleĢtirilmesiyle, eğitim ve istihdam iliĢkisi güçlendirilerek iĢ 

piyasasını talep ettiği beceriler ile uyumlu, yenilikçi, yaratıcı ve giriĢimci bireylerin 

yetiĢmesi ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir sistem oluĢturulması beklenmektedir. 
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Performans Göstergeleri 2.2: 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 2.2.1 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının 
mesleki yeterliliklerine yönelik işveren 
memnuniyet oranı 

   

PG 2.2.2 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent 
veya faydalı model başvuru sayısı 

   

PG 2.2.3 Sektörle işbirliği protokolü kapsamında eğitim 
alanbirey sayısı 

   

PG 2.2.4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında 
diploma veya sertifika alan birey sayısı 

   

 
Stratejiler2.2 

No STRATEJĠLER ANA SORUMLU 
BÖLÜM 

DĠĞER 
SORUMLU 

BÖLÜMLER 

14 

Sektörle iĢ birliği yapılarak atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin ilgili sektördeki geliĢmeleri ve iĢ gücü 

piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu 

yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

HBÖHB 

15 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının KOBĠ‟ler ve 

büyük ölçekli firmalar ile endüstriyel Ar‐Ge kapsamında iĢ 

birliği yapması sağlanacaktır. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

HBÖHB 

16 

Mesleki ve teknik eğitimde giriĢimcilik, yaratıcılık ve 

yenilikçilik kültürünün yerleĢmesi için mevcut süreçler 

değerlendirilerek gerekli çalıĢmalar yapılacaktır. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

HBÖHB 

17 

Bireylerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede bir 

mesleki ve teknik eğitime ulaĢmak için güncel, ölçülebilir 

ve sürdürülebilir bir kalite sistemi çalıĢmaları yapılacak. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

HBÖHB 

18 

Mesleki ve teknik eğitim politikalarının belirlenmesine 

iliĢkin süreçlerin, sektörün ve iĢ gücü piyasasının 

taleplerine uygun Ģekilde yönlendirilebilmesi için baĢta 

sektör temsilcileri olmak üzere ilgili paydaĢların bu 

süreçlere etkin katılımı sağlanacaktır. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

HBÖHB 

19 

ĠĢ yeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin bir 

Ģekilde izlenip ve değerlendirilmesini temin edecek bir 

yapı oluĢturulacaktır. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Hizmetleri 
Bölümü 

 
HBÖHB 
 

20 

Çıraklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecektir. Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

MTEHB 
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21 

KiĢisel geliĢim ve mesleki ve teknik eğitim kurs 

programlarının ve belgelerinin uluslararası geçerliğine ve 

akreditasyonuna yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

MTEHB 

22 

Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam 

fırsatları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla geliĢtirilen 

Hayat Boyu Öğrenme Portalı‟na iliĢkin farkındalık 

oluĢturulacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

MTEHB 

23 

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan 

birey sayısı artırılacaktır. 

Hayatboyu 
Öğrenme 
Hizmetleri  
Bölümü 

MTEHB 

 
Stratejik Hedef-2.3:  

Plan döneminde dil becerisine sahip bireyler yetiĢtirmek ve 

öğretmen/öğrencilerin uluslararası hareketlilik düzeyini arttırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması, uluslararası hareketliliği 

destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaĢımlar 

kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen 

hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaĢımlara uygun olarak okullarımızda çoklu 

ortamda etkileĢimli Ġngilizce dil eğitiminin gerçekleĢtirilmesi için DynED Ġngilizce Dil 

Eğitimi Sistemi bulunmaktadır. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdıĢı olarak 

bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân 

sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuĢma, okuma ve yazma 

becerileri takip edilebilmektedir. Ġlçede, Yabancı Dil dersi yılsonu baĢarı puanları 

ortalaması 65,84‟tür. Ġlçemizde hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı 248, 

öğretmen sayısı ise 152‟dir. 

Hedefin gerçekleĢmesiyle hareketlilik programlarına katılarak kiĢisel geliĢimine 

ve mesleki bilgisine katkı sağlamıĢ ve en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiĢ 

bireylerin yetiĢtirilmesi beklenmektedir. 
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Performans Göstergeleri 2.3 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 2.3.1 
Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan öğretmen 
sayısı 

   

PG 2.3.2 
Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan öğrenci 
sayısı 

   

PG 2.3.3 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması    

PG 2.3.4 
AB Eğitim ve Gençlik Programları 
kapsamında yapılan kurumsal/bireysel proje 
baĢvuru sayısı 

   

 

Stratejiler 2.3 

No STRATEJĠLER ANA SORUMLU 
BÖLÜM 

DĠĞER 
SORUMLU 

BÖLÜMLER 

24 

Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına iliĢkin bilgilendirme 

faaliyetleri yapılacak, hareketliliğin artırılması için öğrenci 

ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere 

katılımları desteklenecektir. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
HBÖHB 
MTEHB 
OHB  
ÖERHB 
ÖÖKHB 
TEHB 

25 

Bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaĢımını sağlamak 

amacıyla uluslararası hareketlilikle ilgili kuruluĢlarla 

yapılan ortak faaliyetler ile bu faaliyetlere katılanların 

sayısı artırılacaktır. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

DÖHB  
HBÖHB 
MTEHB 
OHB 
ÖERHB 
ÖÖKHB 
TEHB 

26 

Ulusal burslardan daha geniĢ bir kesimin 

faydalanabilmesi amacıyla tanıtım faaliyetleri 

gerçekleĢtirilecektir. 

Din Öğretimi 
Hizmetleri Bölümü 

SGHB 

 

3- KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ:  

Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak fiziki, mali ve teknolojik 

altyapının geliştirilmesi, beşeri kaynakların niteliğinin artırılması ile yönetim ve 

organizasyon yapısının geliştirilmesine yönelik politikalar bu tema altında ele 

alınmaktadır.  
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Stratejik Amaç-3:  

Yönetim ve organizasyon yapısını iyileĢtirerek, eriĢilebilir ve kaliteli eğitimin, 

etkinlik ve verimliliğini artıracak bir kurumsal yapı oluĢturmak. 

Stratejik Hedef-3.1:  

Müdürlüğümüzün amaçlarını gerçekleĢtirmeye yönelik iĢlevsel bir insan 

kaynakları yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluĢturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

  Kurum ve kuruluĢların görev alanına giren konularda faaliyetlerini etkin bir 

Ģekilde yerine getirebilmesi ve nitelikli hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan 

kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda, Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 

beĢeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 Hedefin gerçekleĢtirilmesi ile Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün insan 

kaynaklarının mesleki geliĢiminde sürekliliğin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin 

geliĢtirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve yer 

değiĢtirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleĢtirilmesi beklenmektedir. 

Performans Göstergeleri 3.1 

Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 3.1.1 Öğretmen baĢına düĢen 
öğrenci sayısı 

Ġlkokul    

Ortaokul    

Ortaöğretim    

PG 3.1.2 ÇalıĢan baĢına yıllık mahalli hizmet içi 
eğitim süresi (Saat) 

   

PG 3.1.3 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 
oranı (%) 

   

PG 3.1.4 YDS veya eĢdeğer dil sınavlarından 
birinden en az C seviyesinde baĢarı 
gösteren personel oranı (%) 

   

PG 3.1.5 Okul/Kurumlarda asil yönetici sayısının 
toplam yönetici sayısına oranı (%) 

   

PG 3.1.6 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen 
sayısına oranı (%)  

   

PG 3.1.7 Norm kadro doluluk oranı    

 

 

 



76 
 

 Stratejiler 3.1: 

No STRATEJĠLER ANA 
SORUMLU 

BÖLÜM 

DĠĞER 
SORUMLU 

BÖLÜMLER 

1 Hizmetiçi eğitim planlamaları, öğretmenlik genel ve özel alan yeterlilikleri, 

çalıĢanların talepleri, bölümlerin ihtiyaçları, denetim raporları ve bölümlerce 

tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

2 Hizmetiçi eğitim faaliyetleri, zaman ve yer açısından yapılacak maliyet 

analizleri dikkate alınarak planlanacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

3 Talep eden her çalıĢanın hizmet içi eğitimlere adil koĢullarda 

ulaĢabilmesini sağlayacak bir baĢvuru değerlendirme sistemi 

geliĢtirilecektir. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

4 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinde maarif müfettiĢleri, millî eğitim uzmanları gibi 

kariyer meslek mensupları ile alanında yetkin diğer personelin 

görevlendirilmesi esas alınacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

5 Hizmetiçi eğitimler sonunda eğitim içeriğine iliĢkin belirlenen kazanımların 

ölçülmesi ve sertifikalandırılması ile hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin 

etkinliğinin analiz edilmesine yönelik bir izleme değerlendirme sistemi 

geliĢtirilecektir. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

6 ÇalıĢanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli 

sertifikalar ve yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

7 ÇalıĢanların bilgi ve görgü düzeylerini artırmak, tecrübe paylaĢımını 

sağlamak amacıyla çalıĢan hareketliliği de dâhil olmak üzere ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluĢlarla ortak faaliyetler yapılacaktır. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri 
Bölümü-2 

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

8 Ġlçe MEM çalıĢanlarının motivasyon ve iĢ doyumunu artırmaya yönelik 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

9 Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki destek 

personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

TEHB 
OHB 
MTEHB  
DÖHB 
ÖERHB 
HBÖHB 
SGHB-2 

10 Engelli çalıĢanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler 

verilmesi sağlanacaktır. 

Ġnsan Kaynakları 
Yönetimi 
Hizmetleri Bölümü  

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

11 Okul ve kurumların fiziksel koĢulları engelli bireylerin eğitim ve öğretime 

eriĢimlerini kolaylaĢtıracak Ģekilde düzenlenecektir. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri Bölümü 

TEHB 
OHB 
 MTEHB  
DÖHB 
ÖERHB  
HBÖHB  
SGHB 
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Stratejik Hedef-3.2:  

 Ġlçemizde çağın gereklerine uygun, etkin, verimli bir mali yönetim yapısı 

oluĢturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz hizmet binası iki ayrı yerde ve ihtiyaca cevap 

verememektedir. Hizmet binası ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileĢtirilerek 

ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin 

desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması 

amaçlanmıĢtır. 

Müdürlüğümüz Eski Valilik Binasına (Seyhan Kaymakamlığı) 2001 yılında 

taĢınmıĢ olup, mekan yetersizliğinden dolayı Özel Ġdare binalarıda olmak üzere iki 

ayrı binada, ……. m2 alan içerisinde, toplam …… odada hizmet vermektedir. 

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüze ayrılan mali kaynak, Bakanlığımıza bağlı 

genel müdürlükler kanalıyla “Ödenek Gönderme Belgesi” düzenlemek suretiyle 

gönderilerek gerçekleĢtirilmektedir. Türkiye‟de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim 

Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (TEFBĠS) 2012 yılında uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde kaynak türlerine göre gelir ve gider 

envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve güncel verilerle 

elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan kaynakların iller, ilçeler ve okullar 

bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara 

dönüĢtürülmesine iliĢkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır. 

Hedefin gerçekleĢmesiyle, fiziki kapasitenin geliĢtirilmesi, sosyal, sportif ve 

kültürel alanlar oluĢturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması, 

ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ve hayırseverlerin eğitime 

katkısının artırılması beklenmektedir. 

Performans Göstergeleri 3.2. 

Performans Göstergesi  Seyhan Seyhan Hedef 

2013 2014 2019 

PG 3.2.1 Derslik Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı 

İlköğretim    
Ortaöğretim    

PG 3.2.2 İkili eğitim Yapan Okul Oranı Temel Eğitim    
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(%) Ortaöğretim    

PG 3.2.3 Spor salonu olan okul oranı(%)    

PG 3.2.4 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul 
oranı(%) 

   

PG 3.2.5 Kütüphanesi olan okul oranı(%)    

PG 3.2.6 Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği 
tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi 
yapılanların oranı(%) 

   

PG 3.2.7 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan 
okul veya kurum oranı(%) 

   

PG 3.2.8 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talepedilen 
ödeneğe oranı (%) 

   

PG 3.2.9 Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen 
ödeneğe oranı (%) 

   

PG 3.2.10 Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma 
oranı(%) 

   

PG 3.2.11 Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet ve 
etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okul oranı 
(%) 

   

 

Stratejiler3.2 

No STRATEJĠLER ANA 
SORUMLU 

BÖLÜM 

DĠĞER 
SORUMLU 

BÖLÜMLER 

12 Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve 

dağılımında belirlenen hedeflere ulaĢmak ve bölgesel farklılıkları en aza 

indirmek için yatırım programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 

hazırlanacaktır. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri  Bölümü 

TEHB  
DÖHB  
HBÖHB 
OHB 
MTEHB  
ÖERHB  
SGHB 

13 Okul ve kurumların onarım ve bakım ihtiyaçlarının tespiti ve karĢılanması 

için etkin bir bütçe dağıtım ve kontrol mekanizması oluĢturulacaktır. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri  Bölümü 

SGHB 
DHB 

14 Okul ve kurumlara ait projelerin oluĢturulmasında bölümlerin ihtiyaç 

programları, hijyen, enerji verimliliği, konfor Ģartları ile maddi ve doğal 

kaynakların tasarrufu gibi öncelikler dikkate alınacaktır. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri  Bölümü 

TEHB 
DÖHB  
HBÖHB  
OHB  
MTEHB 
ÖERHB  

15 Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama kalitesinin artırılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılacak ve fiziki ortamlara iliĢkin standartlar güvenlik, hijyen ve 

konfor Ģartları dikkate alınarak geliĢtirilecektir. 

Ortaöğretim 
Hizmetleri  Bölümü 

TEHB 
DÖHB  
HBÖHB 
MTEHB 
ÖERHB 

16 Mevcut ve yeni açılacak okul, pansiyon ve eklentiler iĢ güvenliği, onarım ve 

bakım esasları öncelikleri göz önüne alınarak düzenlenecektir. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri  Bölümü 

TEHB 
DÖHB  
HBÖHB 
OHB 
MTEHB 
ÖERHB 

17 Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel geliĢimlerini destekleyecek 

ve aktif yaĢamı teĢvik edecek Ģekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, 

sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri Bölümü 

 
DHB 

18 Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

ĠEHB  
ÖERHB 
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19 Müdürlüğümüz okul ve kurumlarında çalıĢma alanlarının fiziki kapasitesi 

geliĢtirilecek ve personelin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliklere yönelik alanlar oluĢturulacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

 
ĠEHB 

20 Müdürlüğümüz öğrenci, öğretmen ve araĢtırmacıların yararlanabileceği ve 

baĢta eğitim bilimlerine yönelik olmak üzere yerli ve yabancı kaynakların 

yer aldığı okul kütüphanesi sayı ve niteliğinin artırılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

 
SGHB 

21 Okul ve kurumların kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu 

ve bahçe gibi mekânlarının bu imkânlardan yoksun okullar tarafından 

kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri Bölümü 

TEHB 
OHB 
MTEHB  
DÖHB 
ÖERHB 
 HBÖHB 
DHB  

22 Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile makine-teçhizat 

dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve 

teknolojik geliĢmelere uygun olarak zamanında karĢılanması sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

TEHB 
OHB 
MTEHB 
DÖHB 
ÖERHB  
HBÖHB 

23 Okul ve kurumlara tahsis edilen ödeneklerin etkin kullanılmasını sağlamak 

üzere tenkis miktarları izlenecek, tenkise sebep olan sorunlar tespit 

edilerek sorunların çözümüne yönelik adımlar atılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

TEHB 
OHB 
MTEHB  
DÖHB 
ÖERHB  
HBÖHB 
SGHB 

24 Denetlenen okul ve kurumların, bütçelerini yerinde-etkin-uygun kullanılıp 

kullanmadıkları incelenerek tespit edilen eksikliklerin (bilgi eksikliği, usul 

yanlıĢlığı, hata, kasıt gibi) giderilmesine yönelik gerekli önlemler alınacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

MMB 
SGHB 

25 Eğitim ve öğretimin finansmanı için genel bütçe dıĢındaki kaynakların 

artırılması ve etkinleĢtirilmesi sağlanacak, ulusal ve uluslararası alternatif 

finansman kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

26 Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik 

çalıĢmalar hazırlanacak programlar dâhilinde yürütülecektir. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri  Bölümü 

SGHB 

 
Stratejik Hedef-3.3:  

 Uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin 

azaltıldığı,  kurumsal rehberlikle desteklenen, katılımcı ve hesap verebilir, performans 

yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturmak, 

sürdürmek. 

Hedefin Mevcut Durumu: 

Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal yapısı ve yönetim 

organizasyonunun, geliĢmiĢ ülkelerde benimsenen çağdaĢ yaklaĢım ilkeleri 

çerçevesinde geliĢtirilmesi gerekmektedir. 
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652 sayılı KHK ile klasik teftiĢ anlayıĢından rehberlik ve denetim anlayıĢına 

geçilmiĢtir. Müdürlüğümüz, bağlı tüm okul/kurumların hizmet standartları kurumların 

kendi resmi internet sayfalarında yayınlanmıĢtır. 

Hedefin gerçekleĢmesiyle, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun getirmiĢ olduğu çağdaĢ yönetim anlayıĢının bileĢenlerinden olan 

“çoğulculuk, katılımcılık, Ģeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle 

Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yönetim yapısının bütünleĢtirilerek kurumsal idarenin 

geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri 3.3: 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

PG 3.3.1 İlçe MEM bilgi edinme sistemlerinden 
yararlanıcıların memnuniyet oranı(İnternet 
sayfaları, ADABİS modülleri ve ALO 147) 

   

PG 3.3.2 Okul ve kurumlardan rehberlik ve denetimi 
yapılanların oranı 

   

PG 3.3.3 Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre 
birimlere yapılan önerilerin uygulanma oranı 

   

PG 3.3.4 İlçe MEM tarafından elektronik ortamda 
sunulan hizmetlerin (ADABİS Modülü) sayısı 

   

PG 3.3.5 İlçe MEM elektronik ortamlarına ilişkin şikâyet 
sayısı  

   

 

 
Stratejiler3.3 
 
No STRATEJĠLER  

ANA 

SORUMLU 

BÖLÜM 

DĠĞER 

SORUMLU 

BÖLÜMLER 

27 Ġlçe MEM‟de kadın çalıĢanların yönetici kademelerinde görev almalarını 

kolaylaĢtırıcı ve özendirici çalıĢmalar yapılacaktır. 

ĠnĢaat ve Emlak 
Hizmetleri  Bölümü 

 
Ġlçe MEM 
Bölümleri 

28 Ġlçe MEM‟de iĢ ve iĢlemlerinden dolayı kaybedilen davaların izlemesi 

yapılarak, kaybedilme nedenleri ile dava açılma nedenleri tespit edilecek 

ve bunların önlenmesine yönelik tedbirler artırılacaktır. 

Hukuk Hizmetleri 
Bölümü 

 
Ġlçe MEM 
Bölümleri 

29 Rehberlik ve denetim faaliyetleri, yapılacak izleme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve kurumlar önceliğinde 

yürütülecektir.  Emsallerine göre baĢarı gösteren okul ve kurumların 

ödüllendirilerek örnek uygulamaların yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır. 

Özel Büro TEHB  
DÖHB 
HBÖHB  
OHB  
MTEHB  
ÖERHB 
ÖÖKHB 
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30 Denetim birimlerinin yapmıĢ oldukları faaliyetler sonucunda yıllık öncelikli 

denetim alanları belirlenecek ve belirlenen bu alanlar ilgililere 

duyurulacaktır. 

Özel Büro  
Ġlçe MEM 
Bölümleri 

31 Ġlçe MEM personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaĢlar kamu 

hizmet standartları hususunda sürekli bilgilendirilecektir. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

 
Ġlçe MEM 
Bölümleri 

32 Ġlçe MEM faaliyetlerine iliĢkin konularda müdürlüğümüzün, ilgili kurumların 

ve araĢtırmacıların bilgi ve izin taleplerinin değerlendirilmesine iliĢkin 

süreçler iyileĢtirilecektir. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

 
Ġlçe MEM 
Bölümleri 

33 Ġlçe MEM Bölümleri tarafından görev alanlarına giren konularla ilgili 

sorunları tespit etmek, geliĢmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla 

araĢtırmalar yapılacaktır. 

Strateji GeliĢtirme 
Hizmetleri Bölümü 

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

34 Ġlçe MEM arĢivinin tasnif edilmesi ve dijital ortama aktarılmasına yönelik 

çalıĢmalar baĢlatılacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

Ġlçe MEM 
Bölümleri 

35 Ġlçe MEM bilgi edinme sistemleri vasıtasıyla bilgi istenilen konuların analizi 

yapılacak, sıklıkla talep edilen bilgiler kamuoyu ile düzenli olarak 

paylaĢılarak mükerrer bilgi taleplerinin azalması sağlanarak memnuniyet 

oranı artırılacaktır. 

Özel Büro Ġlçe MEM 
Bölümleri 

36 Modüllerin yer aldığı SĠMMĠS, yeni teknolojik altyapıyı destekleyecek 

Ģekilde güncellemeleri tamamlanacak, mevzuat değiĢiklikleri ve ilgili 

bölümlerden gelen talepler doğrultusunda sisteme yeni alt modül/ekran ve 

raporlar entegre edilmek suretiyle kapsam ve iĢlerliğinin artırılması 

sağlanacaktır. 

Bilgi ĠĢlem ve 
Eğitim Teknolojileri 
Hizmetleri Bölümü 

Ġlçe MEM 
Bölümleri 
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BÖLÜM-IV: MALĠYETLENDĠRME 

  Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi 

sürecindeki temel gaye, stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya 

konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine 

katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve 

harcamaların önceliklendirilmesi süreci iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen stratejiler 

doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı 

belirlenmiştir. 

Seyhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan stratejik 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 2.346.640.000,00 TL’lik 

kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her 

bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini 

maliyetine ulaşılmıştır. 2014 yılı Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

Bütçe Giderleri ve Ödeme Emirleri Belgelerinde yer alan yıllık ödenek 399,123,577,01 TL dir. 

Bu nedenle 2015 yılı tahmini bütçesi 400,000,000,00 TL olarak kabul edilmiştir. Sonraki 

yıllarda yaklaşık % 8’lik artışlar olacağı varsayımı ile toplam plan maliyeti elde edilmiştir. 
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Tablo-10. 2015-2019 Stratejik Planı Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) Oran (%) 

Stratejik Hedef-1.1  23,40 

Stratejik Amaç-1  23,40 

Stratejik Hedef-2.1  19,15 

Stratejik Hedef-2.2  2,34 

Stratejik Hedef-2.3  5,11 

Stratejik Amaç-2  26,60 

Stratejik Hedef-3.1  11,28 

Stratejik Hedef-3.2  19,15 

Stratejik Hedef-3.3  15,96 

Stratejik Amaç-3  46,38 

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı  96,38 

Genel Yönetim Giderleri  3,62 

Toplam Plan Maliyeti  100,00 

 

 

 

 

  



84 
 

BÖLÜM-V: ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

A. ADANA ĠLÇE MEM 2010-2014 STRATEJĠK PLANIN DEĞERLENDĠRMESĠ 

  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata 

geçirilen stratejik yönetim anlayıĢı kapsamında yürütülen stratejik planlama 

çalıĢmaları, Millî Eğitim Bakanlığının 2006/55 sayılı Genelgesi ile baĢlamıĢ ve 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının kamuoyuna 

açıklanmasıyla tamamlanmıĢtır. 

  Seyhan Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2010-2014 Stratejik Planında 4 tema 

altında 9 stratejik amaç ve 27 stratejik hedef yer almıĢtır. 

  Stratejik planlama sürecinde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar sayesinde Seyhan Ġlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı 

artmıĢtır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama anlayıĢının Müdürlüğümüzde 

benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayıĢının geliĢmesine 

katkı sağlanmıĢtır. Süreç içerisinde karĢılaĢılan en önemli güçlüklerden biri, stratejik 

planlamanın nispeten yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer 

önemli güçlük ise yönetici kadrolarında yaĢanan değiĢiklikler neticesinde planda yer 

alan stratejik hedeflerin gerçeklemesine yönelik yürütülen çalıĢmaların zaman zaman 

aksamasıdır. Ġkinci plan hazırlık döneminde, bu konularda iyileĢme sağlandığı, 

stratejik yönetime iliĢkin farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının 

arttığı gözlemlenmiĢtir. 

  Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı‟nın gerçekleĢme 

durumu değerlendirildiğinde aĢağıdaki konularda önemli iyileĢmelerin sağlandığını 

görülmüĢtür: 

1. Zorunlu eğitimde okullaĢma, 

2. Hayat boyu öğrenmeye katılım, 

3. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileĢmeler, 

  2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileĢme sağlanan alanlara 

yönelik ikinci plan dönemi için de çalıĢmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin 

sağlanması hedeflenmiĢtir. Bu kapsamda gerekli hedef ve stratejiler belirlenerek 

bunların gerçekleĢme durumlarını izlemek üzere göstergeler oluĢturulmuĢtur. 



85 
 

  Bununla birlikte aĢağıdaki konularda da geliĢtirilmesi gereken öncelikli alanlar 

tespit edilmiĢtir: 

1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma 

2. Eğitim ve öğretimde özel öğretimin payı 

3. Öğrenci baĢarısı ve öğrenme kazanımları 

4. Yabancı dil yeterliliği 

5. BeĢeri altyapı  

6. Ġzleme ve değerlendirme 

  Bu baĢlıklarda gerekli iyileĢmelerin sağlanması amacıyla paydaĢların görüĢ ve 

önerileri ile durum analizi sonuçlarından yola çıkılarak stratejiler geliĢtirilmiĢtir. 

B. ADANA ĠLÇE MEM 2015-2019 STRATEJĠK PLANI ĠZLEME VE 

DEĞERLENDĠRME MODELĠ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; 

kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin 

yapısını ve iĢleyiĢini düzenlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, 

kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını oluĢturması,  stratejik amaçlar 

ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiĢ olan 

göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,  2015-2019 dönemine iliĢkin 

kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

2015-2019 Stratejik Planı‟nı hazırlamıĢtır. Hazırlanan planın gerçekleĢme 

durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi 
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için Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve 

Değerlendirme Modeli geliĢtirilmiĢtir. 

Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere 

kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 

analizidir. 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve 

Değerlendirme Modeli‟nin çerçevesini; 

 Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans 

programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının 

tespit edilmesi, 

 Performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

 Sonuçların raporlanması ve paydaĢlarla paylaĢımı, 

 Gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluĢturmaktadır. 

Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan 

performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının tespiti, Strateji GeliĢtirme 

Hizmetleri Bölümü tarafından yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini 

kapsayan birinci izleme kapsamında,  Müdürlüğümüzün hizmet birimlerinin sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleĢme durumlarına iliĢkin veriler toplanacaktır. 

Göstergelerin gerçekleĢme durumları hakkında hazırlanan rapor, Strateji GeliĢtirme 

Hizmetleri Bölümü yöneticisi tarafından Seyhan Ġlçe Millî Eğitim Müdürüne sunulur. 

Böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaĢılmasını sağlamak üzere gerekli 

görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme kapsamında; Müdürlüğümüzün hizmet 

birimlerinin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleĢme durumlarına ait 

veriler toplanacaktır. Yılsonu gerçekleĢme durumları, varsa gösterge hedeflerinden 

sapmalar ve bunların nedenleri Ġlçe Millî Eğitim Müdürü veya görevlendirilen ġube 

Müdürü baĢkanlığında tüm birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu 

hazırlanarak kamuoyu ile paylaĢılacaktır. 
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Tablo-11. Ġzleme Değerlendirme Takvimi 

 

 

 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

 Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 

tarafından tüm birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin toplanması 

 

 Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun  Strateji 

Geliştirme Hizmetleri Bölümü yöneticisi 

tarafından İlçe Millî Eğitim Müdürüne 

sunulması 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın 

Şubat ayı sonuna 

kadar 

 Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümü 

tarafından tüm birimlerden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin 

toplanması 

 

 İlçe Millî Eğitim Müdürü veya 

görevlendirilen Şube Müdürü 

başkanlığında tüm birim yöneticilerince 

yılsonu gerçekleşmelerinin, varsa 

gösterge hedeflerinden sapmaların ve 

sapma nedenlerin değerlendirilerek 

gerekli tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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Göstergelere ilişkin yılın ilk 
6 aylık dönemine ait 

gerçekleşmelerin tespiti  

İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren raporun 
İlçe Milli Eğitim Müdürüne 

sunumu 

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için gerekli 

tedbirlerin alınması 

Stratejik planda yer alan 
göstergelere ilişkin yıllık 

gerçekleşme durumlarının 
tespiti  

Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren raporun 
İlçe Milli Eğitim Müdürüne 

sunumu ve kamuoyu ile 
paylaşılması  

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 
değerlendirilmesi 

 

 

ġekil-4. Ġzleme ve Değerlendirme ġeması 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seyhan İlçe 
MEM 

2015-2019 
Stratejik Planı 

İzleme ve 
Değerlendirme 

Modeli 
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