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TAKDİM 

“Ekmekten sonra eğitim bir milletin en büyük ihtiyacıdır.” Fransız fizyolog Paul 

Richer’in 20. yüzyılın başlarında söylediği bu söz o yıllar için abartı sayılabilir: Baş döndürücü 

gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında ise bu söz eğitimin önemini çok güzel 

anlatmaktadır. İlerlemenin en önemli koşulu olan eğitim elbette tesadüflere bırakılamaz.  

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayan 

stratejik planının bu anlamda önemi tartışılmaz.5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu kapsamında hazırlanması yasal zorunluluk olan bu plan aynı zamanda daha iyi bir 

eğitim ve daha şeffaf bir yönetim için de zorunluluktur. 

Rene Descartes’in dediği gibi “Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen 

başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.” Başarıyla sonuçlanan işler iyi bir planlama ile başlar ki 

konu eğitim olunca bu, daha elzemdir. İnanıyorum ki bu plan, Türkiye’nin 2023 vizyonuna 

ulaşma adına önemli bir atılım olacaktır. Sürekli çağı yakalamayı hedefleyen ülkemiz için artık 

nihai hedef çağın ötesine geçmektir. Çağı takip eden değil, çağın takip ettiği olmaktır. 

Her satırında vizyoner bakış açısının izlerinin okunduğu Stratejik Planımızın 

hazırlanışında olduğu kadar uygulanışında da başarılı olacağına inanıyor, Küçükçekmece’mize 

ve tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

 

     Harun KAYA 

 Küçükçekmece Kaymakamı 

 



 

 

SUNUŞ 

Kökleri İkinci Dünya Savaşından hemen sonrasına dayanan stratejik planlama 

çalışmaları, bilgi ve teknolojinin yegâne güç olduğu günümüz dünyasında daha çok önem 

kazanmıştır. Zira günümüzde dış çevre sürekli bir gelişim içerisindedir. Stratejik planlamanın bir 

amacı da örgütün sürekli gelişen bu dış çevreye uyum sağlamasıdır. Bu uyum sağlanamazsa 

örgüt kendisinden beklenen amaçları gerçekleştiremez. 

Kıt kaynakların verimli bir şekilde kullanılması da stratejik planın yapılması gereğini 

ortaya koyan önemli bir sorundur. Stratejik plan yapılmazsa kaynak yönetimi doğru bir şekilde 

sağlanamaz, beraberinde yönetimin açık ve şeffaf olma özelliği de zarar görür. Tüm bu 

nedenlerle planlama çağdaş bir yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Karmaşıklığı ve riski 

azaltmak için her örgüt plan yapmak zorundadır.  

Bu zorunluluk 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal bir 

çerçeveye oturtulmuştur. Küçükçekmece İlçe Milli eğitim Müdürlüğü olarak bu yasal çerçeveye 

istinaden yaptığımız ilk stratejik plan 2010-2014 yıllarını kapsayan plan olmuştur. İkinci beş 

yıllık dönemi kapsayan 2015-2019 Stratejik Planı da ilk planın hazırlama ve uygulama 

deneyimleri ışığında hazırlanarak uygulamaya konmuştur. 

Stratejik planlama bir sonuç değil bir süreçtir. Bu süreç planlamanın sonuçlarından daha 

önemlidir.  Sadece dış çevre koşulları değil iç dinamikler de sürekli değişim göstermektedir. Bu 



değişimler, stratejik planın sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şekilde 

güncellenmesini gerektirecektir. Ancak önemli olan, değişimi ve gelişimi önce akıllarda ve 

zihinlerdegerçekleştirmektir. 

Stratejik Planlama bir ekip işidir. Ekibin tüm üyelerinin bakış açıları, vizyonları, 

görüşleri, tecrübeleri sürece katkı sağlar. Bu katkı ne kadar zenginse süreç de plan da o kadar 

zengin olur.  

Stratejik Plan aynı zamanda bir fırsat arayışıdır. Süreçte ortaya çıkan kimi fırsatlar planın 

başarısını öngörülenden de daha ileri seviyelere taşıyabilir. Planlama bir bakıma bu fırsatların 

görülmesi ve yönetilmesini de sağlamaktadır. 

Hazırladığımız bu stratejik plan ile toplam kalite yönetimi yaklaşımı içerisinde 

Müdürlüğümüzün mevcut düzeyi ile ulaşmak istediği düzey arasında sağlam bir köprü 

kurduğumuza inanıyoruz. Elbette bu köprüden sağlam ve güvenli adımlarla geçmek ihtiyaç 

duyulan maddi kaynaklardan daha önemli olarak güçlü insan kaynaklarıyla gerçekleşecektir. 

İnsan kaynaklarımızın bu zor görevin üstesinden geleceğine şüphemiz bulunmamaktadır.  

İstanbul’umuz nasıl Türkiye’nin özetiyse, Küçükçekmece de bir bakıma İstanbul’un bir 

özetidir. Küçükçekmece’nin atılımı İstanbul’un atılımını tetikler, bu da Türkiye’mizin atılımı 

olur. Bu durum omzumuza aldığımız sorumluluğu daha da ağırlaştırmaktadır.İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak bu bilinçle hazırladığımız 2015-2019 Stratejik Planında gösterilen hedefler 

Küçükçekmece’mizi çok daha ileri seviyelere taşıyacak potansiyeli içermektedir. Uygulamada 

gösterilecek başarıyla da bu potansiyelin açığa çıkacağına inancımız tamdır. 

Stratejik Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip üyelerine teşekkür ediyor, planın 

hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

 

 

 

Cemal YILMAZ 

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü 
 

 

 

 

 



ÖNSÖZ 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 10/12/2003 tarihinde kabul edilen 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 8. Maddesi,  “Kamu idareleri; kalkınma planları, 

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

ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.”şeklinde 

düzenlenmiştir. Kanunun bu amir hükmüne istinaden diğer tüm kurumlar gibi Küçükçekmece 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de ilk stratejik planını 2010-2014 yıllarını kapsayacak şekilde 

hazırlamış ve uygulamıştır. 

  İlk 5 yıllık plan süresinin bitiminden itibaren geçerli olacak 2015-2019 Stratejik Planı 

kanunda da işaret edilen katılımcı anlayışla hazırlanmıştır. Elbette ilk planın gerek 

hazırlanmasında gerek uygulanmasında edinilen tecrübeler ikinci planın hazırlanmasında yol 

gösterici olmuştur.  

       Kamu idarelerinin;  kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için 

bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve 

hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmaları yasal bir zorunluluk olduğu kadar, şeffaf, 

hesap verilebilir bir yönetim anlayışının da gereğidir. Hiç şüphesiz böyle olduğu için de yasal 

zorunluluk olmadığı halde özel kurum ve kuruluşların da çoğu uzun yıllardan beri stratejik plan 

hazırlamakta ve uygulamaktadır.  

 2015-2019 Stratejik Planının ilk bölümünde Müdürlüğümüzün mevcut durumunu 

gösteren fotoğrafı, ikinci bölümde geliştirilen yeni vizyon ve misyon anlayışının şekillendireceği 

geleceğin fotoğrafı sunulmaktadır. Planda, üst politika belgelerine uygun, Bakanlığın vizyonunu 

destekleyen ve tamamlayan hedefler seçilmiştir.  

 Seçilen hedeflere ulaşmak elbette inanarak çalışmakla mümkündür. Bu bağlamda 

hedeflerin önemli bir kısmının gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesileyle planın 

hazırlanmasına katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz. İnanıyoruz ki bu plan 

özelde Küçükçekmece’nin genelde tüm ülkemizin daha ileri, daha müreffeh geleceği için bir 

kilometre taşı olacaktır. 

 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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KISALTMALAR 

Tablo 1: Kısaltmalar 

 

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi 

MEB

 kanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 

 
MEM Millî Eğitim Müdürlüğü 

SGB

 :StratejiGel

iştirmeBölümü 

Strateji Geliştirme Bölümü 

İKB İnsan Kaynakları Bölümü 

SP Stratejik Plan 

AB Avrupa Birliği 

İSTKA 

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

İSMEK İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları 

MEBBİS MillîEğitimBakanlığıBilişimSistemleri 

E-okul OkulYönetimBilgiSistemi 

FATİH FırsatlarıArtırmaveTeknolojiyiİyileştirmeHareketi 

KHK KanunHükmündeKararname 

ÖSYM Ölçme, SeçmeveYerleştirmeMerkezi 

YÖK YükseköğretimKuruluBaşkanlığı 

YGS YükseköğretimeGeçişSınavı 

TEOG TemelEğitimdenOrtaöğretimeGeçiş 

HBÖ Hayat BoyuÖğrenme 

HBÖSB Hayat BoyuÖğrenmeStratejiBelgesi 

DYS 

 

DokümanYönetimSistemi 

BİLSEM BilimveSanatMerkezi 

MTEK MeslekiveTeknikEğitimKurumları 

OÇEM OtistikÇocuklarEğitimMerkezi 

RAM RehberlikveAraştırmaMerkezi 

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunıtıes, Threats (Güçlü, Zayıf, Fırsat,Tehdit) 

PEST Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik 

GZFT Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit 

TÜİK TürkiyeİstatistikKurumu 

BİMER BaşbakanlıkİletişimMerkezi 

SGK SosyalGüvenlikKurumu 

TOKİ TopluKonutİdaresiBaşkanlığı 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve bunların ortaya koyduğu iletişim ve bilgi 

ağındaki ilerlemeler sonucunda adeta global bir köye dönüşen dünyada   stratejik planlamaya 

daha çok ihtiyaç vardır. Stratejik planlama geleceğin belirsizliklerini gidermek ve 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak açısından oldukça önemlidir. 

Ülkemizde 5018 sayılı kanun ile kamu kurumları için yasal zorunluluk haline gelen 

stratejik plan aslında yönetimi daha şeffaf ve daha açık temellere oturtmak isteyen bu suretle 

başarıyı hedefleyen her kurumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Planlamak başarının ilk 

adımıdır. İlk adım ne kadar sağlam atılırsa diğer adımlar da o kadar güvenli ve sağlam olur. 

Temeli iyi bir planla desteklenen başarılar daha kalıcı ve daha parlak olur.  

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik 

planı başta Bakanlığın 2015-2019 stratejik planı olmak üzere üst politika belgelerinde ifade 

edilen hedefler gözetilerek hazırlanmıştır. Planın geleceğe yönelim bölümü 3 tema üzerine 

kuruludur. Bu 3 tema “katılım, kalite, kapasite” şeklinde 3K ile formüle edilebilir. Birinci 

temada eğitime katılım ve eğitimi tamamlama ile ilgili 1 hedef ikinci temada eğitimde kaliteyi 

artırmaya yönelik 3 hedef, üçüncü temada ise kurumsal kapasiteyi geliştirmeye dönük 3 hedef 

belirlenmiştir. Toplam 7 hedefin belirlendiği planda her hedeften sonra,  bu hedefleri somut, 

ölçülebilir ifadelere dönüştüren performans göstergeleri ve hedeflerin gerçekleşmesi için 

alınacak tedbirler sıralanmıştır. 

Şüphesiz izleme ve değerlendirme de yapılan bir planın başarıya ulaşması için elzem 

teşkil etmektedir. Yapılacak etkili izleme ve değerlendirme çalışmaları amaçların gerçekleşme 

ve sapma değerlerini öğrenmek adına önemli bir aşama olacaktır. Ayrıca her yıl hedefleri 

gerçekleştirme adına yapılacak faaliyet ve projelerin yer aldığı yıllık performans çalışma 

programları hazırlanarak plan desteklenecek ve başarıya ulaşması için gerekli adımlar 

atılacaktır. 
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BÖLÜM 1 : STRATEJİK PLANINHAZIRLANMA SÜRECİ 

Müdürlüğümüzde MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 66968699/602.04/2498734 

sayı ve 16.09.2013 tarihli yazısı ve MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 no’lu 

genelgesi doğrultusunda 2015-2019 stratejik plan hazırlama süreci başlatılmıştır. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 dönemi stratejik planının hazırlanması 

sürecinin temel aşamaları şunlardır: Kurul ve ekiplerin oluşturulması, çalışma takviminin 

hazırlanması, uygulanacak yöntemlerin ve yapılacak çalışmaların belirlenmesi. 

Tablo 2: Hazırlama Süreci Takvimi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Stratejik Planlama Adımları 

2013 2014 2015 
K

a
sı

m
 

A
ra

lı
k

 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a

z
ir

a
n

 

T
e

m
m

u
z

 

A
ğ

u
st

o
s 

E
y

lü
l 

E
k

im
 

K
a

sı
m

 

A
ra

lı
k

 

O
ca

k
 

Ş
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

1 
Kurulan Ekip ve Üst Kurulun 
Bilgilerinin ve Çalışma Planının 
Başkanlığa Bildirilmesi 

                                    
 

2 
Ekip ve Kurul Üyelerinin Stratejik 
Planlama Konusunda Hizmetiçi 
Eğitimden Geçirilmesi 

                                    
 

3 

DURUM ANALİZİ                                      

Tarihi Gelişim                                      

Mevzuat Analizi                                      

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler                                      
Kurum İçi ve Kurum Dışı Analizler 
(Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, 
Teknolojik Düzey,  İnsan Kaynakları, 
Mali Kaynakların Araştırılması, GZFT 
vb. Analizler) 

                                    

 

Üst Politika Belgeleri                                      

Gelişim Alanlarının Belirlenmesi                                      
Strateji Geliştirme Başkanlığının 
Değerlendirmesi 

                                    
 

4 

GELECEĞE YÖNELİM                                      

Misyon-Vizyon-Temel İlke ve Değerler                                      

Temalar                                      

Stratejik Amaçlar                                      

Stratejik Hedefler                                      

Performans Göstergeleri                                      

Stratejiler                                      

Faaliyet ve Projeler                                      

5 MALİYETLENDİRME                                      

6 İZLEME VE DEĞERLENDİRME                                      

7 
Okul ve Kurumlara Stratejik Planlama Sürecinde 
Danışmanlık ve Rehberlik Yapılması                                      

8 
Okul ve Kurum Stratejik Planlarının İncelenerek, 
Hedefler Bağlamında İlçe MEM Planında Revize 
Yapılması 

                                    
 

9 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Değerlendirmesi                                      

10 Düzeltme, Onay ve Yayım                                      
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Milli Eğitim Bakanlığının 2013/26 sayılı genelgesi ve  MEB 2015-2019 Stratejik Plan 

Hazırlama Programı çerçevesinde ilçemizde Kaymakamlık onayı ile Stratejik Plan Üst Kurulu 

kurulmuştur. Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Plan Üst Kurulu İlçe Milli 

Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve 3 Okul Müdürü olmak üzere toplam 5 

üyeden oluşmuştur 

Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında müdürlüğümüz Strateji Geliştirme 

Bölümü bünyesinde 06 Aralık 2013 tarihli ve 020- 113123 sayılı Valilik makamının oluru ile 

Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi oluşturulmuş ve 08.01.2015 tarihli ve 

59090411/20/210158 sayılı Valilik makamının oluru ile ekip yenilenmiştir. 

Tablo 3:KüçükçekmeceMEM2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi 
 KÜÇÜKÇEKMECE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA ve KOORDİNASYON EKİBİ 

SIRA NO ADI SOYADI ÜNVANI GÖREVİ 

1 Erdinç ÖNCEL Okul Müdürü Başkan 

2 Caner KURU Okul Müdürü Üye 

3 Cemil MUTLU Okul Müdürü Üye 

4 Beklan Emre ÖZDEMİR Müdür Yardımcısı Üye 

5 Fatih DEVECİOĞLU Müdür Yardımcısı Üye 

6 Hanifi TÜRKAN Bölüm Şefi Üye 

 

Stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesinde proje yönetimi yaklaşımı 

benimsenerek, planlama sürecinin belirli bir zaman dilimi içerisinde tamamlanması ve 

kaynakların etkin kullanımı amacıyla, Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi 

tarafından bir çalışma takvimi oluşturulmuş ve çalışmaların söz konusu takvime uygun olarak 

yürütülmesine dikkat edilmiştir. 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan 

Hazırlık Programı çerçevesinde Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü olarak “Stratejik 

Plan hazırlık süreci” beş aşamalı olarak yürütülmektedir. Bu aşamalar: Hazırlık Dönemi 

Çalışmaları ve Hazırlık Programı, Durum Analizi, Geleceğe Yönelim, Maliyetlendirme, 

İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşmaktadır.  

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama ve Koordinasyon Ekibi, 

müdürlüğümüze ait stratejik plan çalışmalarının yanında okul ve kurumların stratejik 

planlarının hazırlanma sürecine de rehberlik etmektedir. 
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İç ve Dış paydaş anketleri hazırlanıp uygulanmıştır. İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün 

her birimindeki personelin planla ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Bu çalışma ile kurumun 

GZFT Analizi yapılmıştır.Çalışmalar belirli dönemlerde “İlçe Stratejik Plan Üst 

Kurulu”nasunulmuştur. 

10-15Mart 2014 tarihleri okul ve kurumların Stratejik Plan Hazırlama Ekip 

başkanlarına toplam 30 saatlik beş gün süren Stratejik Plan Hazırlama Semineri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik : İlçe Genelinde Seminere Katılanların Sayısı 
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BÖLÜM 2 : DURUM ANALİZİ 

Stratejik Plan Hazırlama sürecinin ilk aşamasında yapılan durum analizinde Kurumun 

genel bir fotoğrafı çekilmiştir. Önce tarihsel gelişim belirtilmiştir. İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünün temel faaliyet alanlarına ve misyonuna götürecek şekilde ilgili mevzuat 

belirlenmiş veİlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün birimleri, temel görev alanları ile ürettikleri 

ürün ve hizmetler özet bilgi olarak verilmiştir. 

   Bu bölümde tüm iç ve dış paydaşlar belirlenerek bir paydaş analizi yapılmıştır. Paydaş 

analizi değerlendirmeleri sonucunda kurum içi ve kurum dışı analizler çıkarılmıştır. 

A. TARİHİ GELİŞİM 

Küçükçekmece ilçesi 1988 yılında Bakırköy´den ayrılmıştır. İlçenin örgün ve yaygın 

eğitim- öğretim işlerinin bakanlık ve hükümet politikaları çerçevesinde planlanması ve 

yürütülmesi amacıyla aynı yıl Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü kurulmuştur. 

Kendisine bağlı 52 kurum ile çalışmalara başlayan Müdürlüğün müstakil binası 

bulunmadığından ilçedeki Gültepe İlköğretim Okulu'nun 2. katı Müdürlük faaliyetlerine 

ayrılmıştır. 

    Hızlı büyüme neticesinde Avcılar Mahallesi 1992 yılında İlçe bünyesinden ayrılarak 

müstakil İlçe ve Müdürlük olmuştur. 

     Gültepe İlkokuluna 1996 yılında ek kat çıkılarak Müdürlük bu kata taşınmıştır. Giriş çıkış 

yerleri düzenlenip okulla ilişkisi fiziki olarak kesilen Müdürlük burada uzun süre hizmet 

vermiştir. 

      Zamanla ilçenin daha da büyümesi ve personel sayısının artması bulunduğu binayı 

yetersiz kılınca Halkalı Toplu Konutları içerisinde TOKİ işbirliği ile Müdürlüğün kullanımı 

için 2 katlı müstakil bir bina yapılmıştır. Müdürlük 2009 yılında bu binaya taşınmıştır. 

İlçemizde 37 adet İlkokul 28 adet 4 adet Anadolu İmam Hatip Lisesi, 18 adet 

Anaokulu, 1 adet Rehberlik Araştırma Merkezi, 1 adet Halk Eğitim Merkezi, 2 adet OÇEM 

ve 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi ile 17 adet spor salonu bulunmaktadır. 

Günümüzde Anadolu Lisesi, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler, İlköğretim Okulları ve 

Anaokulları ile Küçükçekmece sadece İstanbul'da değil Türkiye çapında standartları 
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zorlamaya başlamıştır. "Kendi okulunu kendin yaptır, Okul yaptıramıyorsan derslik yaptır." 

kampanyaları sürekli ve sistemli bir şekilde yürütülerek ilçeye 50 bağış okul kazandırılmıştır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim ise İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin ilçemizde bulunması 

sebebiyle önemli gelişmeler kaydetmiştir. Sosyal ve Kültürel faaliyetler artarak devam etmiş 

öğretmenler ve Milli Eğitim çalışanları arasında birlik ve beraberlik sağlanmıştır. Halk 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü örgütünü yerleşik binalarla güçlendirirken bir yandan da yetişkin 

insanlarımızın tamamını eğitimden geçirmek amacı ile çok ve çeşitli kurslar açmaya devam 

etmektedir. Öğretmen ve öğrenciler arasında spor müsabakaları düzenlenerek iletişim 

güçlendirilmektedir.  

Çevre şartları kullanılarak ihtiyacı olan öğrencilerimize giyecek, burs ve kitap yardımları 

yapılmaya devam edilmektedir. Çıraklık eğitim merkezi ve meslek edindirme kursları 

çalışmalarını sürdürmektedir.  

Müdürlüğümüz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz  ve 5 Şube Müdürünün yönetiminde, Okul 

ve Kurumlarımızın değerli, çalışkan ve fedakâr müdürleri, öğretmenleri ve hizmetli 

personeliyle mevcut başarısını sürdürmektedir. 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde 

Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda 

oluşturulmuş bir yapıya sahip, Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin 

yürütülmesi, devletin politikalarının Kaymakamlık makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi 

Müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Bu anlamda, ilçede devletin ve hükümet ile 

bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan kaymakamlık makamına karşı müdürlüğümüz 

birinci derecede sorumludur. Milli Eğitim Sistemimiz; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, Hükümet Programları, Kalkınma Planları, Milli 

Eğitim Şuraları, Ulusal Program esas alınarak düzenlenmektedir. 

Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Anayasamızın 42. Maddesinde düzenlenmiştir: 

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi  

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.  

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.  
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Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 

esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve 

öğretim yerleri açılamaz.  

Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.  

İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.  

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen 

seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. 

Müdürlüğümüzün kuruluşu,  652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararname ile düzenlenmiştir. Adı geçen kanun 

hükmünde kararnamede, kapsam ve amacı belirten 1. maddesi dışındaki ilk 29 maddesinde 

merkez teşkilatının yapısı belirtilmiştir. Taşra Teşkilatı başlıklı 30. maddesinde ise İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerinin kurulması düzenlenmiştir. 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı  İl ve İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ile Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri düzenlenmiştir. 

 

C. FAALİYET ALANLARI ve SUNULAN HİZMETLER 

Müdürlüğümüz toplam 17 bölümle hizmet vermektedir. Her bir bölüm İlçe Milli 

Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen iş ve işlemleri yapmaktadır. 

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren okullar ve kurumlar mevzuatları 

çerçevesinde eğitim öğretim ile rehberlik hizmetlerini yürütmektedirler.  
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Tablo 4: Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler 

BÖLÜM 

ADI 
HİZMET ADI HİZMET TANIMI 

Ö
Z

E
L

 K
A

L
E

M
 B

Ö
L

Ü
M

Ü
 

Milli Eğitim Müdürünün 

resmi ve özel yazışmaları 

Milli Eğitim Müdürünün sekretarya ve protokol işlemlerini yürütmek, 

Görevlendirmeler 

(Kurum İçi)  

Okul / Kurum Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı  kadrolarına  görevlendirilme 

taleplerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi, Müdürlüğümüz 

idarecilerinin kurum içi görevlendirme işlemleri. 

Atama İşleri 

(Yönetici Atama, Göreve 

Başlama, Görevden Ayrılma) 

Okul/Kurum Müdürlüğü,  Müdür Yardımcılığı,  kadrolarına atanma taleplerinin İl 

Milli Eğitim Müdürlüğüne  gönderilmesi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 

Genel İdari Hizmetleri sınıfında  görev yapan yöneticilerden (Şef hariç) görev 

yeri değişenlerin göreve başlama, görevden ayrılma  iş ve işlemlerinin 

yürütülmesi 

Talep, Şikayetler, Görüş ve 

Teklifler 

Kurum ve kuruluşlar veya vatandaşlardan gelen istek, şikayet, görüş ve teklif 

konularının değerlendirilerek koordineyi sağlamak 

Yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile 

ilişkileri yürütmek 

İlgili birimlerle koordinasyonu 

sağlamak 

 Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretarya işlemlerini yürütmek, 

Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

A
V

R
U

P
A

 B
İR

L
İĞ

İ 
D

IŞ
 İ

L
İŞ

K
İL

E
R

 B
Ö

L
Ü

M
Ü

 

Yurtdışı Teşkilatı ve  

Eğitim Öğretim 

Yurtdışına görevlendirilen öğretmen ve okutmanların iş ve işlemlerini yapmak, 
Türkçe ve Türk kültürünü yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmek, 

Burslar 

Yabancı burslu Türk Öğrenciler İle ilgili iş ve İşlemleri yapmak, 

Türkiye burslusu yabancı öğrenci işlemlerini (Türk Cumhuriyetleri hariç) 

yürütmek, 

Burslu öğrencilere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenlemek, 

Avrupa Birliği 

Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla ilgili işleri yürütmek, 

Avrupa Birliği gençlik ve eğitim programlan hakkında farkındalığı artırıcı 

çalışmalar yapmak, 

Ülkemiz eğitim ve öğretim sistemini Avrupa Birliği ve üye ülkelerinde tanıtıcı 

faaliyetler planlamak, 

Avrupa Birliği ile ilgili dokümantasyon ve raporlama çalışmalarını yürütmek, 

Türk Cumhuriyetleri, Balkan Ülkeleri ile Akraba Topluluklarının burslarla ilgili iş 

ve işlemlerini yürütmek, 

Türkçe ve Türk kültürünü yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmek, 

Eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek, 

Kültürel yayınlar, öğretim materyalleri ve ders kitabı desteği sağlamak, Sosyal ve 

kültürel faaliyetleri planlamak, uygulamak ve desteklemek, 

Projeler Koordinasyon 

Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IMF ve benzeri kurum ve kuruluşların projeleri 

ile diğer ikili ve çok taraflı uluslararası projelerin hazırlanmasında 

 ve sunulmasında koordine çalışmalarını yürütmek, 

Projelerin yürütülmesi konusunda rehberlik etmek, 

Projelerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

Basın ve Foto Film Merkezi Radyo, TV, internet dâhil olmak üzere müdürlüğün görev alanına  

giren konularda tüm yayıncılar ile ilişkileri yürütmek, 
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B
A

S
IN

 V
E

 H
A

L
K

L
A

 İ
L

İŞ
K

İL
E

R
 

Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik bilgilendirme  

faaliyetlerini yürütmek, 

Medyada yer alan yayınların eğitim açısından etkilerini ölçmek ve etkilerini 

analiz etmek, 

Milli Eğitim Müdürlüğünün törenler, sempozyumlar, seminerler ve diğer 

organizasyonlardaki fotoğraf ve film iş ve işlemlerini yürütmek ve bunların Milli 

Eğitim  

Müdürlüğünün internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak, 

Basınla ilgili onayları almak. 

Bilgi Edinme Bilgi Edinme Yasası kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünün üzerine düşen 

sorumlulukları  

yerine getirmek,  Halkla İlişkiler Vatandaşların İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep, istek ve şikayetlerine yönelik  

bilgilendirme ve gerekli yönlendirme işlemlerini yürütmek, 

B
İL

G
İ 

İŞ
L

E
M

 

Ağ Yönetim 

Müdürlük projelerini Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlamak ve 

uygulanmasını sağlamak, 

Bu tasarım ve uygulamaları teknolojik yeniliklere uygun olarak takip etmek ve 

güncellemek, 

Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

Bilgi ve Sistem Güvenliği 

Bilgi güvenliği ilke ve politikalarını yürütmek, 

Bilgi güvenliği ve güvenirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, 

Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

İnternet Hizmetleri 
Müdürlük internet sayfalan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları 

kesintisiz sürdürmek, 

Teknik Destek 

Müdürlüğün mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi 

ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 

Haberleşme güvenliğini sağlamak, 

Yönetim Bilgi Sistemleri 

• Bakanlık birimleri ile müdürlüğümüz bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını 

karşılamak 

 ve işletimini yürütmek, • Müdürlüğün bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, 

• Müdürlük hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği 

içinde veri tabanlarını oluşturmak, 

• Çağrı sisteminin bilgi işlem teknoloji ilerine dayalı iş ve işlemlerini yapmak, 

• Bölümlerle ilgili paket programlar hazırlamak, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretaryaişlemlerini yürütmek, 

D
E

S
T

E
K

 H
İZ

M
E

T
L

E
R

İ 

Eğitim Araçları ve Yayımlar 

Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

Müzelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 

Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek, 

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,                                                                                                      

Müdürlüğümüzde bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış 

demirbaşlarındüşümünün yapılarak, hurdaya ayırma işlemlerinin yürütülmesi, 

Depo iş ve işlemlerini yürütmek,                                                                                                                                             
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Tüm okul ve kurumların mühür ile ilgili işlemlerini yürütmek 

Sosyal Tesisler  

Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 

İdari İşler 

Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım, taşıma vb. işlemleri yürütmek, 

Sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek, 

Satın Alma Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Muhasebe 

Bütçe iş ve işlemlerini yürütmek, 

Müdürlüğün tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak, 

Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Genel Evrak ve Arşiv  Kozmik Büro, genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek,                                                                                                    

 Taşımalı eğitim 

uygulamalarıyla 

 ilgili iş ve işlemlerini 

yürütmek    

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretarya işlemlerini yürütmek                                                                                                                                                                                                
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Eğitim Politikaları 

Din öğretimine yönelik belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, 

Din öğretimini yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak çalışmalar yapmak, 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak, 

Din öğretimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma,  

planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, 

Uygulamalarla ilgili ortaya çıkan hukuki sorunları araştırmak ve gerekli 

düzenlemeler için teklifte bulunmak. 

Programlar ve Öğretim 

 Materyalleri 

İmam hatip liseleri meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim 

programlarını uygulamak/uygulatmak, 

Öğrenci İşleri ve Sosyal 

 Etkinlikler 

Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecektedbirler 

almak, 

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme 

 gibi işleri yapmak, 

Öğrencilerin barınma ve bursluluk iş ve işlemlerini yürütmek, 

Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, 

kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

Yurtdışından gelen öğrencilerin iş ve işlemlerini yürütmek, 

İzleme ve Değerlendirme 

Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, 

Yurtiçi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
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Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini 

yürütmek, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekreteryaişlemlerini yürütmek 
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Eğitim Politikaları ve  

Programları 

Eğitim ve öğretimi hayat boyu devam edecek şekilde yürütülmesine yönelik 

oluşturulan politika ve stratejileri uygulamak, 

Bakanlık tarafından hayat boyu öğrenme ile ilgili geliştirilen programlan 

uygulamak/uygulatmak, 

Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, 

Hayat boyu öğrenmeye yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, 

planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, 

Yaygın Meslekî Eğitim 

Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile ilgili kayıt, kabul, nakil, ödül, disiplin ve 

başarı değerlendirme gibi iş ve işlemleri yürütmek, 

Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim vermek, 

İnformal öğrenme fırsat ve imkânlarını desteklemek, 

Öğrenci ve kursiyerlerin yönlendirme ve rehberlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 

yapmak, 

Öğrenci ve kursiyerlerin disiplin durumunu takip etmek, iş ve işlemleri yapmak, 

Kurumlarda görevlendirileceklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Sosyal ve Kültürel Eğitimler 

 ve Faaliyetler 

Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Çocuklar, gençler ve aileler ile ilgili her türlü eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetleri 

planlamak ve  

uygulamak, 

Açık Öğretim 

Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

Açık Öğretim kurumlarında kayıt, nakil ve mezuniyet ile ilgili işleri takip etmek, 

Öğrencilerin yönlendirme ve rehberlik ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapmak, 

İnformal yolla edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Sosyal Ortaklar ve Projeler 

Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini 

plânlamak  

ve uygulamak, Hayat boyu öğrenme alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri 

izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve sosyal taraflarla işbirliği yaparak eğitim 

projeleri hazırlamak ve uygulamak, 

Meslek odaları ve iş dünyasının temsilcilerinin hayat boyu öğrenme süreçlerine 

katılımını sağlamak, 

İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve 

koordinasyonu sağlamak, 

Sosyal ortaklar ve ilgili sektörlerin insan ve bilgi kaynaklarından etkin bir şekilde 

faydalanmak, 

Mesleki Yeterlilik Kurumuyla işbirliği yapmak, 

İzleme ve Değerlendirme 

Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izleme değerlendirmek, 
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Yurtiçi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini 

yürütmek, 
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Soruşturma 

Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak 

Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek 

Dava ve icra iş ve işlemleri 

Adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde kaymakamlığı 

temsil etmek, 

Dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri 

zamanında almak, 

Hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, 

koordine etmek ve denetlemek, 

İdari, adli ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, 

Mevzuat takibi il eilgili 

işlemler 

Mevzuatı takip etmek, değişiklikleri izlemek, 

Mevzuat ve hukuki konularda ilgili birimleri bilgilendirmek ve lüzumu halinde 

görüş bildirmek, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretarya işlemlerini yürütmek, 
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Öğretmen Atama 

 ve Yer Değiştirme 

Öğretmen atama ve yer değiştirme ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

Öğretmenlerin askerlikle ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 

Öğretmenlerin alan değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirmeye ilişkin kılavuzların sağlıklı biçimde 

uygulanmasını sağlamak, 

Atama 

Öğretmenler dışındaki personelin atama, nakil ve görevlendirme ile görevden 

ayrılma ve başlama işlemlerini yürütmek, 

İkinci görev kapsamındaki yöneticilik görevlerine atama ve yer değiştirme iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

Gerekli hallerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına  yönelik iş ve 

işlemleri yapmak, 

Yarışma ve yeterlik sınavlarını planlamak ve sınav komisyonunun sekretarya 

hizmetlerini yürütmek, 

Eğitim 

Yöneticilik formasyonunun gelişmesine yönelik bilimsel çalışmaları izlemek ve 

değerlendirmek, 

Yöneticilerin ve öğretmen dışındaki personelin eğitim ihtiyacını  

belirlemek ve bu ihtiyacı karşılamak için gerekli iş ve işlemleri yapmak, 

Eğitim faaliyetleriyle ilgili dokümantasyon, yayın ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

Özlük ve Kadro 

İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 

Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

Özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

Emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

Pasaport ve yurtdışı iş ve işlemlerini yürütmek, 
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Tahakkuk 

Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak, 

Disiplin, idari ve ödül iş ve işlemlerini yürütmek, 

Sendikal İlişkiler ve İşlemler 

Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendika ve  

konfederasyonların il temsilcilikleriyle ile müdürlük arasındaki iletişimi 

sağlamak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun yüklediği görevleri yerine 

getirmek, 

Milli Eğitim Müdürlüğünün dernekler, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum 

kuruluşları ile iletişimini sağlamak, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretarya işlemlerini yürütmek, 
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 Temel Eğitim Yatırımları 

Temel Eğitim yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri düzenlemek, 

Onaylanan yapım programlarını ve ek programları uygulamak, 

Eğitim ihtiyacının karşılanmasında halk katkıları ile sağlanacak eğitim yapılarının 

gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Yatırımlar 

Yatırım programlarında yer alan yapı yatırımlarının ihale öncesi  

hazırlıklarını yaptırmak, 

İhale edilen yatırımları izlemek, yıllar itibariyle bütçe ödeneklerinirevize etmek, 

planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, 

Onarımları izlemek ve değerlendirmek, 

Eğitim ihtiyacının karşılanmasında halk katkıları ile sağlanacak eğitim yapılarının 

gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Yapı işleri 

Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarını hazırlamak, 

Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerini hazırlamak, 

Yeni teknolojilerin ihale şartnamesinde yer almasını sağlamak, 

Yapılan ihalelere ait hak edişleri incelemek, tahakkuka bağlamak ve ödemeleri 

yapmak, 

Okul ve eğitim kurumlarını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile 

ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırmak, 

Mimarî Proje 

Yapıların mimarî ve mühendislik projelerini yapmak ve yaptırmak, 

Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, 

Kiralama ve Kamu Özel 

Ortaklığı 

Hazine mülkiyetinde bulunanlar dâhil ihtiyaç duyulan her türlü okulve binayı 

kiralamak, 

Okul ve eğitim yerleşkelerini okul ve eğitim tesisi olarak kullanmak kaydıyla 

gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralamak, 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tahsisli taşınmazların tahsisini veya devrini 

ilişkin işlemleri yürütmek, 

Okul ve eğitim kurumlarının yapımını kamu-özel ortaklık modeliyle 

gerçekleştirmek, 

Yapılmasının gerekli olduğuna Bakanlık tarafından karar verilen eğitim öğretim 

tesisleri, Bakanlık tarafından verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar 

çerçevesinde kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile 

belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 49 yılı geçmemek şartıyla 

belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı  yaptırılmasıyla ilgili işlemleri 

yürütmek, 

Bakanlığın kullanımında bulunan eğitim öğretim tesislerinin, öngörülecek projede 

belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki eğitim öğretim 

hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında sözleşme ile 

gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliğine yaptırılmasıyla ilgili  

işlemleri yürütmek, 

Bina Güçlendirme Güçlendirilecek okulları tespit etmek ve bakanlığa bildirmek, 
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Okul ve kurumların depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, 

Taşınabilir okulların yaptırılabilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Kamulaştırma 

Kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Ortaöğretim okulları için arsa kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, 

Gerektiğinde Bakanlığa Kamulaştırma teklifi sunmak, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların  

sekretarya     işlemlerini yürütmek, 
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Eğitim Politikaları 

Mesleki ve teknik eğitime yönelik kararlaştırılan politika ve  

stratejileri uygulamak, 

Mesleki ve teknik eğitimin yerel ve ulusal ihtiyaçlara  

uygunluğunu sağlayacak tedbirler almak, 

Mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi 

 artıracak çalışmalar yapmak, 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak, 

Mesleki ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere 

araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve  stratejileri 

geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

3308 sayılı Kanun ile üzerine düşen görevleri yerine getirmek, 

Programlar ve Öğretim 

 Materyalleri 

İş dünyasının ihtiyaç ve gereklerini göz önüne alarak mesleki ve teknik eğitimle 

ilgili hazırlanan öğretim programlarını uygulamak/uygulatmak, 

Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yapmak, 

Sosyal Ortaklar ve Projeler 

Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini 

plânlamak ye uygulamak, 

Mesleki eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri 

izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve sosyal taraflarla işbirliği yaparak eğitim 

projeleri hazırlamak ve uygulamak, 

Meslek odaları ve iş dünyasının temsilcilerinin mesleki ve teknik eğitim 

süreçlerine katılımını sağlamak, 

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliğini geliştirmek, 

İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile mesleki ve teknik eğitim 

alanında işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 

Öğrenci İşleri ve Sosyal 

Etkinlikler 

Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek  tedbirler 

almak, 

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı  

değerlendirme gibi işleri yapmak, 

Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim 

uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak 

sosyal,kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerini planlamak ve uygulanmasını 

sağlamak, Yurtdışından gelen mesleki ve teknik eğitim alanındaki öğrencilerle ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek, 

Eğitim Ortamlarının ve 
Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirme yönünde tedbirler almak, 
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Öğrenme 

 Süreçlerinin Geliştirilmesi 

Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

Okul ve kurum kültürünü güçlendirme yönünde tedbirler almak, 

Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulanmasını teşvik etmek, 

Eğitim kurumlarının, belirlenen verimlilik standartlarına ulaşmaları için destek 

olmak, 

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla ilgili uluslararası kuruluşlarla 

işbirliği yapmak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi 

desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak, 

 İzleme ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların 

çalışmalarını izlemek, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, 

Yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve 

değerlendirmek, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekreterya işlemlerini yürütmek, 
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Eğitim Politikaları 

Ortaöğretimin eğitim ve öğretimine yönelik kararlaştırılan politika ve stratejileri 

uygulamak, 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak, 

Ortaöğretime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama 

ve geliştirme 

 çalışmalarında bulunmak, Yöneltme/yönlendirme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak 

Pansiyon ve benzeri kurumları açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek 

ve başvuru  dosyasını gereğinin yapılması amacıyla Eğitim Denetmenleri 

Başkanlığına göndermek, 
Programlar ve Öğretim 

 Materyalleri 

Ortaöğretimle ilgili öğretim programlarını uygulamak, 

Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme 

çalışmalarını yapmak, 

 Projeler 

Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini 

plânlamak ve uygulamak, 

Ortaöğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek 

ve sonuçlarını değerlendirmek, 

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve 

uygulamak, 

Öğrenci İşleri ve Sosyal 

 Etkinlikler 

Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler 

almak, 

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme- 

gibi İşlerini yapmak, 

Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık, bursluluk ve taşımalı eğitim uygulamalarıyla 

ilgili iş ve işlemlerini yürütmek 

Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası yapılacak sosyal, kültürel 

sportif ve izcilik faaliyetlerini ve bu  

kapsamda alınması gereken izinleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
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Yurtdışından gelen ortaöğretim öğrencileriyle ilgili denklik işlemleri de olmak 

üzere tüm iş ve işlemleri yürütmek, 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı ile ilgili ilçede yapılacak törenlerin programını hazırlamak ve 

koordinasyonunu sağlamak. Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet 

alanlarında değerlendirmelerine ilişkin 

 hizmetleri yürütmek, Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu 

sağ¬lamak. 

Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, iş ve işlemleri yapmak 

Eğitim Ortamlarının ve  

Öğrenme Süreçlerinin 

Geliştirilmesi 

Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek, 

Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek, 

Bakanlık tarafından belirlenen eğitim kurumlarının verimlilik standartlarını 

uygulamak, 

Bakanlık tarafından belirlenen ortaöğretim okullarının donatım standartlarını 

uygulamak, 

Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi 

desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak, 

Yükseköğretim Koordinasyon 

Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesiyle ilgili genel 

müdürlükçe alınan tedbirleri uygulamak, 

Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların uygulanmasında ilgili 

birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

Milli Eğitim Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yurtdışı Eğitim 

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yurtdışına gideceklerin iş ve işlemlerini 

yürütmek, 

Öğrencilerin öğrenim süreçlerini takip etmek, 

İzleme ve Değerlendirme 

Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve 

değerlendirmek,, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, 

Yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve 

değerlendirmek, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretarya işlemlerini yürütmek, 
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Eğitim Politikaları ve 

Programları 

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak, 

Projeler geliştirmek ve çalışmalarda özel öğretim alanında yapılmış diğer 

araştırma 

 ve projelerinin sonuçlarından yararlanmak, Özel öğretime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, 

planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak, 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi doğrultusunda 

engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
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Özel Okullar 

Özel temel eğitim (okul öncesi, ilköğretim), ortaöğretim ve meslekî ve teknik 

ortaöğretim okullarının açılış, devir, nakil, öğrenime ara verme, ad verme ve 

kapanmaları ile ilgili iş ve 

 işlemleri yürütmek, 

Öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek, 

Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, iş ve işlemleri yapmak 

Özel Kurumlar 

Özel Kurumların (dershane, muhtelif kurslar, sürücü kursları) açılış, devir, nakil,  

ad verme  

ve kapanmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,                                                                                                                                                Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek, 

Engellilerin özel eğitim giderleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişilerce özel yurtların açılmasını teşvik etmek, 

Özel öğretim kurumlan ve yurtlarla ilgili denetimler sonucu düzenlenen raporları 

değerlendirmek,                

Öğrenci yurdu açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek ve başvuru 

dosyasını gereğinin  yapılması amacıyla İl Eğitim Denetmenleri Başkanlığına 

göndermek 

 İzleme ve Değerlendirme 

Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izleme değerlendirmek, 

Yurtiçi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini 

yürütmek,                                    

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekreterya işlemlerini yürütmek, 
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Eğitim Politikaları 

Özel eğitim ve rehabilitasyona yönelik politika ve stratejileri geliştirme çalışmalar 

yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejilerin il ve ilçe düzeyinde uygulanmasını 

sağlamak, Sistem Ölçeğinde Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik 

politikalarını uygulamak, 

Eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak 

Özel eğitim, rehberlik ve yönlendirme süreçlerini planlamak ve uygulamak, 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak, 

Bilim Sanat Merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Özel eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama 

ve geliştirme 

çalışmalarında bulunmak, Okullardaki yöneltme/yönlendirme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Programlar ve Öğretim 

 Materyalleri 

Bakanlık tarafından hazırlanan özel eğitim ile ilgili öğretim programlarını 

uygulamak/uygulatmak, 

Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yapmak, 

Eğitim, Rehberlik 
Bakanlık tarafından belirlenen özel eğitim uygulamaları ile ilgili usul ve esasları 

uygulamak/uygulatmak, 
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 ve Kaynaştırma Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

Bakanlık tarafından rehberlik ve kaynaştırma sistem ve uygulamaları ile ilgili 

belirlenen iş ve işlemleri yürütmek, 

Rehberlik servislerinin kurulması ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 

Özel Yeteneklerin 

Geliştirilmesi 

Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve 

yerleştirilmeleriyle ilgili iş ve  

işlemleri yürütmek, Bakanlık tarafından özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime 

erişimlerini artırmaya yönelik 

 geliştirilen stratejileri uygulamak/uygulatmak, Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele yönelik 

verilecek eğitimleri tespit etmek,  

planlamak ve uygulamak, Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak 

üzere araştırma, geliştirme ve planlama 

 çalışmalarında bulunmak, İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 

 Rehberlik ve Araştırma 

Merkezleri 

Merkezlerin etkili ve verimli eğitim hizmeti verebilmesi için gerekli tedbirleri 

almak, 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin gelişimlerini sağlamak, 

Mobil rehberlik hizmetlerini planlamak ve uygulamak, 

Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 

 İzleme ve Değerlendirme 

Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izleme değerlendirmek, 

Yurtiçi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini 

yürütmek, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekretarya işlemlerini yürütmek, 
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Stratejik Yönetim 

 ve Planlama 

İl/İlçe Stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, 

 Kalkınma planları ve yılı programlan ile ilgili işlemleri yürütmek, 

İl düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

Hizmetlerin etkinliği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine yönelik araştırma ve 

analizler yapmak, 

Bütçe 

Bütçe ve kesin hesapla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 

Ödemelerin nakit planlamasını yapmak, 

Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 
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Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Yatırım 

Yatırımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Okul ve derslik ihtiyaçlarım plan önceliklerine göre karşılamak, 

Yatırımların fizikî ve nakdî gerçekleşmelerini izlemek, 

Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 

 Performans Sistemi 

 ve Yönetimi 

Okul ve kurumlar için performans ölçütlerini oluşturmak, 

Personel için performans ölçütlerini oluşturmak, 

Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu izlemek 

ve değerlendirmek, 

İstatistik ve Bilgi Sistemleri 

İstatistikî verileri toplamak, analiz etmek ve yayınlamak, 

Hazırlanan verilerin ulusal ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamak, 

İdareyi Geliştirme 

Vatandaş odaklı yönetimin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, 

İdarenin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve 

bunların uygulanmasına  

yönelik çalışmalar yapmak Yönetim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

Hizmet standartlarını belirlemek ve geliştirmek, 

İş ve karar süreçlerini gözden geçirmek, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin 

azaltılmasına yönelik tedbirler almak, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekreterya işlemlerini yürütmek, 
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Genel 

Temel eğitim programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak, 

Temel eğitim ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzerlerini düzenleyerek 

ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve halk katkısını sağlamaya yönelik 

tedbirler almak, Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini 

sağlamak, 

Temel eğitim eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak. 

Eğitim Politikaları 

Temel eğitim ve öğretime yönelik politika ve stratejileri geliştirme çalışmaları 

yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejilerin il/ilçe düzeyinde uygulanmasını 

sağlamak, Temel eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak çalışmalar yapmak, 

Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak, 

Temel eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, 

planlama ve  

geliştirme çalışmalarında bulunmak, Yöneltme/yönlendirme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esasları uygulamak 
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Dernek, vakıf, gerçek ve tüzel kişiliklere ait yurt, pansiyon ve benzeri kurumların 

açılması,devri, nakli, kapatılması, işletilmesi ve denetlenmesiyle ilgili hizmetleri 

yürütmek, Pansiyon ve benzeri kurumları açmak üzere başvuranların isteklerini incelemek 

ve başvuru dosyasını gereğinin yapılması amacıyla İl Eğitim Denetmenleri 

Başkanlığına göndermek Okul öncesi eğitimi programlarının bir bütünlük içinde uygulanmasını sağlamak, 

Hazırlanan sağlık, beslenme, pratik ve benzeri programların okul öncesi 

kurumlarında uygulanmasını sağlamak, 

Okul öncesi eğitimi ile ilgili toplantı, konferans, panel ve benzerlerini 

düzenleyerek ilgilileri bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve halk katkısını 

sağlamaya yönelik tedbirler al¬mak, Diğer birimler, kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve iş birliğini 

sağlamak, 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirleri almak, 

Programlar ve Öğretim 

 Materyalleri 

Temel eğitimle ilgili öğretim programlarını uygulamak ve takip etmek, 

Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme 

çalışmaları yapmak, 

Projeler 

Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini 

plânlamak ve uygulamak, 

Temel eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek 

ve sonuçlarını değerlendirmek, 

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve 

uygulamak, 

Öğrenci İşleri ve Sosyal 

Etkinlikler 

Mecburî öğrenim çağındaki çocukların okula devamlarını sağlamak ve takip 

etmek, 

Her öğretim yılı başında ve sonunda eğitim kurumlarının kapasitesini dikkate 

alarak öğrenci ka¬yıtlarının sağlıklı  

bir şekilde yapılmasını ve sistem dışında öğrenci bırakılmamasını plânlamak, Yurtdışından gelen temel eğitim öğrencileriyle ilgili denklik işlemleri de olmak 

üzere tüm iş ve işlemlerini yürütmek, 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma ve 

Atatürk Haftası ile ilgili ilçede 

yapılacak törenlerin programını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak, Öğrencilerin okullarla bütünleşmesini ve aidiyet duygusunu geliştirecek tedbirler 

almak, 

Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin, başarı değerlendirme- 

gibi işlerini yapmak, 

Temel eğitim öğrencilerinin yatılılık ve bursluluk iş ve işlemlerini yürütmek 

 Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, 

kültürel sportif ve izcilik faaliyetlerini ve  

bu kapsamda alınması gereken izinleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak, Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını sosyal, kültürel, sportif faaliyet 

alanlarında değerlendirmelerine ilişkin  

hizmetleri yürütmek, Sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin götürülmesinde koordinasyonu 

sağ¬lamak, 

Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, iş ve işlemleri yapmak 

Eğitim Ortamlarının ve 

Öğrenme  

Süreçlerinin Geliştirilmesi 

Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

Okullar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek, 

Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek, 
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Bakanlık tarafından belirlenen eğitim kurumlarının verimlilik standartlarını 

uygulamak, 

Bakanlık tarafından belirlenen temel eğitim okullarının donatım standartlarını 

uygulamak, 

Temel eğitim okullarının açılması ve kapatılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

Öğrenci velileri ve diğer sosyal taraflarla ilişkileri geliştirmek ve eğitimi 

desteklemelerini sağlayıcı tedbirler almak, 

 İzleme ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve 

değerlendirmek,, 

Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek, 

Yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

Öğrencilerin akademik ve hayat başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve 

değerlendirmek, 

Kendi bölümüyle ilgili oluşturulan kurul, komisyon, toplantı ve benzeri 

çalışmaların sekretarya işlemlerini yürütmek 
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Ölçme, Değerlendirme ve 

Yerleştirme 

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek, 

Sınavların, güvenlik tedbirlerini de dikkate alarak nitelikli yürütülmesini 

sağlamak, 

Sınavlar için soru bankası oluşturmak, 

Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak, 

Yarışma ve yeterlik sınavlarını planlamak ve sınav komisyonunun sekretarya 

hizmetlerini yürütmek, 

 İleri Eğitim Teknolojileri ve 

Araştırma 

Eğitim araştırmaları politikalarını uygulamak, 

Eğitim ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek 

ve paylaşmak, 

Yeni hazırlanan programlar ve projelerin uygulanmasını sağlamak, öğretmenlere 

tanıtmak, il ve ilçe 

 düzeyinde uygulamada birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla zümre 

öğ¬retmenleri arasındaki  

koordinasyonu sağlamak, seminerler düzenlemek, 

Çevrenin özellikleri dikkate alınarak denenmek ve geliştirilmek üzere hazırlanan 

öğretim programlarının 

 uygulamaya konulmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak, Resmi ve özel kurumlarla araştırma ve teknoloji geliştirme konusunda 

işbirliklerini yürütmek, 

Eğitim araç ve ortam standartlarının geliştirilmesi ve uygunluk testlerine yönelik 

çalışmaları düzenlemek, 

Eğitim sürecini geliştirici ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, 

Teknoloji destekli eğitim ile ilgili proje çalışmalarını yürütmek, 

Yenilik ve Geliştirme 

Araştırma çıktıları, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi 

çözümleri esas alan projeler 

 geliştirmek ve uygulamaya koymak, Yenilikçi eğitim uygulamaları için geliştirilen politikaları uygulamak, 

Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi yapmak; sorunları, 

kısıtları ve imkânları  

belirlemek, geliştirmek ve bunlara bağlı olarak teknik çözümlere dayalı uygulama 

projeleri geliştirmek 

 ve yürütmek, 

Uzaktan eğitim ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

Proje faaliyetlerinde birimler ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, 

Eğitim-öğretimde gelişme ve yenilikleri takip ederek ilgilileri bilgilendirmek, 
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İlgili birimler ile işbirliği dahilinde proje sonrası uygulama planları hazırlamak ve 

projelerin sürdürülebilir 

 iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak için çalışmalar yapmak, 

Eğitim Bilişim Sistemleri 

Eğitim uygulamalarına yönelik bilişim ve teknik altyapıyı güçlendirecek 

çalışmalar yapmak, sistem kurmak, 

 yönetmek ve yazılımlarını hazırlamak veya hazırlatmak ve kullanıcılara 

ulaştırmak, 

Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek 

Eğitim bilişim ağının erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek, 

Eğitim bilişim ağında veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik tedbir ve 

uygulamaları geliştirmek, 

Eğitim bilişim ağı için yeni uygulamalar geliştirmek, 

Haberleşme güvenliğini sağlamak, 

Öğretim kurumlarında teknoloji destekli eğitimi güçlendirecek çalışmalar 

yapmak, 

 Eğitim Yayınları ve İçerik 

Yönetimi 

Eğitim materyalleri ve e-içerik ile ilgili çalışmaları yürütmek, projeler 

geliştirmek, tedarikçilerin geliştirdiği 

 projeleri incelemek ve değerlendirmek, Eğitim medyası ile ilgili yayın faaliyetlerini planlamak ve uygulamak, 

Eğitim medyasının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak 

Uzaktan eğitimle ilgili çalışmaları planlamak ve uygulamak, 

İletişim 

Vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerini 

yürütmek, 

Radyo, TV, internet dâhil olmak üzere müdürlüğün görev alanına giren konularda 

tüm yayıncılar ile ilişkileri yürütmek, 

Yerel medyada yer alan yayınların eğitim açısından etkilerini ölçmek ve etkilerini 

analiz etmek, 

Kendi bölümüyle ilgili kurul, komisyon, toplantı ve benzeri çalışmaların 

sekreterya işlemlerini yürütmek, 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

Şüphesiz Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde projesürecinden ve 

sonuçlarındanolumlu ya da olumsuz biçimdeetkilenecek olanlardır. 

 Öncelikle Müdürlük birimleriyle toplantılar yapılarak 2015-2019 Stratejik Planı için 

düşünülen faaliyet ve projelerin bir taslağı hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak değerlendirilerek 

şahıslar, gruplar, kuruluşlar ve örgütler değerlendirilen faaliyet ve projelerdeki ilgilerine göre 

belirlenmiştir. Paydaşların belirlenen projelerle ilgili beklentileri, katkıları ve risk unsurları 

tespit edilmiştir. Paydaşlar belirlenirken ve değerlendirilirken katılımcılık anlayışına önem 

verilmiştir. 

 Paydaşlar toplantıya davet edilmiş, kurumun işleyişi ve yapısı hakkında 

bilgilendirilmiştir. Yapılan toplantılarda paydaşların görüş ve önerileri not edilmiştir.Paydaş 

anketleri düzenlenerek daha geniş katılımla plan için kaynak teşkil edecek bir veri havuzu 

yapılması amaçlanmıştır. 

Paydaşların belirlenme sürecinde amaç ; 
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* Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim                       

kurularak bukesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, 

* Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, 

* Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek 

unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, 

* Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit 

edilmesi, 

* Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve 

zayıfyönleri hakkında fikir edinilmesi, 

* Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, 

* Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil 

edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının 

artmasıdır.   

Paydaşlar belirlendikten sonra; lider, çalışan, temel ortak, stratejik ortak ve 

tedarikçi olmak üzere beş kategoride sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, farklı 

paydaş grupları arasındaki  ilişkilerin doğru kurulabilmesini ve kuruluşun faaliyet 

gösterdiği çevrenin  tanımlanabilmesini sağlamıştır. 

* Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir?  

* Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir?  

* Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?   

* Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir?  

* Paydaş, kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir?  

Bu değerlendirme ile amaç, Müdürlüğümüzün sunduğu ürün/hizmetlerle 

bunlardanyararlananların ilişkilendirilmesidir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden 

kimlerin yararlandığı açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.Paydaşlar 

sınıflandırıldıktan sonra tüm paydaşların ayrıntılı bir analizi yapılmıştır. 

Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak 

stratejik plana yansıtılması bir program dâhilindeyürütülmüştür. Görüşler ve önerilerin 

hangi yöntemlerle alınacağının belirlenmesinde, görüşülecek kişi sayısı, paydaşların 

erişilebilirliği, paydaşın önemi ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınmıştır.  

Son aşamada tespit edilen paydaşların önceliklendirilmesiyapılmıştır. Stratejik 

planlama çalışmalarında paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtılmasında 

etkinlik sağlanması yönünden, belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi önem 

taşımaktadır.  
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E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

KURUM İÇİ ANALİZ 

 

Kurumun Organizasyon Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü 

Şuıbe Müdürü 

Temel Eğitim 
Bölümü 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Bölümü 

Şube Müdürü 

Destek Hizmetleri 
Bölümü 

Strateji Geliştirme 
Bölümü 

İnşaat Emlak 
Bölümü 

Şube Müdürü 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Bölümü 

Din Öğretimi 
Bölümü 

Orta Öğretim 
Bölümü 

Şube Müdürü 

İnsan Kaynakları 
Bölümü   

Hukuk İşleri Bölümü 
ve Özel Büro 

Bilgi  İşlem ve Eğtim 
Teknolojileri Bölümü 

Şube Müdürü 

Özel Öğretim 
Kurumları Bölümü 

Hayat Boyu 
Öğrenme Bölümü 
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Kurulan Ekip / Kurul ve Komisyonlar 

Müdürlüğümüz bölümlerinde çalışma yapmak, yapılan iş ve işlemleri takip 
etmek amacıyla belirli aralıklarla ekip/ kurul ve komisyonlar toplanmaktadır.  

Tablo 5: Kurul ve Komisyonlar 

BÖLÜM ADI 
KURULAN EKİP/KURUL 

KOMİSYON ADI 
TOPLANMA PERİYODU 

İNSAN KAYNAKLARI 

PERSONEL ATAMA BÖLÜMÜ 

 

Atama dönemlerinde 

Personel Atama Başvuru 

Değerlendirme Komisyonu 

İl İçi ve İl Dışı Atama Başvuru 

Değerlendirme Komisyonu 

 İNSAN KAYNAKLARI 

YÖNETİCİ ATAMA BÖLÜMÜ 

 Yönetici Atama Başvuru 

Değerlendirme Komisyonu 

İNSAN KAYNAKLARI 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE 

GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 

  24 Kasım Öğretmenler Günü 

Kutlama Komisyonu 

Kutlama programlarının 

hazırlanma tarihlerinde 

Pazarlık Alt Komisyonu 
 

İNŞAAT VE EMLAK BÖLÜMÜ 

 

 

İhtiyaç durumunda 

İhale Komisyonu 

İnceleme Komisyonu 

Süre Uzatım Komisyonu 

Geçici Kabul Komisyonu 

Kesin Kabul Komisyonu 

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

BÖLÜMÜ 

Ortaöğretime Öğrenci Yerleştirme 

Komisyonu 
Yılda bir kez 

Telafi Eğitim Komisyonu Yılda iki kez 

ORTAÖĞRETİM 
Öğrenci Disiplin Komisyonu Dosyalar geldiği zaman 

Öğrenci Nakil Komisyonu Başvuruların yapıldığı zaman 

ÖZEL EĞİTİM VE 
REHBERLİK HİZMETLERİ 
BÖLÜMÜ 

İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Haftada bir kere 

Rehberlik İl Danışma Komisyonu Ocak ve Haziran aylarında 

TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ 

Tiyatro Değerlendirme Komisyonu İhtiyaç duyulduğunda 

Süt Komisyonu Salı ve Perşembe Günü 

Yarışmalar Komisyonu İhtiyaç duyulduğunda 

Temel Eğitim Şubesindeki Projeleri 
Değr.Kms. 

Hafta içi her gün 

 

ÖZEL BÜRO Yer Değiştirme (Rotasyon) Komisyonu Farklı zamanlarda 3 gün 

STRATEJİ GELİŞTİRME 
BÖLÜMÜ 

Stratejik Planlama Ekibi 
Her gün 

TKY Ekibi Gerekli zamanlarda toplanır 

DESTEK HİZMETLERİ 
BÖLÜMÜ  

Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım 
Komisyonu 

Gerekli zamanlarda toplanır 

HAYAT BOYU ÖĞRENME 
ŞUBESİ 

İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi 
Planlama ve İşbirliği Komisyonu 

Eylül ve Şubat ayında 

Okullar Hayat Olsun Projesi Proje Yürütme 
Kurulu 

Gerekli zamanlarda toplanır 
MEB Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme 
ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İzleme ve 

Değerlendirme Komisyonu 
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İnsan Kaynakları 

Tablo 6: Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları 

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ OKUL, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SAYISI 

  S.N. OKUL TÜRÜ 
OKUL  

SAYISI 

DERSLİK  

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYISI 

1 RESMİ ANAOKULU 18 94 132 3.026 31 

2 RESMİ İLKOKUL 45 1189 1614 51.575 23 

3 RESMİ ORTAOKUL 37 1108 1585 44.433 24 

4 RESMİ ANADOLU LİSESİ 7 229 589 8.138 28 

5 RESMİ MESLEK LİSESİ 23 589 918 26.097 22 

6 RESMİ ÖZEL EĞİTİM U. M. 2 128 27 88 23 

7 ÖZEL ANAOKULU 11 56 44 561 99 

8 ÖZEL İLKOKUL 10 164 234 1.874 87 

9 ÖZEL ORTAOKUL 9 112 201 1.888 59 

10 ÖZEL LİSE 15 184 214 1.653 111 

TOPLAM 177 3853 5558 139.333 507 

 

Tablo: 7:  Öğretmen Norm Kadro 

Branş 
Kodu 

Branş Adı 
Okul 
Sayısı 

Ders 
Sayısı 

Norm Mevcut 
Mevcut 
Toplam 

İhtiyaç Fazla 

1119 Bilişim Teknolojileri 65 4056 142 101 101 41 0 
1123 Biyoloji 30 1915 91 64 64 27 0 
1207 Coğrafya 30 1754 82 63 63 19 0 
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 4 957 45 22 22 23 0 
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 127 5765 273 100 100 173 0 
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 30 5900 279 242 242 37 0 
1371 Felsefe 28 914 41 38 38 3 0 
1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 45 5370 255 189 189 66 0 
1390 Fizik 30 1530 71 63 63 8 0 
1524 İngilizce 125 10236 487 398 398 89 0 
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 30 2436 114 83 83 31 0 
1700 Matbaa 2 1000 25 20 20 5 0 
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 45 6453 307 260 260 47 0 
1822 Müzik 66 1926 94 83 83 11 0 
1959 Sanat Tarihi 1 26 1 1 1 0 0 
1963 Büro Yönetimi 3 362 9 9 9 0 0 
2036 Tarih 30 2164 101 83 83 18 0 
2143 Türkçe 46 7452 354 272 272 82 0 
2246 Almanca 8 352 16 7 7 9 0 
2265 Beden Eğitimi 77 4892 234 165 165 69 0 
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2353 Matematik 31 4768 225 176 176 49 0 
2403 Sınıf Öğretmenliği 53 0 1435 1390 1390 45 0 
2510 Sosyal Bilgiler 45 3940 188 164 164 24 0 
4439 Okul Öncesi Öğrt 95 0 408 309 309 99 0 
4900 Teknoloji ve Tasarım 43 2377 112 69 69 43 0 
4901 Sağlık Bilgisi 6 78 4 3 3 1 0 
4932 Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 1 593 15 3 3 12 0 
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 3 799 20 17 17 3 0 
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 6 761 21 21 21 0 0 
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 3 274 10 5 5 5 0 
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hiz 1 90 3 2 2 1 0 
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3 264 7 8 8 0 1 
4968 Kuyumculuk Teknolojisi 1 503 13 5 5 8 0 
4972 Metal Teknolojisi 2 120 3 4 4 0 1 
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 1 46 2 2 2 0 0 
4976 Muhasebe ve Finansman 4 1342 35 38 38 0 3 
4978 Pazarlama ve Perakende 2 54 2 1 1 1 0 
4988 Tesisat Teknolojisi ve 

İklimlendirme 

3 1035 26 27 27 0 1 
4992 Yiyecek İçecek Hizmetleri 3 416 11 11 11 0 0 
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 1 52 2 2 2 0 0 
7030 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 95 3 3 3 0 0 
7036 El San.Tek./Nakış 2 155 8 8 8 0 0 
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 3 1061 27 28 28 0 1 
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 3 558 15 15 15 0 0 
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 3 796 20 12 12 8 0 
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 1 564 14 14 14 0 0 
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 3 874 22 22 22 0 0 
7068 Sağlık/Radyoloji 1 20 1 0 0 1 0 
7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 1 28 1 0 0 1 0 
7074 Sağlık/Hemşirelik 2 144 4 4 4 0 0 
7081 Tekstil Tek./Tekstil 1 0 0 1 1 0 1 
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 2 55 2 1 1 1 0 
7090 Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon 2 51 2 0 0 2 0 
7092 Arapça 7 267 13 6 6 7 0 
7095 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1 156 4 4 4 0 0 
7102 Görsel Sanatlar 63 1891 89 72 72 17 0 
7103 Rehberlik 140 0 356 157 157 199 0 
7106 Özel Eğitim 91 0 205 25 25 180 0 
  TOPLAM 1456 89687 6349 4892 4892 1465 8 

Tablo 8: Halk Eğitim Merkezi Kursiyer Bilgileri 

Öğretim Yılı  Kurs Sayısı  
Erkek Kursiyer 

Sayısı  

Kadın Kursiyer 

Sayısı  

Toplam 

Kursiyer Sayısı  

2011-2012 905 5373 15929 21302 

2012-2013 831 5453 15386 20839 

MTSK 

Toplam Kurs Sayısı  Toplam Öğrt. Sayısı  Toplam Kursiyer Sayısı  

29 Kadrolu  Ücretli  2011                   2012 

199 89 13865 9322 
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Tablo 9: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 
Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran % 

Doktora 3 %0,05 

Yüksek Lisans (Tezli) 11 %0,18 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 85 %1,41 

Lisans 4717 %78,60 

Ön Lisans 181 %3,01 

Enstitü 99 %1,65 

Lise 50 %0,83 

İlköğretim 20 %0,33 

İlkokul 18 %0,30 

TOPLAM 5184 %86,34 

Tablo 10: Müdürlük Personelinin Yaş Dağılımı 

2014 17 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 + TOPLAM 

Sayı 22 21 32 10 0 85 

Oran % 25,88 24,70 37,64 11,76 0 100 

Tablo 11: Örgün Eğitim Temel Eğitimde Okullaşma Oranları 

TEMEL EĞİTİMDE OKULLAŞMA ORANLARI 

Okullaşma 

Oranı 

İlköğretim 

(İlkokul+Ortaokul) 

İlkokul Ortaokul 

TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ 

İSTANBUL 

Brüt 

111,5 110,09 113 111,1 110,68 111,54 111,92 109,49 114,49 

Net 99,63 99,74 99,53 99,8 99,78 99,81 95,93 96,06 95,8 

KÜÇÜKÇEKMECE 

Brüt 
111,05 109,26 112,85 110,12 110,35 110,5 110,52 111,52 116,25 

Net 99,015 99,03 99,02 99,05 99,06 99,05 99,00 99,00 99,01 

Tablo 12: Örgün Eğitim Ortaöğretimde Okullaşma Oranları 

ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANLARI 

Okullaşma 

Oranı 

Ortaöğretim (Lise) Genel Ortaöğretim Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ 

İSTANBUL 

Brüt 
117,06 117,81 116,24 62,5 62,85 62,12 54,56 54,96 54,12 

Net 81,63 80,77 82,56 35,88 34,41 37,46 45,75 46,36 45,1 
KÜÇÜKÇEKMECE 

Brüt 

117,86 118,52 117,21 63,38 63,52 63,25 53,17 52,25 54,10 

Net 82,10 81,16 83,04 34,23 34,22 36,25 44,66 44,12 45,2 

Tablo 13: 2013-2014 Öğretim Yılı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İstanbul 
Küçükçekmece  Karşılaştırması 

 

İSTANBUL KÜÇÜKÇEMECE 

ÖRGÜN ÖRGÜN ÖRGÜN ÖRGÜN YAYGIN TOPLAM 

OKUL 5.382 5.382 5.382 147 2 149 

DERSLİK 71.724 71.724 71.724 3068 10 3078 

ÖĞRETMEN 123.494 123.494 123.494 6863 16 6879 

ÖĞRENCİ/KURSİYER 2.681.800 2.681.800 2.681.800 12686 6549 19235 
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Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüz, güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Müdürlüğümüz Milli 

Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS), MEİS, MEBBİS, TEFBİS , Dökuman 

Yönetim Sistemi (DYS), BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147  gibi sistemleri etkin bir 

şekilde kullanmaktadır. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki istmem.com 

internet sitesini kullanmaktadır. Kendi bünyesinde de Kurum Net dosya yönetim sistemini 

kullanmaktadır. Yine kendi bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu sınavlara 

görevli öğretmen yerleştirmesi yapan e-yerleştirme modülü Kurum web sitesi üzerinden 

faaliyette bulunmaktadır. Aynı şekilde ek ders ücreti karşılığı okullarda çalışacak 

öğretmenlerin başvuruları da Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi web 

sitesinden elektronik ortamda alınmaktadır.  

 

Mali Kaynaklar 

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını genel bütçesinden ayrılan pay, 

YİKOB bütçesinden ayrılan kaynaklar, ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan sağlanan 

hibe,ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin bağışları ve okul-aile birliği gelirleri oluşturmaktadır.  

 
Tablo 14: Yıllara Göre Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçesinin İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Bütçesine Oranı 

 

Tablo 15: 2011 - 2014 Yılları Arasında Okullar İçin Gönderilen Ödenekler 

AÇIKLAMA 2011 2012 2013 
2011-2013 

TOPLAMI 

Kırtasiye Alımları 9.000.00 2.800.00 4.500.00 16.300.00 

Büro Malzemesi Alımı - - - - 

Su Alımları 5.000.00 6.500.00 8.000.00 19.500.00 

Temizlik Malzemesi Alımı - - 9.182.00 9.182.000 

Yakacak Alımları 12.000.00 12.500.00 21.000.00 45.300.00 

Elektrik Alımları 6.000 6.500 7.200 19.700 

Posta Telgraf Giderleri - - 13.000.000 13.000.00 

Telefon Abonelik ve 
Kullanım Giderleri 

22.000.00 25.000.00 31.500.000 78.300.00 

Yolcu Taşıma Giderleri - - - - 

YILLAR 
İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESİ 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 
BÜTÇESİNİN  

İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNE 

ORANI 

2010 273.943.326,42 950.000.00 0,34 

2011 255.888.856,32 1.215.000.00 0,47 

2012 460.897.970,40 1.554.000.00 0,33 

2013 274.953.547,96 1.704.000.00 0,61 

2014 360.932.020,66 1.812.000.00 0,50 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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Temizlik Hizmeti Alım 
Gideri 

80.000.00 108.000.00 220.000.00 408.000.00 

İlan Giderleri - - - - 

Bilgiye Abonelik Giderleri - - - - 

TOPLAM 134.000.00 143.300.00 314.382.00 591.682.00 

Büro ve İşyeri Makine ve 
Teçhizat Alımı 

- - - - 

TOPLAM - - - - 

İ.Ö.O.G. Menkul Mal 
Bakım Onarım 

- - 218.250.00 
 

İ.Ö.O. Donatım Malzeme 
Alımı 

- - - 
 

İ.Ö.O. Yeni Derslik ve Ek 
Derslik İnşaatları 

138.000.000 148.000.000 159.000.000 445.000.000 

İ.Ö.O. Büyük Onarım İşleri - - - - 

Orta Öğretim Kurumları 
Büyük Onarım Giderleri 
(TL) 

- - - - 

TOPLAM 138.000,00 148.000,00 377.250,00 445.000,00 

GENEL TOPLAM 272.000,00 282.800,00 691.632,00 1.054.682,00 

 

KURUM DIŞI ANALİZ 

Küreselleşme süreci dünyamızı büyük bir köy haline getirmiştir. Ülkelerin 

birbirleriyle olan ilişkileri çok daha kolay olmaktadır. Bu süreç önemli fırsatları da 

beraberinde getirmektedir. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli 

gelişme ve değişimler olmaktadır. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik çevrede 

yaşanan her değişim önemlidir. 

Günümüzün yeni kamu yönetimi anlayışında yerel yönetimlerin daha güçlü 

olması öngörülmektedir. Bu bağlamda eğitim işleri de yerel yönetimlerin asli görevi 

olma yolundadır. Ayrıca özel okul yapımını teşvik eden yasal düzenlemeler, özel 

okul öğrencilerine getirilen teşvikler de özel okulların eğitimdeki payını artıracaktır. 

 Geleneksel eğitim anlayışıyla devam etmek, özellikle bilgiyi öğrenmekten ziyade 

bilgiye ulaşmanın önem kazandığı günümüz dünyasında mümkün değildir.Eğitim 

teknolojisinin ayrı bir bilim haline geldiği bu dönemde teknolojinin eğitimin itici 

gücü olması kaçınılmazdır. Bu durum, var olan gelişmeleri seyrederek değil bu 

gelişmelerin içinde olarak mümkündür. 

 Sınırların ancak haritalarda çizildiği günümüz dünyasında ekonomik ilişkiler 

önem kazanmakta işgücü oldukça hareketli bir yapıya bürünmektedir. Yakın 
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gelecekte, genç nüfusa sahip gelişmekte olan ülkeler, yaşlı nüfuslu ülkelere oranla 

işgücü açısından avantajlı konumda olacaklardır.  

 İlçemizin demografik yapısının getirdiği bazı dezavantajlar etkili kriz yönetim 

planları ile avantaja dönüşebilir. Eğitim-sanayi işbirliği ile niceliği yüksek olan ilçe 

nüfusunun niteliğini de yükseltmek mümkün olabilir. Kültürel ve ekonomik 

farklılıklar eğitimdeki fırsat eşitliğinin en zayıf halkasını oluşturmaktadır. 

Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü olarak plan hazırlıkları çerçevesinde 

ilçemizin demografik yapısı, eğitim sistemindeki yenilikler, ekolojik dengede 

meydana gelen değişimler ve teknolojik gelişmeler açısından Üst Politika belgeleri 

ışığında kurum dışı analizi yapılmıştır. 

 

Üst Politika Belgeleri 

Stratejik plan hazırlıkları kapsamında üst politika belgeleri incelenmiş olup bu 
belgelerde belirtilen hedefler doğrultusunda oluşturulan amaç hedef ve 
göstergelerimizle ilgili detaylı üst politika belgeleri analiz çalışmasına durum analizi 
kitabında yer verilmiştir.  İncelenen üst politika belgeleri şunlardır: 

TABLO 16: Üst Politika Belgeleri 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 
1 MEB 2015-2019 Taslak Stratejik Plan 

2 10. Kalkınma Planı 

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

4 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 

5 Küçükçekmece Belediyesi Stratejik Planı 

6 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 

7 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı 

8 İSTKA 2014-2023 Bölge Kalkınma Planı 

9 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

10 MEB 2013/26 No’lu Genelge 

11 Orta Vadeli Program 

12 VİZYON 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

 

GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) ANALİZİ 

Müdürlüğümüz GZFT Analizi çalışmaları kapsamında; 

 Stratejik Plan Hazırlama ekibi tarafından oluşturulan GZFT Analiz Formu bölümlerle 

paylaşılarak, 

 Bölüm şefleriyle yapılan bilgilendirme toplantıları ve çalıştaylarla, 

 Okul/Kurum stratejik plan ekiplerine verilen seminerlerde alınan görüşler, 

 İç ve dış paydaş anketlerinden çıkan sonuçlar doğrultusunda  

Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğünün zayıf ve güçlü yanları ile fırsat ve 

tehditlerinin tespiti yapılmıştır. Yapılan çalışmalara göre müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf 

yönleri ile fırsatlar ve tehditleri aşağıda yer almaktadır. 
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Tablo 17: GZFT Analizi 

GZFT 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 

1. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların 

çeşitli ve yaygın olması 

2. Özel öğretim kurumu tür ve sayısının yeterli 

düzeyde olması 

 

1. Kurum kültürünün yerleşmiş olması 

2. Personel kadrosunun deneyimli ve gelişime açık 

olması 

3. Okul çeşitliliğinin fazla olması  

4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve 

öğretim süreçlerinde iyi düzeyde kullanılması 

 

1. Personel arası saygı ve işbirliğinin gelişmiş olması 

2-Teknolojik donanımın güçlü olması 

3-Binanın bağımsız olması 

4-Binanın bölümlerinin işlevsel olması 

5-Teşkilat yapısının sağlam olması 

6-Merkezi sınav görevlendirmelerinin elektronik 

ortamda yapılması 

7-Web sayfasının sürekli güncel tutulması 

 

 



  KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MEM 2015-2019 SP TASLAĞI 
 

44 
 

 

ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Özel eğitim hizmeti veren okul ve kurum 

sayısının yetersiz olması 

2. Okul öncesi eğitim hizmetinin yaygın ve yeterli 

olmaması 

3. Hayat boyu öğrenmeye katılımın istenilen 

düzeyde olmaması 

4. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine 

ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının 

olmaması 

5. Okumaz yazmaz oranının yüksek olması 

 

1. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik 

hizmetlerinin yetersiz olması 

2.İkili eğitim yapan okul sayısının fazla olması 

3. Üstün yetenekli bireylerin tespitine yönelik 

çalışmaların yetersizliği 

4. Okul ve kurumlarda sosyal, kültürel, sportif ve 

bilimsel faaliyetlerin istenilen düzeyde olmaması 

5.  Yabancı dil eğitim düzeyinin yükseltilmesine 

yönelik çalışmanın yeterli düzeyde olmaması 

6- Proje üretkenliğinin yetersiz olması 

7- Öğrenci dağılımlarının dengeli olmayışı 

 

 

1. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü binalarının birbirinden uzak 

yerlerde bulunması 

2. Derslik sayısının yetersizliği 

3. Okulların donanım yetersizliği 

4. Okullarda yeterli sosyal ve spor tesislerinin 

olmayışı. 

5. Çalışanlara yönelik objektif ve performansa 

dayalı yeterli teşvik sisteminin olmayışı 

6. Diğer kurum ve kuruluşlarla iletişim 

düzeyinin yeterli olmaması 

7.  Birimler arası koordinasyon eksikliği 

8. Personel sayısının yetersizliği 

9. Personele yönelik sosyal, kültürel, sanatsal 

etkinliklerin yeterli düzeyde olmaması 

10. Bütçenin yeterli olmaması 

11- Personel sirkülâsyonunun fazla olması 

12- Veri bankasının olmaması 
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FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Eğitim ve sağlık olanaklarının fazla 

olması 

2. Eğitim ve öğretime yönelik talebin 

giderek artması 

3. Ulaşım ağının yaygın olması. 

1. Ticari kuruluşların ve iş kollarının çok 

olması 

2. İlçenin  tarihi ve turistik konuma sahip 

olması 

3. Yükseköğretim kurumlarının fazla olması 

4. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 

5. Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin 

artması 

6.  Gelişen teknolojilerin eğitimde 

kullanılabilirliğinin artması  

7. Sanatsal, kültürel ve sportif faaliyet 

alanlarının çokluğu 

1. Hayırseverlerin ve eğitimle ilgili vakıfların 

fazla olması 

2. Medyanın varlığı 

3. Sivil Toplum Kuruluşlarının Çok Olması 

4. Yerel yönetimlerin işbirliğine açık olması 

5. Sosyal medyanın geniş kitlelerce 

kullanılıyor olması 

6. Okul ve kurumların teknolojik alt yapısının 

sorunsuz olması 

7. Bürokratik işlemlerin elektronik ortamda 

yapılması 
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TEHDİTLER 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Ulaşım sorunu ve trafik yoğunluğu 

2. Demografik dağılımın dengesiz oluşu 

3. Parçalanmış ailelerin fazlalığı. 

4. Sosyo-ekonomik eşitsizliklerin varlığı. 

5.  Özel eğitim konusunda yeterli bilgi ve 

duyarlılığa sahip olunmaması. 

6. Meslekler ve iş hayatıyla ilgili yeterli 

tanıtımların yeterli düzeyde yapılmıyor 

olması 

7-İlçenin geniş bir coğrafyaya yayılması 

8- Nüfusun kalabalık olması 

 

 

 

1. Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini dağıtacak 

sosyal alanların fazlalığı. 

2. Okul çevresinde zararlı madde kontrollerinin 

yeterli düzeyde yapılamaması. 

3. Çok sık mevzuat değişikliği yapılması. 

4. Mesleki yöneltmede yeterli rehberlik 

hizmetlerinin yapılamıyor olması. 

5.  İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, 

doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü 

6. Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal 

ve kültürel faaliyetlerde bulunma 

alışkanlığının yetersiz olması 

7. Eğitim Bölgeleri arasındaki  gelişmişlik farkı 

8- Sosyal medyanın olumsuz etkileri 

 

1. Plansız yapılaşma. 

2. Şehrin sürekli göç alması. 

3. Deprem riskinin varlığı. 

4. Okul yapılacak alanların azlığı. 
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F- KÜÇÜKÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GELİŞİM VE 

SORUN ALANLARI 

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planında kurumun kendi sorumluluk 

alanında olup çözülmesi gereken aşağıdaki sorun alanları listesi yer almaktadır. 

GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

 Eğitim ve Öğretime Erişimde 8,Eğitim ve Öğretimde Kalitede 14, Kurumsal Kapasitede  

15 olmak üzere toplam 37 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir. 

Tablo18: Gelişim ve Sorun Alanları (Erişimin Artırılması) 

1.TEMA: EĞİTİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI 

1 Bedensel engelli öğrenciler için okul ve kurumların fiziki yetersizliği 

2 Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısının fazla olması 

3 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının düşük olması 

4 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişiminin sağlanamaması 

5 Ortaöğretimde devamsızlık oranının yüksek olması 

6 Hayat boyu öğrenmeye katılımın yeterli düzeye erişememiş olması 

7 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımının yeterli düzeyde olmaması 

8 Okumaz yazmaz oranın istenilen düzeye getirilememesi 

 
Tablo19: Gelişim ve Sorun Alanları (Kalitenin Artırılması) 

2.TEMA: EĞİTİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

1 
Ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına katılan öğretmen ve öğrenci 
sayılarının yeterli olmaması 

2 Okul sağlığı ve temizliği konusunda yetersizliklerin olması 

3 Öğrencileri zararlı alışkanlıklara özendirecek ortamların varlığı 

4 
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin nitelik ve nicelik bakımından 
yetersiz olması 

6 
Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarının nitelik ve nicelik 
bakımından yetersiz olması 

7 
Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumlu 
olmaması 

8 Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması 

9 Uluslararası hareketlilik programlarına katılımın istenen düzeyde olmaması 

10 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerinin yetersiz olması 

11 Öğrencilere yönelik sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin yetersiz olması 

12 Özel Eğitim öğrencilerine yeterli hizmetin sunulamaması 

13 İkili eğitim yapan kurum sayısının fazla olması 

14 Sınıf öğrenci sayılarının bölgesel olarak dengeli dağılamaması 
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Tablo20: Gelişim ve Sorun Alanları (Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi) 

3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

1 Öğretmen sayısının yetersiz olması 

2 Bedensel engelli öğrenciler için okul ve kurumların fiziki yetersizliği 

3 Mesleki teknik eğitim okullarının donanımlarının yetersiz olması 

4 Okul ve kurumlarımızda yeterli iş güvenliği kapsamında risk analizlerinin yapılmaması 

5 Çalışanların motivasyonunu artıracak unsurların yetersiz olması 

6 Çalışanların ödüllendirilmesinin yeterli düzeyde olmaması 

7 Hizmet içi eğitim kalitesinin yetersizliği 

8 Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersiz olması 

9 Okul ve kurumların sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanlarının yetersiz olması 

10 İkili eğitim yapan kurum sayısının fazla olması 

11 
Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında 
özellikle ortaöğretim düzeyinde) 

12 Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binalarının birbirine uzak yerlerde bulunması 

13 Stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş olması 

14 Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması 

15 İstatistik ve bilgi temini konusunda veri tabanının yeterli düzeyde olmaması 

 

G-STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

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

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

1.1.6. Özel öğretimin payı 

1.1.7. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların eğitim ve öğretime erişimi 
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2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

2.2.1. Sektörle iş birliği 

2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama 

2.2.4. Mesleki rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

 

3. Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı 

3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 
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3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.2. İzleme ve değerlendirme 

3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaşma 

3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.5. Kurumsal iletişim 

3.3.6.  Bilgi Yönetimi 

3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet aracılığıyla sunumu 

3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.3.6.3. Veri toplama ve analiz 

3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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3.BÖLÜM GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerimizin oluşturulması 

kapsamında Okul/Kurum stratejik plan hazırlama ekiplerine, müdürlüğümüz bölüm şeflerine 

yapılan seminer, toplantı ve çalıştaylardaki alınan görüşler, şube müdürleri ile yapılan 

görüşmeler, uygulanan paydaş anketleri neticesinde stratejik plan hazırlama ekibi tarafından 

oluşturulan taslak Misyon, Vizyon, Temel İlke ve Değerler; üst kurula sunulmuş ve üst kurul 

tarafından onaylanmıştır. 

 

 

 

 

MİSYON: 

Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda ülkenin genel 

eğitim politikalarını destekleyerek;  kendine, ailesine, topluma yararlı çağın gerektirdiği 

bilgi ve donanıma sahip, kendini gerçekleştirmiş, yüksek faziletli etkin ve üretken nesiller 

yetiştirmeye odaklı her türlü eğitim –öğretim çalışmaları için Küçükçekmece ilçesindeki 

tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarına gerekli ortamları hazırlamak, bu çalışmaları 

desteklemek, planlamak ve yönetmektir. 

VİZYON: 

Akademik ve fiziki alt yapısı, modern yönetim anlayışı, eğitim ve öğretim hizmetlerindeki 

kalitesi ile bütün ilçelere örnek ve belirleyici bir kurum olmak 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız, 

 Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti, 

duygu ve düşüncelerine değer veririz, 

 Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının 

uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme 

sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz, 

 Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı 

kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz, 

 Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulamaya geçirilmesiyle 

sağlanacağına inanırız, 

 Kurumdaki çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak 

gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 

 Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kuruma katkısını tanıyıp 

takdir ederiz, 

 Kurum çalışanlarının İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğünün değerli bir ferdi olduğunu 

hissettirerek burada çalışmaktan gurur duymasını sağlarız; çalışanlar arasında 

dayanışma ve iş birliğinin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlarız, 

 Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimseriz. 

 Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MEM 2015-2019 SP TASLAĞI 
 

53 
 

B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 1: 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI 

Her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve demokrafik farklılıklardan 

etkilenmeksizin tüm bireylere; eşit ve adil şartlar altında eğitim ve öğretim 

hizmetlerine katılabilmeleri ve bu hizmetleri tamamlayabilmeleri için gerekli ortam 

ve imkânı sunmak 

Stratejik Hedef 1:Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama 

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

her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

STRATEJİK AMAÇ 2: 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her 

kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, keşfedici, dil becerileri yüksek, iletişime ve 

öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, kendini gerçekleştirmiş sağlıklı ve mutlu 

bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1:Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

Bütün bireylerin akademik başarı düzeyleri ile ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılım oranını artırarak özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler 

yetiştirmek 

 

Stratejik Hedef 2.2:Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi 

Sektörle ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme ilkesi 

çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam 

edilebilirliklerini arttırmak 
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Stratejik Hedef 2.3:Yabancı Dil ve Hareketlilik 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin en az bir yabancı dili kullanma 

seviyesini artırmak ve bu amaçla yapılan uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını 

artırmak 

STRATEJİK AMAÇ 3: 

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

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

iyileştirip bilgi yönetimi ve kurumsal iletişimi artırarak eğitime erişimi ve eğitimde 

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

Stratejik Hedef 3.1:Beşeri Alt Yapı 

Görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilen personelin, yeterliklerinin ve 

performansının geliştirildiği ve buna bağlı olarak mevcut insan kaynağının niteliğinin ve 

memnuniyetinin arttığı bir yönetim yapısı oluşturmak 

Stratejik Hedef 3.2:Fiziki ve Mali Alt Yapı 

Dezavantajlı bölgelere öncelik vermek koşuluyla,  her kademede nitelikli, güvenli 

eğitim-öğretim ortamları oluşturmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim tesisleri 

kazandırmak, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısıyla okul/kurumların fiziksel kapasitesini 

artırmak. 

Stratejik Hedef 3.3: Yönetim ve Organizasyon 

Kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, 

performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan 

dönemi sonuna kadar oluşturmak. 
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C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

STRATEJİK AMAÇ 1: 

Her türlü ekonomik, sosyal, kültürel ve demokrafik farklılıklardan etkilenmeksizin 

tüm bireylere; eşit ve adil şartlar altında eğitim ve öğretim hizmetlerine katılabilmeleri 

ve bu hizmetleri tamamlayabilmeleri için gerekli ortam ve imkânı sunmak 

Stratejik Hedef 1.1: Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama 

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

her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

Mevcut Durum  

Ülke olarak kalkınmanın sağlam temellere oturtulması için öncelikle insan kaynakları 

unsurunun kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Zira kalkınma için en önemli unsur insan 

kaynağıdır.İnsan kaynaklarını iyi eğiten uluslar kalkınmada her zaman önce giderler. İnsan 

kaynaklarının etkin eğitimi için de toplumun bütün kesimlerine adil ve kolay erişilebilir bir 

eğitim imkânı sunulması gerekmektedir.  

Eğitim ve öğretimekatılıma ilişkin göstergelere bakıldığında okul öncesi eğitimde 

2011-2012 öğretim yılında 4-5 yaş net okullaşma oranı %. 45 iken 2013-2014 öğretim yılında 

bu oran % 55’ dir. Anaokullarının ikili eğitime geçmesi artışı daha da hızlandıracaktır. 

 İlköğretimde net okullaşma oranı 2011-2012 öğretim yılında %. 95,60 olmuştur.  

2013-2014 öğretim yılında ise net okullaşma oranı ilkokul ve ortaokulda net %98 olarak 

gerçekleşmiştir.    Ortaöğretimde son on yıla ait net okullaşma eğilimi incelendiğinde 2011-

2012 öğretim yılında %. 65,60 olan net okullaşma oranı 2013-2014 öğretim yılında % 75’dir. 

2012-2013 öğretim yılından itibaren 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmiştir. Bu düzenlemenin 

artış oranlarında etkisi olduğu söylenebilir. 

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranıson üç yılda ortalama yıllık %3 olarak 

gerçekleşmiştir. Kursiyer sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

İlkokulda   2013-2014 öğretim yılında 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci 

oranı % 9,70’dir. Ortaöğretimde 2012-2013 öğretim yılının birinci döneminde 10 gün ve üzeri 
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devamsızlık yapan öğrenci oranı %. 27’dir. Ortaöğretimde sınıf tekrarı 2013-2014 öğretim 

yılında yüzde 6,5’dir. 

İlçemizde bulunan okullardaki dezavantajlı öğrencilerin eğitim öğretime devam 

etmeleri ve sorunların çözümü için okul idareleri ile rehberlik servislerince öğrenci ve 

velilerle görüşmeler yapılmış, sorunlar tespit edilmiş, mevcut imkânlar dâhilinde çözüm 

önerileri üretilmiştir. Dezavantajlı öğrencilere (3000 öğrenci) Küçükçekmece 

Kaymakamlığımızca giyim yardımı yapılmıştır.Okullardan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 

bildirilen dezavantajlı öğrencilerin sorununa göre emniyet müdürlüğü ve sosyal yardımlaşma 

ve dayanışma vakfı işbirliği ile acilen sorunlaraçözüm yolları bulunmaktadır. 

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Rehberlik 

Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle madde 

bağımlılığı projesi yapılmıştır. 



  KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MEM 2015-2019 SP TASLAĞI 
 

57 
 

Tablo 21: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
ALT 

KIRILIM 
İLGİLİ BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

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

Okul öncesi 
Temel Eğitim 

45,00 51,00 55,00 80,00 

PG.1.1.2: Örgün Eğitimde Net Okullaşma 
Oranı  (%) 

İlkokul 

95,60 

97,00 98,00 100 

Ortaokul 
Temel 

Eğitim/Din 
Öğretimi 

97,00 98,00 100 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

65,50 68,00 75,00 95,00 

PG.1.1.3: Özel öğretimin payı (%) 

Okul öncesi 

Özel Öğretim 

2,25 
2,30 3,20 10,00 

İlkokul 3,12 3,10 10,00 

Ortaokul 3,25 3,30 4,85 10,00 

Ortaöğretim 2,00 2,00 2,00 5,00 

PG.1.1.4: Özel eğitime yönlendirilen 
bireylerin yönlendirildikleri eğitime 
erişim oranı (%) 

 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik 
50,00 70,00 85,00 

95,00 

PG.1.1.5: Hayat Boyu Öğrenmeye katılım 
oranı  Hayat Boyu 

Öğrenme 

3,00 3,50 3,00 10,00 

PG.1.1.6: 18 yas üstü okumaz yazmaz  
oranı  

20 15 13 3 

PG.1.1.7: Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı (%) 

İlkokul 

Eğitim Öğretim 
Bölümleri 

11,5 
10,00 9,70 2,50 

Ortaokul 9,50 8,00 2,50 

Ortaöğretim 28,70 27,50 27,00 5,00 

PG.1.1.8: Eğitim ve öğretimden erken 
ayrılma oranı (%) 

 41,00 40,00 38,50 10,00 

PG.1.1.9: Ortaöğretimde örgün eğitim 
dışına çıkan öğrenci oranı (%)  

Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

35,00 35,00 34,50 
15,00 

PG.1.1.10: Hayat boyu öğrenmeye katılım 
oranı (%) 

 

Hayat Boyu 
Öğrenme 

3,00 3,50 3,00 10,00 

PG.1.1.11: Hayat Boyu Öğrenme 
kapsamında açılan mesleki eğitim 
kurslarını tamamlama oranı (%) 

 
98,00 98,00 98,00 

100 

PG.1.1.12: Açık öğretim okullarında kaydı 
dondurulmuş öğrenci oranı (%) 

Açık 
öğretim 

ortaokulu 

32,00 30,00 30,00 
20,00 

Açık 
öğretim 

lisesi 

42,00 42,00 45,00 
30,00 
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Tablo 22: Tedbirler 
SIRA 
NO 

TEDBİRLER 
SORUMLU 

BİRİM 

1 
Okullaşma oranlarında düşük olan bölgelere ve ailelere yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 
Temel Eğitim 
Bölümü 

2 Burs ve pansiyon imkânlarının ilçemiz öğrencileri tarafından bilinirliği sağlanacaktır. 
Eğitim 
Öğretim 
Bölümleri 

3 

Devam ve erişim konusunda ilçe durum raporları hazırlanarak analiz edilerek okula 
devam sorunu yaşayan öğrencilere ve bu öğrencilerin ailelerine yönelik 
kişisel ve sosyal rehberlik çalışmaları yapılması kapsamında ilimiz genelinde 
rehberlik çalıştayları düzenlenecektir. 

Temel Eğitim/ 
Ortaöğretim 
Bölümü 

4 
Bakanlığın, özel okullara gönderilen öğrenciler için katkı yapmasından 
yararlanarak ilçemizde özel okul açılması yönünde faaliyetler yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Bölümü 

5 

İlçe yerel yönetimleri ile işbirliğine gidilerek ortaokul son sınıf öğrenci ve 
velilerine yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarını ve ilgili sektör 
alanlarının iş yeri ve çalışma ortamlarını görüp tanıma ve kurumlar hakkında 
bilgi edinmelerine yönelik gezi ve ziyaretler yapılacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim/Din 
Öğretimi 
Bölümü 

6 

Okulların yaptığı örnek faaliyet ve çalışmalar kamuoyuna duyurularak 
Mesleki ve Teknik Eğitim ve İmam-Hatip okullarına yönelik farkındalık 
artırılacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim/Din 
Öğretimi 
Bölümü 

7 

Yerel yönetimler, STK'lar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 
Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili tanıtıcı toplantı, faaliyet ve organizasyonlar 
düzenlenerek toplumun hayat boyu öğrenmeye karşı farkındalığı 
geliştirilecektir. 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Bölümü 

8 
Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel kurslara erişim imkânları 

ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

9 

İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin istihdam 

edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör ve ilgili taraflarla iş birliğinde ve 

hayatboyu öğrenme kapsamında mesleki kursların çeşitliliği ve katılımcı 

sayısı artırılacaktır. 

10 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ilçe bazlı tespiti yapılarak hayırseverler, 
yerel yönetimler ve STK larla özel eğitim okulu açılmasını sağlayacak faaliyet 
ve projeler yapılacaktır. 

11 

Mevcut Bağımsız Anaokullarımızda yapılabilecek düzenlemeler ile plan 
hedefimiz doğrultusunda ilçemizin tamamında "Bağımsız Anaokullarımızda 
Özel Eğitim Sınıfları" açılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Bölümü 

12 

Başarısız olduğu için sistemden ayrılmak zorunda olan öğrencilerin okula 
devamlarını sağlamaya ve akademik başarılarını yükseltmeye yönelik faaliyet 
ve projeler geliştirilecektir. 

Eğitim 
Öğretim 

Bölümleri 
13 

Tüm eğitim/öğretim kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan 

erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 

14 

Ortaokul sonrası okul türü seçimlerinde sonradan karşılaşılabilecek 
sorunların önüne geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine 
yönelik çalışmaların kapsamı artırılacaktır. 

15 

İlçe genelinde okumaz yazmaz oranlarını düşürmek için okuma yazma 
seferberlikleri düzenlenecek, her eğitim bölgesinde en az 10 okulda yetişkin 
okuma yazma kursu için sınıf açılması sağlanacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Bölümü 
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16 
Yönetici ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi 

hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Eğitim 

Öğretim 

Birimleri 

SGB 17 

Okul ve kurumlar ev ziyaretlerine yönlendirilerek çocukların okula devamı 

ile ilgili tedbirler alınacaktır. 

SGB 

Eğitim ve 

Öğretim 

Birimleri 

18 

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıtlarının 

dondurulmasına neden olan etmenlerle ilgili analiz çalışması yapılacak ve 

çalışma sonucuna göre eylem planı hazırlanacaktır. 

Eğitim ve 

Öğretim 

Birimleri 

19 
Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla 

"Ortaöğretime Uyum Projesi" yaygınlaştırılarak uygulanacaktır. 

Orta Öğretim 

20 
Mesleki ve teknik ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki 

konusunda okulların mevcut durum analizleri gerçekleştirilecektir. 

Meslekli ve 

Teknik 

Eğitim 

21 

Mesleki ve teknik ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki 

oranlarının düşürülmesi için okullara mevcut durumları ile ilgili 

bilgilendirme yazıları gönderilecektir. 

Meslekli ve 

Teknik 

Eğitim 

22 
Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelere kişisel ve sosyal rehberlik 

çalışmaları yapılacaktır. 

Eğitim ve 

Öğretim 

Birimleri 

23 

Açık Ortaokul ve liseleri tamamlama oranını yükseltmek amacıyla 

bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, Halk Eğitim Merkezlerinde kurslar 

açılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

24 
Dezavantajlı öğrenciler ile ilgili olarak okul bazında çalışmalar yapılacak 

eylem planları hazırlanacaktır. 

SGB 
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EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

 STRATEJİK AMAÇ 2: 

Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her 

kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, keşfedici, dil becerileri yüksek, iletişime ve 

öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, kendini gerçekleştirmiş sağlıklı ve mutlu 

bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1: Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

Bütün bireylerin akademik başarı düzeyleri ile ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılım oranını artırarak özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek bireyler 

yetiştirmek 

MEVCUT DURUM 

Eğitime öğretime katılımı sağlanan bireylerin kaliteli bir eğitim sürecinden 

geçirilmeleri gerekmektedir. Eğitimde nicelik artırılırken nitelikten ödün vermek amaçlara 

ulaşma noktasında zaafiyet doğurur. Bireylere akademik yönden başarı düzeylerini 

yükseltebilecekleri bir eğitim verilirken bir yandan da, kendilerini gerçekleştirebilecekleri 

bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden sağlıklı bir gelişim gösterebilecekleri bir eğitim ortamı 

sunulmalıdır.  Bu nedenle bireylerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve 

sportif faaliyetlere katılım oranlarının da yükselmesi hedeflenmelidir. 

 
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında İlçemizde bulunan Ortaöğretim Okullarında 

öğrenim gören 5365 öğrenciden 3081 tanesi YGS’yi kazanarak bir Yükseköğretim kurumuna 

yerleşmiş olup % 57.4 başarı elde etmişlerdir. 2014-2015 Eğitim yılında ilçemiz okullarında, 

Önemli gün ve Haftalar kutlanmakta ve yarışmalar düzenlenmekte, yarışmalarda dereceye 

giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmektedir. 

2010-2014 yılları arasında bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal alanda tüm eğitim ve 

öğretim kademelerinde yaklaşık 352  sosyal etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklere 4587 kişi 

katılım sağlamıştır.  
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 2014 yılı itibariyle yetişkin okur yazar oranı % 87 düzeyindedir. Açılan kurs sayısı 

477 olmuştur. Çeşitli resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında 2014 yılında 28 öğrencimiz 

dereceye girmiştir. Yine aynı yıl 25 öğrencimiz sporun değişik branşlarında il ve ülke çapında 

dereceler elde etmiştir. Bir okulumuz küçük kızlar basketbol kategorisinde Türkiye 

şampiyonu olmuştur. Bir okulumuz kürek dalında yıldız erkeklerde Türkiye 2.si ve atletizmde 

Türkiye 3.sü olmuştur. 

  Küçükçekmece ilçemizde 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında İlçe Disiplin 

Kurulumuza toplamda 23 dosya gelmiş, bunlardan 7 dosyada teklif edilen ceza aynen 

onaylanmış, 9 dosyada teklif edilen cezanın bir altı onaylanmış, 2 dosyada teklif edilen 

cezanın bir üstü onaylanmış ve  5 dosyada ise çeşitli nedenlerden dolayı red kararı verilmiştir. 

2013-2014 Eğitim Öğretim yılında İlçe Disiplin Kurulumuza; Anadolu Liselerinden 4 dosya, 

ve Mesleki ve Teknik eğitim veren liselerden ise 19 dosya gelmiş, bu dosyalardan 5 tanesi kız 

öğrencilere, 18 tanesi ise  erkek öğrencilere aittir.  

 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında ise İlçe Disiplin Kurulumuza toplamda 8 dosya 

gelmiş, bunlardan 1 dosyada teklif edilen ceza aynen onaylanmış, 5 dosyada teklif edilen 

cezanın bir altı onaylanmış, 1 dosyada çeşitli nedenlerden dolayı red kararı verilmiş ve 1 

dosya ise İl Displin Kuruluna sevk kararı verilmiştir. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında İlçe 

Disiplin Kurulumuza gelen dosyaların tamamı Mesleki ve Teknik eğitim veren liselerden 

gelmiş, bu dosyalardan hepsi de  erkek öğrencilere aittir.  

 Disiplin dosyaları incelendiğinde en çok problemin Mesleki ve Teknik eğitim veren 

kurumlardan geldiği gözlenmektedir. Ancak önemli bir ayrıntı olarak İmam Hatip 

Liselerinden son 2 eğitim öğretim yılında hiçbir dosyanın gelmediği görülmüştür.
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Tablo 23: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
ALT 

KIRILIM 
İLGİLİ BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.2.1.1: Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki 
ilçenin net ortalaması 

Türkçe 

Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

15,00 15,60 17,10 20,00 

Matematik 6,20 5,50 5,20 10,00 

Sosyal 
Bilimler 

9,20 10,10 10,90 20,00 

Fen Bilimleri 5,20 4,80 4,50 10,00 

2.1.2. Ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin 

Yüksek Öğretime Geçiş Oranı (%) 

 
52,00 55,00 57,40 70,00 

PG.2.1.3: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 
sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 
birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci 
oranı (%) 

İlkokul Temel Eğitim 23 25 29 50 

Ortaokul 
Temel Eğitim/Din 

Öğretimi 
27 33 35 60 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

9 10 12 
35 

PG.2.1.4: Yeni öğretim programları, 
materyaller metot ve teknikler ile ilgili 
olarak yapılan seminer, kurs vb etkinliklere 
katılan öğretmen oranı(%) 

 

İnsan Kaynakları 
(Öğretmen Yet. ve 

Gel.) 
* * 3,25 10 

PG.2.1.5: Öğrencilerin yılsonu başarı puanı 
ortalamaları 

5. Sınıf 

Temel Eğitim/Din 
Öğretimi 

* * 72,85 80,00 

6. Sınıf * * 70,01 80,00 

7. Sınıf * * 69,89 80,00 

8. Sınıf * * 72,52 80,00 

9. Sınıf 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

* * 62,25 75,00 

10. Sınıf * * 68,52 80,00 

11. Sınıf * * 71,11 80,00 

12. Sınıf * * 79,25 80,00 

PG.2.1.6:. Zorunlu eğitimde sınıf tekrarı oranı 
 

İlkokul Temel Eğitim/Din 
Öğretimi 

Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

2,8 1,50 1,00 0,5 

Ortaokul 
 

1,22 1,23 0,5 

Ortaöğretim 7,00 7,00 6,50 2,00 

PG.2.1.7: Beyaz Bayraklı okul/kurum sayısı   Eğitim Öğretim 
Bölümleri 

8 5 10 50 
PG.2.1.8: Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 
sahip okul/kurum Sayısı  

8 5 8 50 

PG.2.1.9: Disiplin cezası/yaptırım uygulanan 
öğrenci sayısı (en fazla)  

Eğitim Öğretim 
Bölümleri 

21 18 8 0 

PG.2.1.10: Onur veya İftihar belgesi alan öğrenci 

oranı (%)  
Eğitim Öğretim 

Bölümleri 
7,3 7,6 8 

20 

PG.2.1.11: Ülke ve İl çapında yapılan yarışma ve 

turnuvalarda dereceye giren öğrenci sayısı (en az) 
 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

32 41 52 400 

PG.2.1.10: Sivil Savunma Planı güncellenen 
okul/kurum oranı (%)  

Sivil Savunma 
Bölümü 

70 81 90 100 

PG.2.1.11: Onur veya Üstün Başarı Belgesi 
alan öğrenci oranı(%) 

Ortaokul 
Temel Eğitim/Din 

Öğretimi   
25,33 50 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

  20,21 45 

PG.2.1.12: Takdir veya Teşekkür Belgesi alan 
öğrenci oranı (%) 

Ortaokul Eğitim Öğretim 
Bölümleri 

  27,47 60 

PG.2.1.13: Öğrenci Başına okunan kitap 
sayısı 

Ortaöğretim    3 12 

İlkokul    5 20 
Ortaokul    4 15 

Ortaöğretim    3 15 

*Veriler 2015 yılından itibaren takip edileceği için geriye dönük istatistikler yazılamamıştır.  
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Tablo 24: Tedbirler 
SIRA 
NO 

TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

25 
TEOG, yükseköğretime geçiş ve uluslararası sınavlarla ilgili velileri/ 

öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik rehberlik faaliyetleri yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 

Bölümleri 

26 

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 

sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân sağlayacak bir 

izleme sistemi geliştirilecektir 

27 
Eğitim ve öğretimde yeni metot ve teknikler geliştirmiş öğretmenlerin 

özendirilmesi için bu öğretmenlerin ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

28 

Eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, 

yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara 

hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel, bölgesel ve okul türü 

farklılıkları da göz önüne alınarak örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve 

yetiştirme kurslarının niteliği ve niceliği arttırılacaktır.. 

29 

Yeni öğretim metotları, materyaller, yöntem ve tekniklerle ilgili olarak son 

gelişmeleri ve örnek uygulamaları paylaşmak üzere branşlar bazında 

öğretmenlerin geniş katılımları ile seminerler düzenlenecektir. 

Strateji Geliştirme 

Bölümü 

30 
Üstün yetenekli ve engelli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda 

aile, öğretmen ve yöneticilere eğitimler verilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Bölümü 

31 
Öğrencilerde sosyal sorumluluk, çevre, sağlıklı yaşam ve tasarruf bilinci 

kazandıracak faaliyet yapılacaktır.  Eğitim Öğretim 

Bölümleri 
32 

“Okullar hayat Olsun Projesi” desteklenecek, tüm okulların katılımı için 

teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. 

33 
Kurumun tüm çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimleri 

verilecektir. 

İnsan Kaynakları 

Hizmet içi Eğitim 

Birimi 

34 
İlimizde ikili eğitim yapan okullarımızın tekli eğitime geçmelerine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 

Bölümleri 

35 

Özel öğretim kurumlarımızdaki öğrencilerimiz ile resmi öğretim 

kurumlarımızdaki öğrencilerimiz arasında iletişimin güçlendirilebilmesi için 

ortak etkinlikler düzenlemesine yönelik faaliyetler geliştirilecek, her özel 

öğretim kurumunun en az bir kardeş okul projesi geliştirmesine yönelik 

çalışmalar teşvik edilecektir. 

 

 36 

Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla  

faaliyetler ilgili paydaşlarımızla destekleyici yerel projeler”Yazarlar 

Okullarda” vb etkinlikler yapılacaktır. 

37 

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu 

konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları 

desteklenecektir. 

38 

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve tanılama 

hizmetleri başta olmak üzere, riskli ve öncelikli alanlar tespit edilerek bütün 

süreçlerinin hizmet kalitesi artırılacaktır. 

Eğitim Öğretim 

Bölümleri / Özel 

Eğitim ve Rehberlik 

39 
Merkezi sınav sonuçlarının ilçe ve okul düzeyinde analizleri yapılacak veri 

bankası oluşturulacaktır 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü  

40 
 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla 

işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 

Destek Hizmetleri 

41 
“Bu benim Eserim” benzeri proje yarışmalarına katılım için ilçede danışma 

komisyonları kurulacaktır. 

Strateji Geliştirme 
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42 
Okular arası düzenlenen yarışmalara katılımı çoğaltmak için sponsor desteği 

sağlanacaktır. 

Temel Eğitim 

43 
Ortaöğretimde akademik başarının yükseltilmesi ve yönlendirme ile ilgili 

eylem planlarının hazırlanması 

 

OrtaÖğretim 

 

Stratejik Hedef 2.2. 

Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi 

 Sektörle ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme ilkesi 

çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam 

edilebilirliklerini arttırmak 

MEVCUT DURUM 

Eğitim-öğretim istihdam ilişkisi günümüzde daha çok önem kazanmıştır. Bireylerin 

eğitim gördüğü alanda istihdam edilmesi ekonomik anlamda da önemli bir getiri 

sağlamaktadır. Eğitim-öğretim görülen alanda istihdam edilebilirlik aslında uygun yaşta doğru 

bir rehberlik ve yönlendirme mekanizmasının çalıştırılmasıyla büyük ölçüde sağlanabilir. Bu 

bağlamda bireyleri bir üst öğrenime hazırlarken istihdam edilebilme yeterliliklerini de 

artırmak hedeflenmelidir. 

İlçe genelinde ön lisans programlarına yerleşen öğrenci oranı 2014 yılında % 34,56 

olarak gerçekleşmiştir. Lisans programlarına yerleşen öğrenci oranı da % 31,24 olmuştur. 

 İlçe  geneli 2013 yılında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma 

kursları olmak üzere toplam 831 kurs açılmıştır. Bu faaliyetlerden 15386’sı kadın, 5453’ü 

erkek olmak üzere toplam 20839 kişi yararlanmıştır. 

 2011-2014 yılları arasında Mesleki ve Teknik Eğitimin iş dünyası ile ilişkilerini 

güçlendirmek adına  12  adet sosyal ortakla işbirliği protokolü yapılmıştır. 

Tablo 25: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ İLGİLİ BÖLÜM 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.2.2.1: Ön Lisans Programlarına yerleşen 
öğrenci oranı (%) 

Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

42,15 35,25 

 

34,56 50,00 

PG.2.2.2: Lisans Programlarına yerleşen 
öğrenci oranı (12.Sınıf) (%) 

Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

37,25 35,52 
31,24 

40,00 



  KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MEM 2015-2019 SP TASLAĞI 
 

65 
 

PG.2.2.3: Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 
açılan meslek edindirme kurs sayısı 

Hayat Boyu Öğrenme 
Bölümü 

905 831 850 1.250 

PG.2.2.4: Mesleki ve teknik ortaöğretim 
mezunlarının mesleki yeterliliklerine yönelik 
işveren memnuniyet oranı (%) 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim 

* * * 70,00 

PG.2.2.5: Okul, öğrenci veya öğretmenlerin 
yaptığı patent veya model başvuru sayısı 

* * * 5 

PG.2.2.6: Sektörle iş birliği protokolü 
kapsamında eğitim alan birey oranı (%) 

* * * 10,00 

PG.2.2.7: Organize sanayi bölgelerinde 
bulunan özel Mesleki ve Teknik okul sayısı 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim,  

SGB 
* * 1 

3 

*Veriler 2015 yılından itibaren takip edileceği için geriye dönük istatistikler yazılamamıştır.  

Tablo 26: Tedbirler 

SIRA 
NO 

TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

42 

Öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya ve üst öğrenime 
hazırlanmalarına yönelik ücretsiz destekleyici kurslar açılarak bu 
kursların verimliliğini artıracak proje ve faaliyetler geliştirilecektir. 

Eğitim Öğretim Bölümleri 

43 

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları ve Hayat Boyu Öğrenmede 
istihdamı artırmaya yönelik Meslek odaları, iş gücü piyasası ve 
sektör temsilcileri ile yakın iş birlikleri geliştirilerek faaliyet ve 
projeler yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Bölümü/ Hayat Boyu 

Öğrenme Bölümü 

44 

Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin 

ilgili sektördeki gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip 

etmeleri ve öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Bölümü 

45 

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin sektörün ve iş gücü 

piyasasının talebine cevap veren bir eğitim alması sağlanarak 

istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla sektör temsilcilerinin 

de aktif yer alacağı faaliyet/projeler yapılacaktır.. 

46 

Meslek dersi öğretmenlerinin işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip 

etmeleri ve bilgilendirilmelerini sağlamak sektör ile işbirliği 

yapılarak hizmetiçi eğitimler verilmesi sağlanacaktır. 

47 
İş yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.     
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Stratejik Hedef 2.3 

Yabancı Dil ve Hareketlilik 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin en az bir yabancı dili kullanma 

seviyesini artırmak ve bu amaçla yapılan uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını 

artırmak 

MEVCUT DURUM 

Uluslararası hareketliliğin öneminin her geçen gün arttığı günümüzün 

dünyasındabireylerin uluslararası hareketlilikte etkin şekilde yer alabilmeleri için en az bir 

yabancı dili iyi derecede öğrenmiş olması gerekmektedir. Bu sebeple yabancı dil öğretiminde 

yeni yaklaşımlar geliştirilerek bireylerin yabancı dil yeterliliğin artırılması ve buna paralel 

olarak çeşitli program, faaliyet ve projeler ile de uluslararası hareketliliğe katılım oranlarının 

yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu 

ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil 

Eğitimi Sistemi okullarımızda kullanılmaktadır.Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya 

çevrimdışı olarak bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere 

imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma 

becerileri takip edilebilmektedir. 2014 yıılında yabancı dil dersi yıl sonu puan ortalaması 

72,40 olarak gerçekleşmiştir. 

 2011-2014 döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına temel eğitimde 

ve orta öğretimde   toplam 330 öğrenci katılmıştır. Aynı dönemde ulusal ve uluslararası 

hareketlilik programlarına toplam 107 öğretmen katılmıştır. 

2013-2014 öğrenim yılında 145  öğrenci yurt dışına gönderilmeye hak kazanmıştır.  

Tablo 27: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
ALT 

KIRILIM 
İLGİLİ BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.2.3.1: Yabancı dil kursu açan okul 
oranı (%) 

İlkokul Temel Eğitim 
Bölümü 

 6 
6 15 

Ortaokul 
 

15 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

 8 9 20 

PG.2.3.2: Yabancı dil kurslarına katılan 
öğrenci oranı (%) 

İlkokul Temel Eğitim 
Bölümü/Din 

Öğretimi 
 

12 18 25 

Ortaokul 35 48 60 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 

 26 35 50 
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ve Teknik Eğitim 

PG.2.3.3: Okul ve kurumlarda hazırlanan 
uluslararası proje sayısı 

İlkokul Temel Eğitim 
Bölümü/Din 

Öğretimi 
 2 3 

10 

Ortaokul 10 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

 3 4 10 

PG.2.3.4: Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan 
yönetici sayısı 

İlkokul Temel Eğitim 
Bölümü / Din 

Öğretimi 
 19 22 

50 

Ortaokul 50 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

 23 27 50 

PG.2.3.5: Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan 
öğretmen sayısı 

İlkokul Temel Eğitim 
Bölümü / Din 

Öğretimi 
 20 21 

50 

Ortaokul 50 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

 21 23 50 

PG.2.3.6: Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan 
öğrenci sayısı 

İlkokul Temel Eğitim 
Bölümü / Din 

Öğretimi 
 30 36 

90 

Ortaokul 90 

Ortaöğretim Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

 15 21 100 

PG.2.3.7: DynEd yabancı dil programına 
katılan öğrenci oranı (%) 

Ortaöğretim  1,2 1,3 5 

PG.2.3.8: Yabancı dil dersi yılsonu puanı 
ortalaması   

 70,20 72,40 
90 

PG.2.3.9: Yabancı dil laboratuvarı olan 
okul oranı 

İlkokul 
Temel Eğitim 

Bölümü 
 3 4 10 

Ortaokul 
Temel Eğitim 
Bölümü / Din 

Öğretimi 
 5 7 10 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

 2 3 10 

*Veriler 2015 yılından itibaren takip edileceği için geriye dönük istatistikler yazılamamıştır.  

  
 

Tablo 28: Tedbirler 

SIRA 
NO 

TEDBİRLER 
SORUMLU 

BİRİM 

48 
İlçemizde  bulunan dil öğretim merkezleri, üniversiteler ve STK’larla iş 

birliğine gidilerek uluslararası hareketlilik programlarına (Erasmus+, e-

twinning gibi AB projeleri) katılımı artırıcı faaliyetler yapılacaktır. 
Strateji Geliştirme 

Bölümü 
49 

İl genelinde dil laboratuvarı kurulabilecek eğitim kurumlarının tespit 

edilmesine yönelik analizler yapılacak, hayırseverler ve STK’lar ile iş birliği 

yapılarak bu kurumlarımıza dil laboratuvarı kurulması çalışmalarına 

başlanacaktır. 

50 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp 

geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 

Bölümleri/ 

Strateji Geliştirme 

Bölümü 
51 

İSTKA ve AB Projeleri ile ilgili okullara rehberlik yapacak, en az iki üyesi 

İngilizce öğretmenlerinden oluşan  ilçe bünyesinde komisyonlar kurulacaktır. 

Strateji Geliştirme 

52 
Yabancı dil eğitimini destekleyen tüm projelerin ve hareketliliklerin 

tanıtımını yaparak öğretmen ve öğrencinin motivasyonu sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 
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KURUMSAL KAPASİTE 

STRATEJİK AMAÇ 3: 

KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

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

yönetimi ve kurumsal iletişimi artırarak eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak 

etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

Stratejik Hedef 3.1 

Beşeri Alt Yapı 

Görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilen personelin, yeterliklerinin ve 

performansının geliştirildiği ve buna bağlı olarak mevcut insan kaynağının niteliğinin ve 

memnuniyetinin arttığı bir yönetim yapısı oluşturmak 

MEVCUT DURUM 

Hizmetlerin çağın gereklerine uygun bir şekilde etkin yürütülebilmesi her şeyden önce 

yeterli ve nitelikli bir işgücüne sahip olmayı gerektirir.Çalışan personelin nitelikli hizmet 

üretmesinde hizmet tanımları ve görev alanlarının tanımlanmış olması, iş ve işlemlerin 

yürütülmesinde kolaylık ve verimliliği beraberinde getirecektir. Bu bağlamda kurumumuzda 

işlevsel bir insan kaynakları yönetimi ile nitelikli hizmet üretme ve kurum kültürü ile çalışan  

motivasyonun artırılması hedeflenmektedir. 

2014yılı verilerine göre ilçemizde Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfında 5558  

personelmevcut olup toplamda652 yönetici görev yapmaktadır. Strateji Geliştirme 

Bölümümüz tarafından Müdürlük birimlerinin görev tanımları ve iş analizleri çıkarılmıştır. İç 

yönergeler vasıtasıyla personelinin görev dağılımını yapmakta olup bu konudaki henüz 

standartlar hayata geçirilememiştir. 

 2014 yılı içerisinde mahalli olarak gerçekleştirilen 315 eğitim faaliyetine 2200 

öğretmen,151 diğer personel katılmıştır. 2014 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

25,06 olurken öğretmen norm kadro doluluk oranı da 75,11 olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 29: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
ALT 

KIRILIM 

İLGİLİ 
BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

 
2012 2013 2014 2019 

PG.3.1.1: Öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısı  

İKB Öğretmen 
Atama 

22,25 21,28 25,06 20 

PG.3.1.2: Öğretmen norm kadro doluluk 
oranı (%)  

İKB Personel 
Atama 

71,00 75,00 75,11 90 

PG.3.1.3: Personel (Şef, Memur, 
Hizmetli) norm kadro doluluk oranı (%)  

İKB Personel 
Atama 

45,00 49,25 47,20 70,00 

PG.3.1.4: Ücretli öğretmen sayısının 
toplam öğretmen sayısına oranı (%)  

İKB Öğretmen 
Atama 

21,52 19,65 17,58 0 

PG.3.1.5: Asil yönetici sayısının toplam 
yönetici sayısına oranı (%)  

İKB Yönetici 
Atama 

89.30 85.45 90,6 100 

PG.3.1.6: FATİH Projesi / Eğitimde 
Teknoloji Kullanma Kursu alan 
öğretmen oranı (%) 

 

İKB Öğretmen 
Yetiştirme ve 

Geliştirme 

* * 9,25 50,00 

PG.3.1.7: Personel başına yıllık hizmet 
içi eğitim süresi (saat) 

Yönetici * * 70 80 

Öğretmen * * 3 5 

Personel * * 0 36 

PG.3.1.8: Lisansüstü eğitimini 
tamamlayan personel oranı (%)  

0,5 1 2 20 

PG.3.1.9: İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanlığı sertifikasına sahip personel 
sayısı 

 
İKB Özlük 

0 12 

 

15 

 

200 

*Veriler 2015 yılından itibaren takip edileceği için geriye dönük istatistikler yazılamamıştır.   

Tablo 30: Tedbirler 
SIRA 
NO 

TEDBİRLER 
SORUMLU 

BİRİM 

53 
İstanbul'da yapılan kongre ve toplantılara personelin katılımı artırılarak 
personelin kendini geliştirmesi için imkânlardan yararlanması sağlanacaktır. 

Öğretmen 
Yetiştirme ve 

Geliştirme  54 
İlçemizde bulunan üniversitelerle iş birliğine gidilerek personelin kariyer 
gelişimini teşvik edici protokoller yapılacaktır. 

55 

Mesleki ve Teknik Eğitim okul/kurumlarında görev yapan meslek dersi 
öğretmenlerine, hizmet içi eğitim kapsamında bilgilerini işletmelerde 
güncelleme imkânının sağlanması için gerekli planlamalar yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 
Eğitim Bölümü 

56 

Bilim ve sanat merkezleri ve özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesinde 
görevli öğretmenlere, özel eğitim ve üstün zekâlı öğrencilerin eğitimi 
konusunda üniversitelerle iş birliği çalışmaları yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Bölümü 

57 
Personelinmotivasyon ve iş doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Bölümü 

58 
Okul ve kurumlarımızda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin, yeni öğretim 
metot ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmaları  aynı zamanda bilgilerini 
güncellemeleri  için Yükseköğretim kurumları ile iş birlikleri yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Bölümleri 

59 
Okul ve kurumların fiziksel koşulları engelli bireylerin eğitim ve öğretime 
erişimlerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenecektir 

İnşaat Emlak 
Bölümü 

60 
Alanı özel eğitim olmayan ve ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen özel eğitim 

öğretmenlerinin özel eğitim kursu görmeleri sağlanacaktır. 

Öğretmen 

Yetiştirme ve 

Geliştirme  
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Stratejik Hedef 3.2 

Fiziki ve Mali Alt Yapı 

Dezavantajlı bölgelere öncelik vermek koşuluyla,  her kademede nitelikli, güvenli 

eğitim-öğretim ortamları oluşturmak ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni eğitim tesisleri 

kazandırmak, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısıyla okul/kurumların fiziksel kapasitesini 

artırmak. 

MEVCUT DURUM 

Eğitim öğretim kurumlarımızın fiziki kapasitelerinin artırılması, kalitenin arttırılması 

için önemli bir unsurdur. Bu nedenle eğitim kurumlarımızın fiziki ortamlarının iyileştirilerek 

ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi, fiziki ve mali kaynakların kullanımında etkinliğin 

ve verimliliğin sağlanması önemli bir hedef olmalıdır. 

Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi 

(TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 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 

dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır. 

 2013 itibari ile İlçemize bağlı 130resmi okulda, toplamda 3697 adet derslik, 

bulunmaktadır.2013 ve 2014’te 12 adet eğitim binasının binanın deprem tahkiki yapılmış olup 

8’inin depreme karşı güçlendirilmesi yapılmıştır. 

Temel eğitimdeki derslik sayısı 2278, şube sayısı 3200 olup şube başına düşen öğrenci 

sayımız 30, derslik başına düşen öğrenci sayımız ise 43 olmaktadır. Okullarımızın tamamının 

ikili eğitimden normal eğitime geçiş yapabilmesi için 920 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır.   

Orta öğretimde derslik sayısı 949, şube sayısı 1068 olup şube başına düşen öğrenci sayımız 

32, derslik başına düşen öğrenci sayımız ise 40 olmaktadır. Okullarımızın tamamının ikili 

eğitimden normal eğitime geçiş yapabilmesi için 204 dersliğe ihtiyaç duyulmaktadır.  

İlçemizde 100 öğrenci kapasiteli bir adet erkek öğrenci yurdu bulunmakta olup, özel 20 adet 

pansiyon bulunmaktadır. İlçemizin 200'er öğrenci kapasiteli 2 kız, 2 erkek 4 adet pansiyon 

ihtiyacı bulunmaktadır. 

Fatih Projesi kapsamında tüm dersliklere etkileşimli tahta kurulması çalışmaları 

devam etmektedir. 2014 yılı itibariyle etkileşimli tahta kurulum oranı % 9,85 olmuştur. 



  KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MEM 2015-2019 SP TASLAĞI 
 

71 
 

Tablo 31: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
ALT 

KIRILIM 
İLGİLİ BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.3.2.1: Tüm kademelerde yeni 
yapılan derslik oranı (%)  

İnşaat ve Emlak 
Bölümü 

2,25 3,52 2,43 5,20 

PG.3.2.2: Derslik Başına Düşen Öğrenci 
Sayısı 

Okul öncesi 

Temel Eğitim 

25 25 22 20 

İlkokul 
40,98 39,85 39,58 35 

Ortaokul 
Temel Eğitim Din 

Öğretimi 

40,98 39,85 39,58 35 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

32,33 31,25 32,30 35 

PG.3.2.3: İkili eğitim yapan okul oranı 
(%)  

İlkokul Temel Eğitim/ 
Din Öğretimi 

Bölümü 

  55 0 

Ortaokul   53 0 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

  0 0 

PG.3.2.4: Engellilerin kullanımına 
yönelik düzenleme yapılan okul veya 
kurum oranı (%) 

 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik Bölümü 

1 1 2 10 

PG.3.2.5: Deprem tahkikatı sonucu 
güçlendirilme gerekliliği tespit edilen 
eğitim binalarından güçlendirilmesi 
yapılanların oranı (%) 

 
İnşaat ve Emlak 

Bölümü 

8 6 - 100 

PG.3.2.6: Bakım ve onarımları yapılan 
okul ve kurum oranı (%)   

10 15 10 50 

PG.3.2.7: Risk analizi yapılmış 
okul/kurum oranı (%)  

İKB Özlük 
Bölümü 

_* _* _* 100.00 

PG.3.2.8: Spor salonu olan okul 
oranı(%) 

İlkokul 
Temel Eğitim 

Bölümü 
11,00 

2,00 2,00 5,00 

Ortaokul 
Temel Eğitim/ 
Din Öğretimi 

9,00 9,00 10,00 

Ortaöğretim 
Ortaöğretim/Din 
Öğretimi/Mesleki 
ve Teknik Eğitim 

9,00 10,00 10,00 12,00 

PG.3.2.9: Çok amaçlı salonu olan okul 
oranı (%)  Eğitim Öğretim 

Bölümleri 

95,21 98,54 99,15 100,00 

PG.3.2.10: Kütüphanesi olan okul oranı 
(%)  

65,25 80,21 85,24 95,00 

PG.3.2.11: Tahsis edilen bütçe 
ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı 
(%) 

 

Destek 
Hizmetleri/ 
Muhasebe 

 
82.74 79.38 100.00 

PG.3.2.12: Özel öğretim teşviki 
kontenjanlarının kullanılma oranı (%)  

Eğitim Öğretim 
Bölümleri 

_ _ 95.12 100.00 

PG.3.2.13: İnternet altyapısı, tablet ve 
etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan 
okul oranı (%) 

 

Bilgi İşlem ve 
Eğitim 

Teknolojileri 
  

9,85 100.00 

*Veriler 2015 yılından itibaren takip edileceği için geriye dönük istatistikler yazılamamıştır.  
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Tablo 32: Tedbirler 

SIRA 
NO 

TEDBİRLER 
SORUMLU 

BİRİM 

61 

STK'lar, Yerel Yönetimler, hayırseverler ve bağışçılarla yapılacak işbirliği ile 
nüfus artış hızı ve bölgesel ihtiyaçlar baz alınarak her tür ve kademedeki 
derslik ve fiziki mekân ihtiyacı azaltılacak, bakım onarım ve donatım 
ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 
Geliştirme 
Bölümü/ 

İnşaat 
Emlak 

Bölümü 

62 

Öğrenci yurt ve pansiyonlarının hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacak ve fiziki ortamlara ilişkin standartlar güvenlik, hijyen 
ve konfor şartları dikkate alınarak geliştirilecektir. 

Destek 
Hizmetleri 

Bölümü 

63 

Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, makine-teçhizat 
dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve 
teknolojik gelişmelere uygun olarak planlama doğrultusunda tedarik 
edilmesi ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli işlemlerin yapılması 
sağlanacaktır. 

Destek 
Hizmetleri 

Bölümü 

64 

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

Eğitim 
Öğretim 

Bölümleri 

65 

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

66 

Müdürlüğümüz çalışma alanlarının fiziki kapasitesi geliştirilecek ve 
personelin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklere yönelik alanlar oluşturulacaktır. 

67 

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

68 
İlçe genelinde eğitim binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesi yapılacaktır.  
Tahkik ve güçlendirme yapılacak bina sayısının fazla olması nedeniyle ilçe genelinde 
bir planlama yapılıp tahkik ve güçlendirme öncelik sırası belirlenecektir.. 

Destek 
Hizmetleri 

(Sivil 
Savunma) 

70 

Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile makine-teçhizat 
dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve 
teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır 

Destek 
Hizmetleri 

Bölümü 

71 

İlimizde okul yapılacak alanların az olması sebebiyle arazisi uygun olup 
bina etüdü sonrası kullanımı uygun olmayan binalar yerine derslik sayısını 
artıracak yeni binaların yapımına yönelik planlama çalışmaları yapılacaktır. Destek 

Hizmetleri 
Bölümü 

72 

Tüm eğitim öğretim kurumlarının engellilerin kullanımına uygun hale 
getirilmesi ile ilgili 5378 sayılı kanun kapsamında tüm okul ve 
kurumlarımızın engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi 
sağlanacaktır. 
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Stratejik Hedef 3.3. 

Yönetim ve Organizasyon 

Kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, 

performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan 

dönemi sonuna kadar oluşturmak 

MEVCUT DURUM 

Yeni kamu hizmeti yaklaşımı çerçevesinde çağdaş kurumlarda katılımcı, çoğulcu, 

şeffaf, hesap verilebilir bir yönetimin varlığı önemli bir unsur olarak kabul edilmektedir. 

Kurumsal yapının ve yönetim organizasyonlarının şekillenmesi yeni kamu yönetimi yaklaşımı 

doğrultusunda yapılmaktadır. Bu nedenle Müdürlüğümüzün de kurumsal yapı ile yönetim 

organizasyon yapısının şekillenmesinde yeni kamu hizmetinin benimsenmesi ve bu 

doğrultuda etkin bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. 

652 sayılı KHK ile klasik teftiş anlayışından rehberlik ve denetim anlayışına 

geçilmiştir. 6528 sayılı Kanun ile il eğitim denetmenleri ve Bakanlık müfettişleri maarif 

müfettişi adı altında toplanmıştır.Hizmet standartları İlçemiz internet sayfasında yayınlanmış 

ve vatandaşın görebileceği alanlara asılması sağlanmıştır. 

İlçe genelindeki iş ve işlemlerle ilgili olarak  birimlere gelen şikayet sayısı 2014 yılı 

ocak ayından haziran ayı sonuna kadar 136 BİMER, 220 Alo 147, 50 dilekçe ve 50 e-posta 

başvurusu olmak üzere toplamda 456 başvuru yapılmıştır. Müdürlüğümüze gelen şikâyet 

sayısını yıl içerisinde ortalama 900’ü bulmaktadır. 

Müdürlüğümüzün hizmetlerinin önemli bir bölümü elektronik ortamda 

sunulabilmektedir. Ücretli öğretmen başvuruları web sitesi üzerinden elektronik ortamda 

alınmaktadır. Kurumlar arası resmi yazışmaların çoğu elektronik ortamda yapılmaktadır.  

2014 yılı içerisinde Toplam Kalite Yönetimi Ödül Süreci kapsamında çalışma yapan 

kurum sayısı 25 olarak gerçekleşmiştir. Kurumlara yapılacak etkin rehberlik ve bilgilendirme 

çalışmaları çerçevesinde bu sayının önemli ölçüde artacağı öngörülmektedir. 
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Tablo33: Performans Göstergeleri 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
ALT 

KIRILIM 
İLGİLİ 

BÖLÜM 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

PG.3.3.1: Bimerya da Alo 147 
üzerinden üzerinden yapılan 
şikâyetsayısı 
 

 
Özel Kalem 

Bölümü 

803 837 1049 100 

PG.3.3.2: Toplam Kalite Yönetimi 
sistemi ödül süreci kapsamında 
çalışma yapan okul / kurum sayısı 

 
Strateji 

Geliştirme 

10 10 25 100 

PG.3.3.3: Rehberlik ve denetim 
sonuçlarına göre  yapılan 
bildirimlerin uygulanma oranı (%) 

İlçe MEM 

 

* * * 95,00 

Okul/ 
Kurumlar 

* * * 95.00 

PG.3.3.4: Kurumun WEB sitesinden 
yapılan haber sayısı 

 
Basın ve 
Halkla 
İlişkiler 
Bölümü 

85 102 124 200 

PG.3.3.5: Kurumun WEB sitesinin 
ziyaret edilme sayısı 

 
Bilgi İşlem 

Bölümü 
372.223 356.281 384.124 450.000 

PG.3.3.6:  Müdürlüğümüz 
hizmetlerinin elektronik ortamda 
sunulma oranı (%)  
 

 
Bilgi İşlem 

Bölümü 
 12,56 21,25 70,00 

*Veriler 2015 yılından itibaren takip edileceği için geriye dönük istatistikler yazılamamıştır.  

Tablo 34: Tedbirler 

SIRA 
NO 

TEDBİRLER SORUMLU BİRİM 

73 
Müdürlüğümüz düzeyinde ve okullarda yapılan araştırma izinlerin takip 

edilmesi ve sonuçlarının dijital ortamlarda tutularak raporlanması sağlanacaktır. 

Strateji  

Geliştirme Bölümü 

74 

Çalışanların verimliliğinin artırılmasına yönelik yerel yönetimler ve STK'larla 

protokoller yapılarak sosyal /kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısının ve 

türünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

75 
Kurumsal ve idari kapasitenin geliştirebilmesi için tüm paydaşların görüş ve 

önerilerinin alınacağı anket / görüşmeler yapılacaktır. 

76 
Müdürlüğümüz stratejik planında yeralan  performans gösterge hedeflerinin takibini 

sağlamak için “Performans İzleme-Değerlendirme” sistemi oluşturulacaktır. 

77 
Yönetici, öğretmen, personelin (Şef, memur, hizmetli) performanslarının 

değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 

Bölümü 

78 
Müdürlüğümüzle ilgili yazılı ve görsel medyada çıkan haberlerle ilgili dijital 

görsel arşiv oluşturulacaktır. Basın ve Halkla 

İlişkiler Bölümü 
79 

Süreli yayınlar çıkartılarak müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar hakkında 

paydaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

80 
Okul ve kurumlarda yapılan sivil savunma, sabotaj planlarının yıl bazlı 

güncellenmesi sağlanarak ilgili kurumlarla iş birliğiyle okul ve kurumlarda 

tatbikatlar yapılacaktır. 

 

Destek Hizmetleri/ 

Sivil Savunma 

Bölümü 

81 

Doküman yönetim sisteminin tüm ilçe, okul ve kurumlara entegrasyonunun 

gerçekleşmesinden itibaren sistemin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 

için hizmet içi eğitim programları geliştirilecektir. 

Destek Hizmetleri 

82 
Toplam Kalite Yönetimi Ödül Sürecine kurumların katılımının sağlanması için 

etkin bir rehberlik sistemi geliştirilecektir. 
Destek Hizmetleri 

83 
Eğitime ilişkin veri ve istatistiklerin tutulabilmesi ve istatistik arşivinin 

oluşturulabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Bölümü 

84 
Müdürlük hizmetlerinin daha fazla bir bölümünün elektronik ortamda sunumu 

için çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Bölümü 
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4.BÖLÜM 

MALİYETLENDİRME 

Bütçenin stratejik planın amaç ve hedeflerine dayandırılması Müdürlüğümüzün 

hizmetlerinindaha etkin ve verimli sürdürülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bütçe kaynak 

tahsislerinin faaliyet ve proje bazında yapılması da planlamada öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi 

noktasında elzem teşkil etmektedir. 

Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesiile karar alma sürecidaha 

gerçekçi temellere oturabilir.Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilerek 

harcamaların önceliklendirilmesi sürecine de katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda, belirlenen 

tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı 

belirlenmiştir.  

Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların 

gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 13.560.385,57TL’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. 
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Tablo 35: Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü 2014 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 

I II III IV GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 
GİDER 

TUTARLARI 

3 2 
  

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 
ALIMLARI 

- 

3 2 1 
 

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları - 

3 2 1 1 Kırtasiye Alımları 9.000,00 TL 

3 2 1 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları - 

3 2 4 
 

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları - 

3 2 4 1 Yiyecek Alımları 7.800,00 TL 

3 2 5 
 

Giyim ve Kuşam Alımları - 

3 2 5 1 Giyecek Alımları - 

3 5 4 
 

Tarifeye Bağlı Ödemeler 32.400,00 TL 

3 5 4 2 Sigorta Giderleri - 

3 7 
  

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, 
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 

218.000,00 TL 

3 7 3 
 

Bakım ve Onarım Giderleri 0 

3 7 3 1 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 0 

3 7 3 2 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 0 

3 7 3 3 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 0 

6 1 
  

MAMUL MAL ALIMLARI 0 

6 1 2 
 

Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 0 

6 1 2 2 Bilgisayar Alımları 0 

    
GİDER GENEL TOPLAM 267.200,00TL 

 

Tablo 36: Gelirin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması 

GELİRİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 

KAYNAKLAR GELİR TUTARLARI 

Genel Bütçe 250.000,00 TL 

Kantin Gelirleri 440.000,00 TL 

MTSK Gelirleri 30.000,00 TL 

GELİR GENEL TOPLAM 720.000,00 TL 
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Tablo 37: 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Maliyetlendirme Tablosu 
 

2015-2019 STRATEJİK PLANI TAHMİNİ MALİYETLENDİRME TABLOSU 

STRATEJİK STRATEJİK 

2015 2016 2017 2018 2019 GENEL TOPLAM 

AMAÇLAR HEDEFLER 

Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 345.428,57 TL 365.455,71 TL 382.391,30 TL 397.952,13 TL 413.569,41 TL 1.904.797,12 TL 

Stratejik Amaç 2 

Stratejik Hedef 2.1 348.428,57 TL 368.635,71 TL 385.762,10 TL 401.525,17 TL 417.356,84 TL 1.921.708,40 TL 

Stratejik Hedef 2.2 349.428,57 TL 369.695,71 TL 386.885,70 TL 402.716,19 TL 418.619,31 TL 1.927.345,49 TL 

Stratejik Hedef 2.3 349.928,57 TL 370.225,71 TL 387.447,50 TL 403.311,70 TL 419.250,55 TL 1.930.164,04 TL 

Stratejik Amaç 3 

Stratejik Hedef 3.1 354.428,57 TL 374.995,71 TL 392.503,70 TL 408.671,27 TL 424.931,70 TL 1.955.530,95 TL 

Stratejik Hedef 3.2 355.428,57 TL 376.055,71 TL 393.627,30 TL 409.862,29 TL 426.194,18 TL 1.961.168,05 TL 

Stratejik Hedef 3.3 354.928,57 TL 375.525,71 TL 393.065,50 TL 410.588,81 TL 425.562,94 TL 1.959.671,53 TL 

TOPLAM BÜTÇE 2.458.000,00 2.600.590,00 2.721.683,10 2.834.627,55 2.945.484,93 13.560.385,57 
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Tablo 38: 2015-2019 Stratejik Plan Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı Oranları 
 

2015-2019 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ TAHMİNİ MALİYET 
DAĞILIMI ORANLARI 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL)  Oran (%) 

Stratejik Hedef 1.1 1.904.797,12 14 

Stratejik Amaç 1 1.904.797,12 14 

Stratejik Hedef 2.1 1.921.708,40 14 

Stratejik Hedef 2.2 1.927.345,49 14 

Stratejik Hedef 2.3 1.930.164,04 14 

Stratejik Amaç 2 5.779.218 TL 43 

Stratejik Hedef 3.1 1.955.530,95 14 

Stratejik Hedef 3.2 1.961.168,05 14 

Stratejik Hedef 3.3 1.959.671,53 14 

Stratejik Amaç 3 5.876.370,53 43 

Stratejik Amaç 
Maliyetleri Toplamı 

13.560.385,57 100 
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Tablo 39: 2015 -2019 Stratejik Planı Harcama Birimleri 5 Yıllık Tahmini Ödenekleri Tablosu 
 

KÜÇÜKÇEKMECE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

2015-2019 STRATEJİK PLANI HARCAMA BİRİMLERİ 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ TABLOSU 

BİRİM ADI 

YI
LL

A
R

 

 PERSONEL 

GİDERLERİ 

SOSYAL GÜV. 

KUR. DEV. 

PRİM GİD. 

MAL VE 

HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 

SERMAYE 

GİDERLERİ 
CARÎ TRANS. 

SERMAYE 

TRANS 
TOPLAM 

KÜÇÜKÇEKMECE 

 İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2015 1.968.000.00 240.000.00 147.000.00       2.355.000.00 

2016 2.040.000.00 300.000.00 151.410.00       2.491.410.00 

2017 2.100.000.00 350.000.00 155.952.30       2.605.952.30 

2018 2.160.000.00 390.000.00 160.630.87       2.710.630.87 

2019 2.220.000.00 430.000.00 165.449.80       2.815.449.80 

GENEL TOPLAM 10.488.000.00 1.710.000.00 780.442,97       12.978.442.97 
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5.BÖLÜM 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

A. KÜÇÜKÇEKMECE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ2010-2014 STRATEJİK 

PLANIN DEĞERLENDİRMESİ 

 Stratejik plan çalışmaları 10/12/2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yasal zorunluluk haline gelmiştir Millî Eğitim 

Bakanlığı stratejik planlama çalışmaları 2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül 

ayında başlamış ve 2009 yılı Aralık ayında Millî Eğitim Bakanlığının ilk Stratejik 

Planının kamuoyuna açıklanmasıyla tamamlanmıştır. 

 Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında 8 tema 

altında 10Stratejik Amaç ve 17Stratejik Hedef yer almıştır. Plan, katılımcı ve çoğulcu 

bir anlayışla hazırlanmıştır.  Performans programları, Stratejik Planda yer alan 

Stratejik Hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans hedefleri ile 

oluşturulmuştur. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurlarından olan Stratejik 

Plan, performans programı ve faaliyet raporları kamu idaresinde saydamlık ve hesap 

verilebilirliğin en önemli araçları duruma gelmiştir. 

 Müdürlük personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı, 

stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde artmış olup bu 

çalışma aynı zamanda uzun dönemli planlama anlayışının Müdürlüğümüzde 

benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine 

katkı sağlanmıştır. Ancak, yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler neticesinde 

planda yer alan stratejik hedeflerin gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların 

zaman zaman aksaması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.. 

 Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planının gerçekleşme 

durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını 

görülmüştür: 

1. Zorunlu eğitimde okullaşma 
2. Derslik sayısı 
3. Hayat Boyu Öğrenmeye katılım, 
4. Okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi 
5. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 
6. Öğretim programları ve materyalleri, 
7. Müdürlüğümüzün yeniden yapılandırılması, 

 

 2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik 

ikinci plan dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin 

sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerekli hedef ve tedbirler belirlenerek 

bunların gerçekleşme durumlarını izlemek üzere göstergeler oluşturulmuştur. 
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Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı Gösterge 

Gerçekleşme Durumu 

 2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde Bakanlık üzerinde, 652 Sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar ile teşkilat 

yapısına yönelik iki büyük ve kapsamlı düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu yapısal 

düzenlemeler ile Bakanlık birimlerine ait iş ve işlemler yeniden belirlenmiş, Bakanlık 

birimleri arasındaki görev dağılımında önemli değişiklikler yapılmış, ayrıca 

Bakanlığın geçmişte yürütmüş olduğu bir takım göstergeler kapsamındaki faaliyetler 

diğer kurumlara devredilmiştir. Bu değişikler çerçevesinde Bakanlıkta ve İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünde yaşanan yapısal düzenlemelere eş değer olarak 

Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan birim ve bölümlere ait iş ve işlemler yeniden 

belirlenmiştir. Bu çerçevede görev dağılımlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

 Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin 

azaltılması, 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi önemli düzenlemeler de I. Plan 

döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durum Stratejik Planda yer alan önemli sayıda 

stratejinin uygulanmasını etkilemiş dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden 

daha düşük oranda gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge 

verisine ulaşılamamasına neden olmuştur. 

 Buna göre, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 yılı Stratejik Planında 

belirlenen 8 tema altındaki 10Stratejik Amaç ve 17Stratejik Hedefe ulaşmak için 

belirlenen 46 göstergeden;  

 

 25’inde %50’nin üstünde bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. 

 21’inde ise % 50’nin altında bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. 

 

 Sonuç olarak Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü2010-2014 Stratejik Planı 

değerlendirmesinde; belirlenen Stratejik Amaç, Stratejik Hedefler ile Performans 

Göstergelerine %54 oranında ulaşıldığı belirtilebilir.   

 Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan 

amaç, hedef, gösterge ve tedbirlerin belirlenmesinde İstanbul Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Küçükçekmece Millî Eğitim Müdürlüğü2010-2014 Stratejik Planı’nın 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlar arasında yer 

almıştır.  
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B. KÜÇÜKÇEKMECE 2015-2019 STRATEJİK PLANI 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve 

malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma 

planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 

ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 

saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve 

bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma planları ve 

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

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

üzere Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Milli Eğitim 

Bakanlığının hazırladığı stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşılmasını desteklemek üzere 

Müdürlüğümüzün özel durumunun da gözetildiği Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır. 

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

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

amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans 

programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit 

edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluşturmaktadır. 
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Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin 

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

kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Birimi tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler 

toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan 

rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını 

sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Birimi tarafından 

harcama birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına 

ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge 

hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik 

planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Hazırlanacak yıllık performans programları ve bu programların dönemsel 

değerlendirme sonuçları ile Stratejik Planın izleme ve değerlendirme süreci daha gerçekçi 

sonuçlara ulaştırılacaktır. Bu kapsamda belirlenen performans göstergesi hedeflerinin takibini 

sağlamak için müdürlüğümüz web sitesinin e-hizmet menüsünün altına “Performans İzleme-

Değerlendirme”modülü eklenecektir. 

Stratejik planda yer alan performans göstergeleri izleme ve değerlendirmeye kaynaklık 

edecektir.  Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı performans göstergesi izleme formu 

kullanılarak tespit edilip, varsa hedeften sapma analizleri yapılacak ve ilgili bölümlerin 

iyileştirme önerileri alınacaktır. İzleme ve değerlendirme sonrasında yapıcı önlemler alınarak 

sonuçlar yine ilgili ve sorumlu birimlerle paylaşılacaktır. İzleme değerlendirme altı aylık 

periyotlarla (Şubat ve Temmuz aylarında) yapılacaktır. 
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 Tablo:40: İzleme ve Değerlendirme Takvimi

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

 

- SGB tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin verilerin 

toplanması ve konsolide edilmesi 

 

- Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst 

yöneticiye sunulması 

 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın Şubat 

ayı sonuna kadar 

 

- SGB tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve konsolide 

edilmesi 

 

- Üst yönetici başkanlığında harcama 

birim yöneticilerince yılsonu 

gerçekleşmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması 

 

Tüm yıl 
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PERFORMANS GÖSTERGESİ İZLEME FORMU 

Performans 

Göstergesi No PG.1.1.1 

Tema Adı EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI: 

Stratejik Amaç 

Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi doğrultusunda dezavantajlı gruplara pozitif 

ayrımcılık yaparak; eğitimin tüm kademelerindeki bireylerin; temel, kişisel, 

sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini gerçekleştirmek amacıyla eğitime 

katılımlarını ve tamamlamalarını, öğrenim çağı dışındaki bireylerin ise hayat 

boyu öğrenmeye katılımlarını artırmak 

Performans 

Göstergesinin Adı Okul Öncesi Eğitimde Okullaşma Oranı 

Performans 

Göstergesi Sahibi Temel Eğitim Bölümü 

Ölçüm Sıklığı ALTI AY Ölçü Birimi :  % 
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KÜÇÜKÇEKMECE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

 

Millî Eğitim Bakanlığının 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 no’lu genelgesi 

doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından hazırlanan Küçükçekmece Millî 

Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek …./…./2015 tarihinde Stratejik Plan 

Üst Kurulunca onaylanmıştır. 

 

      Cemal YILMAZ                              Metin NARİ Mehmet KIRAÇ 

  Millî Eğitim Müdürü  Şube Müdürü                                    Okul Müdürü 
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