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 “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir 
millet henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir, millet 
denemez. Bir kitle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. “ 
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2015- 2019 Stratejik Planı 

KAYMAKAM SUNUŞU

 

Tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle benzersiz bir zenginliğe sahip olan Ardeşen, 

sadece Karadeniz’in değil aynı zamanda ülkemizin de önemli yerleşimlerinden biridir. Bu 

yönüyle ilçemiz yöneticileri olarak bizlere, geleceği planlama sorumluluğunu yüklemektedir. 

Sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler, tüm 

kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarımızı da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, 

eğitim ve öğretim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların hayata geçirilmesi, bir 

zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim sisteminin esas unsuru olan okullar, toplumların kültürel zenginliklerini 

yaşatabilmeleri ve çağın gelişmelerine yön verebilmeleri için, stratejik öneme haiz kurumlar 

olarak karşımıza çıkmaktadırlar. 

Eğitim kurumlarımızın kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir 

planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Çağdaş eğitime giden yolda 

önemli bir aşama kabul edilen stratejik planlamanın amacı; kurum kültürü ve kurum kimliğinin 

oluşumuna katkı sağlamak, mali yönetime etkinlik kazandırmak, kurum içinde dayanışmayı 

teşvik etmek, kurum çalışanlarının değişime ayak uydurmalarını sağlamak ve alternatifleri 

ortaya koymak, yükün hep birlikte omuzlanmasını sağlamak, kurumsal misyon, vizyon 

duygusu ve performans sistemini geliştirmek olmalıdır. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kurumlarımıza daha etkili, 

verimli ve önceliklere dayalı bir yönetim anlayışı sergileyebilmeleri için tüm faaliyetlerini 

stratejik planlar çerçevesinde gerçekleştirme zorunluluğu getirmiştir. 1739 Sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanununda belirtildiği gibi bireylerimizi “Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu 

bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel 

düşünme gücüne, geniş bir dünya görüsüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse 

değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak 

yetiştirmek” şeklinde ifade edilen amaçlar doğrultusunda Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

de üzerine düsen görevi yerine getirmiş ve stratejik planını hazırlamıştır. Bu plan ile öncelikler 

belirlenmiş ve beş yıl içinde varılmak istenen hedefler somut bir şekilde ortaya konmuştur. 

Bundan sonra sorumlulara düşen görev, bu hedefleri gerçekleştirmek olmalıdır. 

Aylar süren çabalar sonucu ortaya çıkmış olan Stratejik Planın geliştirilmesinde rol alan 

yürütme kurulu üyelerini, hizmet birimi sorumlularını ve paydaşlarımızı bu başarılı çalışmaya 

verdikleri katkıdan dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. 

Emrah YILMAZ 

         Kaymakam  
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Tecrübeleri insanoğluna başarı için öncelikle geleceğe yönelik akılcı hedeflerini ortaya 

koymasını, kendini bu hedeflere ulaştıracak yolları belirlemesini, disiplinli çalışması 

gerektiğini, insanların güvenini ve saygısını kazanmanın gerekliliğini öğretmiştir.İçinde 

bulunduğumuz bilgi ve iletişim çağı planlamanın önemini her geçen gün daha da artırmaktadır. 

Planlama, geleceği tesadüflerden ayıklama ve düzenleme sanatıdır. Dünya ve özellikle AB ile 

entegre olmaya çalıştığımız şu günlerde performansımızın devamlı yükselen çizgide seyretmesi 

için yoğun bir çalışma süreci içindeyiz. Bu süreç, kurumların amaçları çerçevesinde mevcut 

durumlarını analiz ettiği, çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler ürettiği, bu şekilde de 

ülke geleceğini kontrol altına aldığı bir süreçtir. 

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler tüm 

kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, 

eğitim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların yaşama geçirilmesi bir zorunluluk 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, ilçemizde okulöncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde yüzde yüz okullaşma oranına ulaşma 

çabası içerisindeyiz. Bu amacımıza ulaşabilmek için eğitim kurumlarımızın fiziksel 

eksikliklerinin giderilmesi ve donanımlı hale getirilmesi, hizmet içi eğitim yoluyla 

okullarımızda eğitim öğretim kalitesinin artırılması, çalışanlarımıza toplam kalite bilincinin 

kazandırılması, ortak aklı kullanarak eğitim öğretim süreçlerinin sürekli geliştirilmesi, 

iyileştirilmesi ve verimliliğin artırılması için ilimizin tüm kaynaklarını harekete geçirmeye 

çalışıyoruz. Diğer yandan, yaygın eğitim yoluyla ilimizde yaşayan her bireyin eğitim 

olanaklarından yararlanmalarını amaçlamaktayız. 

Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı kalarak, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları 

doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği hazırlamış 

olduğumuz 2015–2019 dönemi stratejik planın oluşturulması sürecinde emeği geçen tüm mesai 

arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

Ali Reşat YAZAR 

İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 
 

Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi ve 

koordine edilmesi amacıyla Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst 

Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. 

Stratejik Planlama Ekibinin 20.03.2014 tarihinde yaptığı toplantıda il genelinde eğitim 

kurumlarından temsilcilerin katılımıyla stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır. MEB 

2015-2019 Stratejik Planı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Kalkınma Planı, 2014-

2019 MEB Çalışma Programı, TUBİTAK Vizyon:2023 -Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu, 

MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu, Bilgi Toplumu Stratejisi, 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, MEB 

Stratejik Plan Hazırlık Programı, MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu, 61. Hükümet 

Programı,  Millî Eğitim ile ilgili mevzuat gibi tüm üst politika belgeleri dikkate alınarak 

stratejik amaç ve hedeflere yansıtılmıştır. 

İlçemizin stratejik planlama çalışmalarının daha etkili ve verimli bir şekilde 

yürütülebilmesine katkı sağlayacak doğru istatistikî verilerin sağlanması amacıyla ilçe 

hakkındaki demografik, ekonomik ve sosyolojik veriler, stratejik planlama ekibimiz tarafından 

“Çevre Analizi” kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirilerek ilçe stratejik planına 

yansıtılmıştır. Çözüm üretebilmenin ilk şartı sorunun doğru tespit edilmesidir.  

Geleceği doğru planlayabilmenin ilk şartı da mevcut durumun doğru ve objektif bir şekilde 

analiz edilmesidir. Stratejik Planlama Ekibi tarafından yapılan “Durum Analizi” sonuçlarına 

dayanarak; misyon ve vizyon bildirimleri, stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi çalışmaları 

yapılmıştır. GZFT, Temel Değerler, Misyon, Vizyon, Amaç ve Hedeflerin birbiriyle ilişkili ve 

bir bütünlük sağlayacak nitelikte olması için çaba harcanmıştır.  Son aşamada, planın izlenmesi 

ve değerlendirilmesi için hangi birimlerin hangi hedeflerden sorumlu olduklarını gösteren 

açıklayıcı tablolar konulmuş , stratejik plan maliyetlerinin ele alındığı genel bir maliyet tablosu 

oluşturulmuş ve Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün strtatejik planı tamamlanmıştır.  
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 
 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesinde, “Kamu 

idareleri; kalkınma planları ve 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.” denilmektedir. Bu çerçevede RİZE İl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün 16/09/2013 tarihli ve 1043 sayılı yazıları doğrultusunda Müdürlüğümüz ve 

Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarda stratejik planların hazırlanması sürecini sevk ve idare 

edecek Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama Ekibinin aldığı karar 

doğrultusunda ilçemizde stratejik planlama süreci başlatılmıştır. 

 

2013-2014 eğitim öğretim yılını kapsayan  okul ve kurumların durum analiz raporları 

istenmiş, okulların ve kurumların ortaya koydukları durum analiz raporları inclelenmiş İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planında veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Yapılan 

çalışmalar ve elde edilen veriler altı aylık periyotlar halinde yapılan toplantılarla üst kurula 

Stratejik Planlama ekibi tarafından sunulmuş ve değerlendirme yapılmıştır. 

Müdürlüğümüz birim amirlerinin katılımıyla toplantılar yapılmış ve birimlerin beş 

yıllık plan süreci için gelecek öngörüleri alınmıştır. 

Çalışmalar belirli aralıklarla İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Reşat YAZAR 

başkanlığında toplanan Stratejik Plan Üst Kuruluna sunulmuştur. Bu toplantılarda alınan 

kararlar doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapımıştır. 

Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında Kalkınma Bakanlığı 

tarafından yayımlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu temel alınmış ve 

aşağıdaki model benimsenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2015- 2019 Stratejik Planı 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDEŞEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANMA 
TEMEL YAPISI 

STRATEJİK PLAN EKİBİNİN 

OLUŞTURULMASI 

İŞ TAKVİMİNİN 

OLUŞTURULMASI 

DURUM ANALİZİ 

Tarihi 
Gelişim 

Mevzuat 
Analizi 

Faaliyet 
Alanları 
Ürün ve 

Hizmetler 

Paydaş 
Analizi 

Kurum 
İçi/Dışı 
Analiz 

Üst 
Politika 

Belgeleri 

GZFT 
Analizi 

PEST 
Analizi 

Kurum 
Dışı 

Analiz 

Kurum  
İçi  

Analiz 

GELECEĞE YÖNELİM 

MİSYON VİZYON 
TEMEL 

DEĞERLER 

TEMALAR 

STRATEJİK AMAÇLAR 

STRATEJİK HEDEFLER 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

TEDBİRLER 

MALİYETLENDİRME 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

STRATEJİK PLAN 
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ARDEŞEN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ 

Sıra Ünvanı Adı Soyadı İletişim 

1 Şube Müdürü Süleyman BEKDAŞ 506 300 57 04 

2 Şube Müdürü Akın BAYDERE 505 384 49 84 

3 Okul Müdürü Hızır İlyas DÖNE 532 172 65 53 

4 Okul Müdürü Metin HACIOĞLU 505 260 84 00 

5 Okul Müdürü İrfan İSLAMOĞLU 532 645 96 88 

6 Müdür Yardımcısı Mehmet ABAY 505 618 21 17 

7 Bilişim Öğr Semih Serdar BIYIK 505 641 73 54 

8 Müdür Yardımcısı Funda Güner KAL 505 820 13 60 

9 Müdür Yardımcısı Selman MUMCU 464 715 28 66 

10 Müdür Yardımcısı Hasan VARELCİ 506 515 51 75 

11 Müdür Yardımcısı M.Kürşat DAL 464 715 12 91 

12 Rehber Öğretmen Şahin İSLAMOĞLU 464 715 11 77 

13 V.H.K.İ Yaşar Ali ÖZEL 533 511 89 29 

14 V.H.K.İ Fatma ERGÜN KABAOĞLU 533 501 09 10 

15 V.H.K.İ Sevim SARAL 536 671 02 25 

16 ŞEF Serpil KURNAZ 532 436 42 10 

17 ŞEF Funda SARAL 506 659 92 96 

18 MEMUR Selma ÇEBİÇ 542 894 64 22 

19 ŞEF Sebahat GÜNER 532 280 15 84 

20 V.H.K.İ Murat AŞILAYAN 535 868 92 38 
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DURUM ANALİZİ 
 

A.TARİHİ GELİŞİM 
 

İlçemizin tarihi; komşu ilçe, il ve bölgelerin tarihleri ile bağlantılı olarak ele alınabilir.” 

XIX. Yüzyıl sonları ve XX. Yüzyıl Başlarında Ardeşen Nahiyesi” adlı tez çalışması ile 

belediyemizin “Rize Ardeşen İlçesi Tarihi Mezar Kitabeleri” adlı eser araştırmamıza önemli 

katkıda bulunmuştur. 

  Ardeşen ilçe merkezinin bulunduğu sahil düzlükleri, yüzyıl önce Fırtına Deresi’nin 

denize dört ayrı koldan dökülmesiyle oluşan gölet ve bataklıklar yüzünden sivrisinek istilası ve 

sıtma hastalığı tehlikesi dolayısıyla, ilk iskân sahası Dutğe (Tunca), Ziğam (Aşağı ve Yukarı 

Durak köyleri) Ağvan Karyesi( Seslikaya köyü) ile sahilde bulunan Ğere (Işıklı) bölgesidir. Bu 

durum idari ve iskân bakımından yapılanmasını geciktirmiştir. 

Ardeşen ismine ilk defa “Ardeşin” olarak 1835 tarihli Atina nüfus kütüğünde 

rastlanmaktadır. Burada Ardeşin adı ile anılan yerleşim, Trabzon Vilayeti, Lazistan Sancağı, 

Atina (Pazar) Kazası, Ğere (Işıklı) Nahiyesi’ne bağlı bir mahalledir. 

  Lazların ataları kabul edilen Kolhetiler’in bu bölgedeki varlığı M.Ö. 2000'li yıllara 

kadar uzanır. Bölgede; Hattiler, Kolkhlar, Makronlar, Diriller, Kaşkalar, İskitler vb. isimlerle 

anılan birçok kavmin yaşadığı, Yunan mitolojisinde bahsedilen Amazon kadınları efsanesinin 

yöremizle de ilgisi olduğu sanılmaktadır. 

 Bizans ve Persler gibi güçlü devletlerin hâkimiyet sahasındaki uzun tarihi geçmişine 

rağmen coğrafi şartların elverişsizliği, Ardeşen’in tarihi kalıntılar yönünden de fakir kalmasına 

yol açmıştır. Bu bakımdan Ardeşen’le ilgili bilgilerimiz daha çok eski seyahatnamelere 

dayanmaktadır. 

M.Ö.508 tarihli KaryalıSkylax'ın "Akdeniz Seyahatnamesi" adlı eserinde 

Atina(Pazar)‘a Odenius derken Fırtına Deresi’nin eski adının Pordanis olduğunu ve son yıllara 

kadar” Peroma Deresi "olarak bilinen bu derenin batısında  “ Limne” (Hamidiye) adı verilen 

küçük bir yerleşim yeri olduğu ifade edilmektedir. 

  M.S, 11 yılına ait Plinius'un "NaruralisHistoria" adlı eserinde Pazar, Arhavi ve Hopa’ya 

karşılık gelen bölgede yaşayan “Lazi” isimli bir topluluktan söz edilmektedir. 

  550’de Prokopius'un sekiz kitaptan oluşan ''Savaşlar Tarihi" adlı eserinin 8. cildinde, 

Bizans sınırının ötesinde hiçbir otoriteye bağlı bulunmayan İnsanların kurduğu Lazika 

Krallığı’nın Bizans ile İran arasında varlık mücadelesi verdiği ifade edilmektedir. 

 Trabzon doğumlu Âşık Mehmet'in Menazir-ûlAvalim adlı kitabında Lazlar; 

Lezgiler’den olup Lezgiler’in Avarlara bağlı Türk boyu olduğundan bahsedilir. 

 1071 Malazgirt zaferi ile Saltuklular’ın Çoruh nehri boyları ile birlikte Rize bölgesini 

almasıyla başlayan Türkmen yerleşmesi 1204 yılında Trabzon Rum İmparatorluğu’nun 

kurulmasına kadar sürdü.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1461 yılında Pontus Krallığı’na son verilmesiyle yeniden 

hız kazanan fetihlerin ardından Çoruh nehrine kadar Ardeşen de savaş yapılmadan Osmanlı 

topraklarına katılmıştır. Fetihten sonra buralarda yaşayan halkın bir kısmı Rumeli’ye göç 

ettirilirken, buralara dışarıdan sürgün yoluyla veya gönüllü olarak çok sayıda göçmen 

getirilmiştir. Gümüşhane, Bayburt üzerinden, Karamanoğulları, Akkoyunlular ile Maraşlı, 
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Dulkadirli oymaklarının da olduğu, Niksar, Lâdik, Bafra, Osmancık, Çorum, Tokat, Samsun 

gibi şehirlerden bölgeye yoğun göçler olmuştur.  

 Yavuz Sultan Selim’in Trabzon’a Sancak Beyi olarak gönderilmesiyle önemi artan 

bölgede Osmanlı devlet görevlileri şehir, köy, mahalle, mezra ve yaylaları dolaşarak vergi 

vermeye muktedir hane (kişi) adlarını, üretilen mahsulleri ve tüm gelir kalemlerini Tapu Tahrir 

Defterlerine kayıt etmiştir. 

 Ardeşen’in tarihine tanık olabilecek arşiv belgelerinde; 04.10.1915’te Fırtına Deresi 

girişinde bir düşman motorunun mısır yüklü bir kayığı ele geçirmesi sebebiyle meydana gelen 

çatışma sonunda kayığın kurtarılışı ile 06.02.1916 tarihinde bir düşman kruvazörü ile 

torpidosunun Atina'yı ve Ardeşen Ğere İskelesini bombalayarak Batum’a dönüşü detaylı bir 

şekilde anlatılmaktadır. 

  Osmanlı ordu birlikleri ve yöre halkının yoğun direnişine rağmen 27 Şubat 1916 

tarihinde Ardeşen’i işgal eden Ruslar, Nisan 1916’ da, Trabzon’a ulaşmışlardır. İşgal yıllarında 

Ruslar yöre halkıyla iyi geçinmeye çalışmışlar, hatta Fırtına Deresi üzerinde bir köprü inşa 

etmenin yanında yol inşaatında birçok vatandaşı, ücretli olarak çalıştırmışlardır. 

 Ardeşen’in kurtuluşu bölgenin kurtuluşuyla ortak değerlendirilebilir. Rusların 

BrestLitovsk anlaşmasıyla 1.Dünya Savaşı’ndan çekilmesiyle resmen işgalden 10 Mart 1918 

de kurtulmuş ancak Ruslar’ın bölgeden çekilişinden sonra Rum çetelerinin cinayetleri artarak 

devam etmiştir. Rum çetelerinin cinayetleri karşısında Osmanlı hükümeti Karadeniz 

Bölgesi’nde, vilayet ve sancakların durumu hakkında araştırma yapılmak üzere Trabzon 

Vilayeti ve çevresine Lazistan eski mutasarrıfı Ziya Efendi ile birlikte Konya eski valisi Yusuf 

Rıza Paşa görevlendirilmişti. Heyet yaptığı araştırmalar neticesinde; Rumlar’ınErmeniler’le 

işbirliği yaptıklarını, çeşitli gruplara ayrılarak çeteler kurduklarını bu çetelerin Rusya’dan 

gelecek Rumlar’la takviye edilmek suretiyle Pontus Hükümeti, Doğu illerinde de bir Ermeni 

Hükümeti’nin teşkil edileceği raporu İçişleri Bakanlığı’na bildirilmiştir. Yusuf Ziya Paşa 

Trabzon-Erzurum yolunun 9 saat mesafesindeki bir yerde faaliyet göstermekte olan Rum 

çetelerin iki tabur askerle kontrol altında tutulmalarına rağmen eylemlerini sürdürdüklerini, 

Ardeşen’den Bayburt’a kadar asayişin öncekinden daha iyi olduğu 25 Ağustos 1919 tarihinde 

rapor etmiştir. 

Bölgenin kurtuluşunda Giresunlu Topal Osman Ağa ve çetesinin Rum çeteleri ile 

mücadelesi ile nihai olarak Kazım Kara Bekir Paşa’nın Ermeniler üzerine yaptığı sefer 

neticesinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Batu’mla birlikte bölgemiz de işgalden kurtarılmıştır. 

Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; daha önce Alparslan İlköğretim Okulu binasında 

hizmet vermekte iken 1999 tarihinden itibaren 2009 yılına kadar Ardeşen Atatürk anaokulunun 

3.katında hizmet vermekteydi. 2009 yılında Ardeşen hükümet konağının zemin katına şu anda 

hizmet vermekte olduğu yere taşınmıştır. Müdürlüğümüz 1961 yılı öncesi Maarif Memurluğu 

iken 1961 yılında 222 Sayılı İlköğretim Kanunun çıkarılmasıyla İlköğretim Müdürlüğüne 

dönüştürülmüştür. 1985 yılından itibaren İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 

ihdas edilmesiyle eğitim öğretim hizmetleri İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, 

23/10/1989 tarih ve 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulünden beri ilçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir. 

MEB’in yeniden yapılandırılması bağlamında 2008-2010 yılları arasında Millî Eğitim 

Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi yapılmıştır. Projenin amacı, sektörün 

kurumsal yönetişim etkinliği ve verimliliği için MEB’in yürütme sisteminin iyileştirilmesi ve 

mekanizmalarının güçlendirilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu proje kapsamında; kurumsal 

yönetişim çeşitlilikleri ile çalıştay ve eğitim programlarının düzenlenmesi, yararlanıcılar ve 
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yürütücüler, kurumlar için çalışma ziyaretleri, MEB’in yapı ve örgütünün güçlü ve zayıf 

yönlerinin analizi, MEB’in yapılanması, yönetimi ve fonksiyonları ile ilgili merkezi ve bölgesel 

olarak politika ve strateji geliştirilmesi, MEB’in merkezi ve yerel yapılanma birimlerinde 

rollerin, sorumlulukların ve iletişim kurallarının yeniden belirlenmesi, eğitimde tarafların 

rollerinin ve sorumluluklarının yeniden belirlenmesi, var olan finansman ve kaynakların nasıl 

verimli kullanılacağına ilişkin model oluşturulması gibi etkinliklerin hayata geçirilmesi 

hedeflenmiştir .  

Bu proje tamamlandıktan yaklaşık 1,5 yıl kadar sonra 652 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 

çıkarılmıştır. 652 sayılı KHK yürürlüğe girmeden önce 12.05.1992 tarih ve 21226 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun yürürlükteydi. 

 14.09.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 652 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile MEB  

örgütlenme yapısı değişikliğe uğratılmıştır. KHK’nın amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları 

doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, 

görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. 652 sayılı KHK MEB’in teşkilat ve görevlerini 

düzenlemektedir. Temel olarak MEB’in amacına, görevlerine, Bakanlık merkez, taşra ve 

yurtdışı teşkilatına, hizmet birimlerine, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim 

Şurası, çalışma  

grupları/kurullar, sorumluluk ve yetkilere, atamaya, kadrolara ilişkin düzenlemeler yer 

almaktadır. 652 Sayılı KHK ile İl ve ilçelerde istihdam edilen şube müdürleri sayıları da 

değişmiştir. Örneğin ilçemizin daha önce şube müdürlüğü kadrosu iki iken yapılan düzenleme 

ile üçe çıkarılmıştır. Ayrıca bölüm isimleri de Genel Müdürlüklere bağlı olarak değiştirilmiştir. 

  

B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 
 

Müdürlüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve bu anayasaya bağlı olarak çıkarılan 

Milli Eğitim Temel Kanunu ile diğer kanun, tüzük, yönerge ve yönetmelikler çerçevesinde 

çalışmalarını yürütmektedir. 

1. T.C. Anayasası (42. Madde) 

2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 

3. 652 Sayılı KHK Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Görevleri Hakkındaki Kanun 

4. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 

5. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 

6. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu (Madde 57) 

7. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 
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C.FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 
 

Ardeşen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Kapsamında 

Müdürlüğümüz Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetleri belirlenirken kurumumuzun; 

“StandartDosya Planı”, “Kurum Standartları Tablosu” incelenerek sunulan hizmetler 

belirlenmiş, teşkilat yapımız incelenerek de faaliyet alanlarımız belirlenmiştir. Buna göre 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunulan hizmetleri şu şekildedir: 

Eğitim ve Öğretim 

 Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının sağlanması 

apsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi 

 

 

in yürütülmesi 

 

 yürütülmesi 

 

 Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

 

 

sportif faaliyetlerin düzenlenmesi 

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

faaliyetlere katılımlarının sağlanması 

Ölçme ve Değerlendirme 

 

uygulanması 

 

 

yürütülmesi 

eri için 

gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 

Yönetim ve Denetim 

 

 

 

değerlendirilmesi ve faaliyet raporunun hazırlanması 

Ardeşen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislere ilişkin iş ve işlemlerin 

yürütülmesi 

 

 

 ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 
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D- PAYDAŞ ANALİZİ 
 

Paydaşlar, kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır . 

Ardeşen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşları SP Hazırlama ekibi 

tarafından“faaliyet/hizmet” analizinden sonra, verilen hizmetin “kiminle/kim için” 

düşüncesinden hareketle yapılmıştır. Bu sınıflandırma gruplar arasındaki ilişkilerin doğru 

kurulabilmesini ve kurumunfaaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamıştır. 

Paydaşlar belirlendikten sonra, tespit, tedbir (tehdit, sınırlılık, çelişki), gelişim (imkânlar, iş 

birlikleri), sürece katkı, sahiplenme,sürdürülebilirlik gibi unsurlar dikkate alınarak neden 

paydaş oldukları belirlenmiş, elde edilen verilere dayanılarak paydaş listesi oluşturulmuştur. 

Paydaşların tespitinin ardından paydaşların önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

aşamada hangi paydaşlardan, nasıl bir yöntemle veri toplanacağına karar verilmiştir. 

Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre 

gruplara ayrılan paydaşların her birine, kurumumuzun faaliyetlerini etkileme derecesi ve 

paydaş taleplerine verilen öneme göre Devlet Planlama Teşkilatının Kamu İdareleri İçin 

Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan “Paydaş Önceliklendirme Matrisi” temel alınarak 

belirlenmiştir. İç paydaşlarımızın görüşleri toplantılarla alınmış, Stratejik Plan Hazırlık 

çalışmaları sırasında “durum analizi” bölümündeki “GZFT” bölümüne yansıtılmıştır. Dış 

Paydaşlarımızın görüşleri ilçemizde yapılan “Eğitim Çalıştayı” sırasında daha önceden 

düzenlenen “paydaş görüşme formları” vasıtasıyla alınmıştır. Kurum çalışanlarına yönelik 

yapılan “Çalışan Memnuniyet Anketi” sonuçları geleceğe yönelim bölümünde amaçlar ve 

tedbirler bölümüne yansıtılmıştır. 

 

PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI 
 

 Müdürlüğümüzde çalışan kişiler içinden rastgele seçilen 16 kişiye( 3 yönetici, 5 

öğretmen, 3 şef, 3 memur, 2 yardımcı personel) memnuniyet anketi uygulanmıştır. Ayrıca 27 

okul/kurum yöneticimizden rastgele seçilen 10 yöneticiye iç paydaş memnuniyet anketleri 

uygulanmıştır.  

Paydaş görüşlerinin alınması sürecinde iç paydaşlardan 128, dış paydaşlardan ise 250 

kişiye anket, mülakat yoluyla ulaşılarak görüşleri alınmış, memnuniyet düzeyleri ölçülmüş ve 

elde edilen sonuçlar kurum içi analizde değerlendirilmiştir. 

Anket ve mülakatlar sonucunda alınan görüşler Stratejik Planlama Ekibi tarafından 

değerlendirilmiş, bibiri ile benzer nitelikteki öneriler gruplandırılarak önceliklendirme yapılmış 

ve üst kurula sunulmuştur. Gerekli ayrıştırma ve önceliklendirme yapıldıktan sonra bu fikirler 

plana yansıtılmıştır. Ayrıca SWOT analizinin oluşmasında paydaş görüşleri temel alınmıştır. 

Sorun alanları olşturulurken paydaş görüşleri doğrultusunda belirlenen SWOT analizi baz 

alınmıştır. Gerek iç gerek dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ortaya çıkan 

hususlar stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde 

belirleyici olmuştur.  
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E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ 
 

KURUM İÇİ ANALİZ 

TEŞKİLAT YAPISI 
 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜTEŞKİLAT ŞEMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebahat GÜNER-Şef  

Fatma ERGÜN KABAOĞLU-Şef  

Hatice YENİLMEZ-Şef 

Şükran BAKICI-Şef 

Murat AŞILAYAN-VHKİ 

Selahattin MAHMUTOĞLU-VHKİ 

Tülay DEMİR-İSG Uzmanı 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşar Ali ÖZEL-Şef  

Cemal TEMUR-Şef  

Funda SARAL-Şef 

Sefer OCAKÇI-VHKİ 

Selma ÇEBİÇ-Memur 

Sümeyye TAŞKIN-Memur  

Yardımcı 

Personel 

 

Ali Reşat YAZAR 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Akın BAYDERE 

Şube Müdürü 
1- Temel Eğitim Hizmetleri 

2- Ortaöğretim Hizmetleri 

3- Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

4- İnsan Kaynakları  Yönetimi 

5- Din Öğretimi  

6- Özel Öğretim Kurumları 

7- Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

 

Süleyman BEKDAŞ 

Şube Müdürü 

1- Strateji  Geliştirme Hizmetleri 

2- Hukuk Hizmetleri 

3- Destek Hizmetleri 

4- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

5- İnşaat ve Emlak Hizmetleri 

6- Hayat Boyu Öğrenme 

7- İş Sağlığı ve Güvenliği 

8- Yüksek Öğretim Şubesi 

 

 

9-  

Mevlüt ALTUN 

Hizmetli  

 

Mustafa OĞUZ 

Şoför 

 

Erdal ÇAYIRCI 

Hizmetli 
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İNSAN KAYNAKLARI 
        Müdürlüğümüzde 2017 Kasım ayı itibariyle 1 Milli Eğitim Müdürü, 2 Şube Müdürü, 8 

Şef,  3 VHKİ, 2 Memur, 2 Hizmetli 1 Şoför olmak üzere toplam 19 kişi görev yapmaktadır. 

Kurumdaki Mevcut  Yönetici Sayısı: 

Görevi Erkek Kadın Toplam 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 0 1 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  2 0 2 

Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu 

Eğitim Düzeyi Kişi Sayısı Yüzde 

Ön Lisans 0 0 

Lisans 1 25 

Yüksek Lisans 2 75 

Kurum Yöneticilerinin Yaş İtibarı İle Dağılımı 

Yaş Düzeyleri Kişi Sayısı Yüzde 

30-40 0 0 

40-50 3 100 

50-60 0 0 

İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler 

Hizmet Süreleri Kişi Sayısı Yüzde 

1-3 Yıl 3 20 

4-6 Yıl 1 5 

7-10 Yıl 1 5 

11-15 Yıl 6 35 

16-20 Yıl 2 5 

21+  5 30 
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MALİ KAYNAKLAR 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün genel bütçe ve özel idare dışında, herhangi bir gelir 

kaynağı bulunmamaktadır. Yapılan harcamalar konusunda, tasarruf tedbirleri alınmaktadır. 

Bu amaçla, personelin, alınan önlemlere uymalarının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Yılı Gelen Ödenek miktarı Gerçekleşen 

Harcama Miktarı Genel Bütçe Özel İdare Toplam 

2013 15.659.511,89 2.018.782,35 17.678.294,24 29.992.822,86 

2014 12.674.813,10 1.218.190,96 13.893.004,06 16.656.082,11 

 

ARAÇ SAYISI VE BİNA DURUMU 

Okul 

Sayısı 

Bina 

Sayısı 

Bina Yaş 

Ortalam

ası 

1998 Deprem 

Yönetmeliğinden 

Önce Yapılmış 

Bina Sayısı 

Bakım 

Onarıma 

Gereksinim 

Duyan Bina 

Sayısı 

Kurulan 

Akıllı 

Tahta 

Sayısı 

Dağıtılan 

Tablet 

Sayısı 

Toplam 

Derslik 

Sayısı 

28 24 20 20 18 95 615 367 

Her okulumuzda BT sınıfı mevcut olmakla beraber bunların ikisi hariç yenidir. 

Cumhuriyet İ.O. ve Alparslan İ.O. BT sınıfları 1999 yılında yapılmıştır . Diğer okullarımızın 

BT sınıflarımız kullanılabilir ve aktif durumdadır.  

FİZİKİ TEKNOLOJİK ALTYAPI  

 Kurumda, her bir görevli memura ait bir bilgisayar bulunmaktadır. Her personel, 

yeterli düzeyde bilgisayar kullanım becerisine sahiptir. Özel Eğitim ve Bütçe bölümünde 4,  

İlçe Milli Eğitim Müdürü odasında 1, Şube Müdürü odalarında toplam 3,  Özlük bölümünde 4, 

muhasebe bölümünde 3, Evrak Kayıt bölümünde 1 bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca, 

personelin kullanımına sunulan 1 adet projeksiyon cihazı bulunmaktadır.  

Sıra No Teknolojik Cihaz Mevcut Adet 

1 Bilgisayar 16 

2 Faks 2 

3 Fotokopi 2 

4 ADSL bağlantısı 2 

5 Yazıcı 9 

6 Projeksiyon 1 

7 Dijital Fotoğraf Makinesi 1 
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KURUM DIŞI ANALİZ 

Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyet ve hizmet alanlarında başarılı ya da 

başarısız olmasını etkileyen iç ve dış faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde, 

ulusal ve uluslar arası eğitim konularında yaşanan gelişmeler, kalkınma planları, MEB Şura 

Kararları, AB Müktesebatı ve ilerleme raporu, TÜBİTAK Vizyon 2023 ve İnsan Kaynakları 

Raporu ve Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde yer alan amaç, ilke ve politikalar dikkate 

alınmıştır. 

Paydaşlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeyde çevresel faktörler incelenmiş, 

mikro düzeydeki çevresel faktörlerle PEST faktörleri, SWOT analiziyle birlikte 

değerlendirilmiştir. 

PEST dokümanında yer alan başlıklardan kurumun gelişimine katkı sağlayacak olanlar 

fırsat, kurumun gelişimini olumsuz etkileyecek değişkenler ise tehdit olarak algılanmış ve 

strateji oluşturmaya katkı sağlayacak veriler elde edilmiştir. 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

Üst politika belgelerinde Müdürlüğümüzün görev alanına giren konular ayrıtılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir.Stratejik plan çalışmalarına temel 

teşkil eden politika belgeleri aşağıdaki gibi verilmiştir. 

1- MEB 2015-2019 Stratejik Planı 

2- Rize MEM 2015-2019 Stratejik Planı 

3- MEB 2010-2014 Stratejik Planı 

4- Milli Eğitim Bakanlığı Şura Kararları 

5- Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 

 

GÜÇLÜ TARAFLAR, ZAYIF TARAFLAR, 

FIRSATLAR VE TEHDİTLER 
 

Müdürlüğümüzün performansını etkileyecek iç ve dış stratejik konuları belirlemek ve 

bunları yönetebilmek amacıyla gerçekleştirilen durum analizi çalışması kapsamında Stratejik 

Planlama Ekibi tarafından GZFT Analizi yapılmıştır. 

İç paydaşlarla anket/çalıştay tekniği ile iki aşamada gerçekleştirilen çalışmalar ve dış 

paydaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen görüş ve öneriler GZFT analizine temel 

girdiyi sağlamıştır.  

SPE tarafından analiz çerçevesinde ortaya konacak stratejik konuların daha gerçekçi ve 

ulaşılabilir bir çerçevede ele alınması amacıyla listede önceliklendirme yapılmıştır. 

Önceliklendirmede: 

 İlk önce, her bir başlık altında yer alan benzer ifadeler eşleştirilmiştir. 

 Daha sonra her bir konuya ilişkin olarak performans değeri (1-5 puan) verilmiştir. 

 Her bir konuya ilişkin ağırlıklandırmanın daha rahat yapılabilmesi maksadıyla 

belirlenen güçlü vezayıf yanlar, fırsat ve tehditler; performans değeri dikkate 

alınmaksızın önemine göre sıralanmıştır. 

 Güçlü ve zayıf yanlar bir listede, fırsat ve tehditler ayrı bir liste içinde karıştırılarak, 

önem derecesineuygun olarak ayrı bir sıralamaya tabii tutulmuştur. 

 Sıralama esas alınarak her bir konuya ilişkin ağırlık puanları (% 1-100) verilmiştir.  
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 Derecelendirme sonucunda ortaya çıkan tablo üzerinde ağırlıklandırma yapılmıştır. Bu 

aşamada güçlü ve zayıfyanların toplam sayısı da dikkate alınarak bir ağırlık puanı tespit 

edilmiştir. 

 Bu bilgiler ışığında önceliklendirilen konular, SPE tarafından GZFT tablosunda 

birleştirilerek,stratejik konular tespit edilmiştir. 

 GZFT Analizinde belirlenen maddeler bakanlığın stratejik plan temel yapısına uygun 

olarak erişim, kalite, kapasite temalarına uygun olarak 3 temaya ayrıştırılmıştır.  

 GZFT Analizi ışığında ilçemizin sorun alanları belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Öğretime Erişim 

Güçlü Taraflar Zayıf Taraflar 

1. Kurum binasının merkezi konumda 

olması ve kolay ulaşılabilir olması, 

2. Sınıf öğrenci sayılarının standartlar 

dâhilinde olması,  

3. Hizmetlerin yürütülmesinde resmi 

kuruluşlar arasındaki koordinasyonun 

gelişmiş olması,  

 

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  arşivinin 

elektronik ortama aktarılmamış olması, 

2. Taşımalı öğrenci sayısının fazla olması,  

 

Fırsatlar Tehditler 

1. Okul türlerindeki çeşitlilik, 

2. İlçenin İl merkezine yakın olması ve 

ulaşım imkânlarının gelişmiş olması, 

3. Her kademedeki personelin üst kademe 

ile rahat görüşebilmesi, 

4. İlçede basın ve yayın organlarının var 

olması, 

5. Özel öğretim kurumlarının varlığı, 

 

1. Ekonomik yapıyla sosyal yapının ortak 

iyileşmemesi, 

2. Sınav merkezli eğitim anlayışının ön 

planda olması, 

3. Parçalanmış aile sayısının artması, 
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Eğitim Öğretimde Kalite 

Güçlü Taraflar Zayıf Taraflar 

1. Yöneticilerimizin işin gerektirdiği 

tecrübe ve yeterliliğe sahip olması,  

2. Yöneticilerimizin insan ilişkilerine önem 

vermeleri,  

3. Öğretmenlerimizin genel olarak Bilişim 

teknolojilerini etkin olarak kullanan genç 

ve dinamik bir yapıda olması,  

4. Kurumda yeterli sayıda tecrübeli 

personelin bulunması,  

5. Okullarımızda disiplin suçu sayılan 

olayların nadiren görülmesi 

6. Kurum içi yardımlaşma ve dayanışmanın 

üst düzeyde olması, 

7. Kararlar alınırken ilgili herkesin fikrinin 

alınması, objektif ve şeffaf olunması,  

 

1. İç Denetim Mekanizmalarının tam 

olarak çalıştırılamaması, 

2. Toplantılara sadece müdürlerin 

çağrılması ve müdürlerin toplantılar 

öncesi öğretmenlerin görüşlerini 

almaması,  

3. Okul ziyaretlerinin yetersiz olması,   

4. Okullarımızda destek personelinin 

yetersiz olması,  

5. Okullarımızda güvenlik personelinin 

olmaması, 

6. İlçemizde stratejik planlama konusunda 

uzman eğitimcinin olmayışı 

Fırsatlar Tehditler 

1. Üst yönetimin eğitime yaklaşımı ve 

desteği, 

2. SODES ve AB projelerinin eğitime 

destek olması, 

3. Kurumla sivil toplum kuruluşları 

arasında işbirliğinin gelişmiş olması, 

4. Tüm paydaşların birbirleriyle rahat 

iletişim kurabilmesi, 

 

1. Sosyal çözülme, şiddet ve ahlaki 

çöküntünün medya yoluyla 

öğrencilere olumsuz yansıması, 

2. Genç nüfusun işsizlik oranı, 

3. Velilerin genelinin çocuklarının 

gelişim dönemleri ve gelişen şartlar ve 

pedagojik yaklaşımlar hakkında bilgi 

sahibi olmamaları,  

4. Ailelerin yeteri kadar eğitim-öğretime 

destek olmamaları, 

5. Bölge insanının geçim kaynağının tek 

ürüne endeksli olması, 

6. Okuma alışkanlığının yeterli 

olmaması, 

7. Paydaşlardan eğitime yeterince katkı 

gelmemesi,  

8. Bazı İdarecilerin yenilenme ve 

gelişme istek ve heyecanının yeterli 

olmaması,  
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 F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE 

GELİŞİM ALANLARI 
 

GZFT Analizi sonucunda özellikle fiziki yapının yeterli olması, objektif ve şeffaf bir 

yönetimin olması, koordinasyon ve işbirliğinin yeterli olması güçlü yön olarak karşımıza 

çıkarken önceki plan döneminde de zayıf yön olarak karşımıza çıkan personel yetersizliği, 

taşımalı öğrencinin fazla olması, iç denetim mekanizmasının yeterince çalışmaması hususları 

bu dönemde de zayıf yön olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine önceki dönemde karşımıza tehdit 

olarak çıkan ekonomik ve sosyal yapının birbirine paralel gelişmemesi, öğretmen ve öğrenci 

sirkülasyonunun fazla olması, genç nüfusun işsizlik oranı, parçalanmış aile oranının fazla 

olması bu dönemde de tehdit olarak yer almıştır. 

SORUN GELİŞİM ALANLARI: 

Ardeşen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015/2019 Stratejik Planında öncelik verilmesi 

gereken toplam 58 stratejik madde sorun alanı olarak tespit edilmiştir. Eğitim ve Öğretime 

Erişim ile ilgili 13, Eğitim ve Öğretimde Kalite ile ilgili 17, Kurumsal Kapasite ile ilgili 28 

sorun alanı tespit edilmiş ve temalara göre ayrıştırılarak aşağıda listelenmiştir. 

 

Kurumsal Kapasite 

 

Güçlü Taraflar Zayıf Taraflar 

1. Fiziki imkânların yeterli olması, 

2. Okullarımızda bilişim teknoloji 

altyapısının yeterli olması,  

 

1. Kurumlarımızda yeterli çok amaçlı 

salon olmaması,  

2. Okullarda öğrencilerin bireysel 

çalışabilecekleri ve kendilerini 

geliştirebilecekleri kütüphane, müzik 

odası, resim odası, spor salonu vb. 

etkinlik salonlarının yeterince 

olmaması, 

 

Fırsatlar Tehditler 

1. Yeni eğitim binalarının yapılıyor 

olması, 

2. Hayırseverlerin varlığı, 

3. İlçenin ekonomik durumunun iyi 

düzeyde olması, 

 

1. Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere 

ait herhangi bir ödeneğin olmaması 

2. Öğretmen ve öğrenci sirkülasyonunun 

fazla olması,  

 



 

 

 
2015- 2019 Stratejik Planı 19 

 

 

 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Taşımalı eğitim 

2. Yurt ve pansiyonların 

doluluk oranları 

3. Okul öncesi eğitimde 

okullaşma 

4. İlköğretimde devamsızlık 

5. Ortaöğretimde okullaşma 

6. Ortaöğretimde devamsızlık 

7. Ortaöğretimde örgün 

eğitimin dışına çıkan öğrenciler 

8. Zorunlu eğitimden erken 

ayrılan öğrenciler 

9. Bazı okul türlerine yönelik 

olumsuz algı 

10. Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin uygun eğitime erişimi 

11. Özel öğretimin payı 

12. Hayat boyu öğrenmeye 

katılım 

13. Hayat boyu öğrenmenin 

tanıtımı 

 

1. Öğretmen atamaları 

2. Okul-veli-öğrenci işbirliği 

3. Okuma kültürü 

4. Zararlı alışkanlıklar 

5. Eğitim öğretim sürecinde 

sanatsal, sportif ve kültürel 

faaliyetler 

6. Okul sağlığı ve hijyen 

7. Öğretmenlere yönelik 

hizmetiçi eğitimler 

8. Eğitimde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

9. Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme 

kursları 

10. Merkezi sınavlarda ki 

öğrenci başarı durumu 

11. Eğitsel değerlendirme ve 

tanılama 

12. Eğitsel, mesleki ve kişisel 

rehberlik hizmetleri 

13. Hayat boyu öğrenme 

kapsamında sunulan kursların 

çeşitliliği ve niteliği 

14. Mesleki ve teknik eğitimin 

sektör ve işgücü piyasasının 

taleplerine uyumu 

15. İşyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları 

16. Yabancı dil yeterliliği 

17. Uluslararası hareketlilik 

programlarına katılım 

 

1. İnsan kaynağının genel ve 

mesleki yetkinliklerinin 

geliştirilmesi 

2. Öğretmenlerin adaylık eğitimi, 

hizmet öncesi mesleki uyum 

eğitimleri 

3. Çalışma ortamlarının iş 

motivasyonunu sağlayacak 

biçimde düzenlenmesi 

4. Çalışanların ödüllendirilmesi 

5. Hizmetiçi eğitim kalitesi 

6. Siyasi ve sendikal yapının 

eğitime aşırı ve olumsuz 

müdahalesi 

7. Okul ve kurumların fiziki 

kapasitesinin yetersizliği 

8. Okul pansiyonları 

9. Denetim anlayışından rehberlik 

anlayışına geçilememesi 

10. Öğretmenlere yönelik fiziksel 

alan yetersizliği 

11. Okul ve kurumların sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet 

alanlarının yetersizliği 

12. Eğitim, çalışma, konaklama ve 

sosyal hizmet ortamlarının 

kalitesinin artırılması 

13. Okullardaki fiziki durumun 

özel eğitime gereksinim duyan 

öğrencilere uygunluğu 

14. Özel eğitim okullarının 

yetersizliği (Hafif, orta, ağır 

düzeyde öğrenme güçlüğü 

alanlarında özellikle 

ortaöğretim düzeyinde) 

15. İnşaat ve emlak çalışmalarının 

yapılmasındaki zamanlama 

16. Ödeneklerin etkin ve verimli 

kullanımı 

17. İş ve işlemlerin zamanında 

yapılarak kamu zararı 

oluşturulmaması 

18. Kurumsal aidiyet duygusunun 

geliştirilmemesi 
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Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

  19. Kurumlarda stratejik 

yönetim anlayışının bütün 

unsurlarıyla hayata 

geçirilmemiş olması  

20. Mevcut arşivlerin tasnif 

edilerek kullanıma uygun 

hale getirilmesi 

21. İstatistik ve bilgi temini 

22. Hizmetlerin elektronik 

ortamda sunumu 

23. Teknolojik altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi 

24. Elektronik içeriğin 

geliştirilmesi ve kontrolü 

25. Projelerin amaç-sonuç 

ilişkisinde yaşanan sıkıntılar 

26. Diğer kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği 

27. Bürokrasinin azaltılması 
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G.STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 
 

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

 

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. Yükseköğretime katılım ve tamamlama 

1.1.4. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.5. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

1.1.6. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

 

 

2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

a. Hazır oluş 

b. Sağlık 

c. Erken çocukluk eğitimi 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim Materyalleri 

2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve Değerlendirme 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

2.2.1. Sektörle İşbirliği 

2.2.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması 

2.2.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama 

2.2.4. Mesleki Rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 
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3. KURUMSAL KAPASİTE 

 

3.1. Beşeri Alt Yapı  

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.2. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.3. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.4. İzleme ve Değerlendirme 

3.3.5. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

a. Çoğulculuk  

b. Katılımcılık  

c. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.6. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 

3.4. Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişim 

3.4.1. Müdürlük hizmetlerinin e-ortamda sunumu 

3.4.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.4.3. Elektronik veri toplama ve analiz 

3.4.4. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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GELECEĞE YÖNELİM 
 

Bu bölümde misyon, vizyon, temel değerler ile stratejik amaçlar, stratejik hedefler, 

performans göstergeleri ve stratejiler(tedbirler) yer almaktadır. 

 

A.VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER 
 

 

VİZYONUMUZ 

Geçmişimizle yoğrularak geleceği inşa eden kurum olmak. 

 

 

MİSYONUMUZ 

         Eğitim öğretimde takım çalışmasını benimsemiş; geçmiş ve gelecek arasında bilimsel bir 

köprü kurarak sosyal ve kültürel açıdan yarınlara umutla bakabilen, kendine güvenen, üretken, 

cumhuriyet ve demokrasi bilincine sahip, milli ve manevi değerlerini benimseyen, yenilikçi, 

bilimsel ve teknolojik gelişmelere duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmenin yanında 

kaliteli bir eğitim için mevcut kaynakların eşitlik ve adalet anlayışı ile dağıtımı ve kullanımını 

sağlayan bir kurum olmak. 

 

 

 

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

1. Güvenilirlik, 

2. Adalet, Eşitlik ve Tarafsızlık, 

3. Kişisel verilerde gizlilik,  

4. Güler yüz ve sıcak iletişim, 

5. Herkese hitap edebilirlik, katılımcılık,  

6. Yapacağımız faaliyetlerde kaliteyi gözetmek, 

7. Çağın gereklerini ön planda tutmak,  

8. Güvenilir, dürüst, doğru ve şeffaf olmak, 

9. Ahlaki, mili, manevi ve kültürel değerleri gözetmek, 

10. Mesleki uzmanlık,  

11. Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında gerektiğinde kamunun bilgisine sunmak, 

12. Yapılan faaliyetlere katılımın en yüksek olmasını sağlamak, 

13. Yaptığımız faaliyetlerin sorumluluğunu duymak, 

14. Eğitimde yeni yaklaşımlara önem göstermek, 

15. Mesleki gelişime özen göstermek, 

16. Teknoloji ile eğitimi bütünleştirmek. 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 
 

Stratejik Amaç 1: 
İlçemizdeki özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik 

sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam 

ve imkan sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1: 

Plan dönemi sonuna kadar tüm bireylerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin tüm 

kademelerine etkin katılımını artırmak. 

Stratejik Hedef 1.2: 

Plan dönemi sonunua kadar bireylerin örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde 

devamsızlık ve terk oranlarını azaltarak eğitim-öğretimlerini tamamlamalarını sağlamak 

Stratejik Amaç 2: 
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslar arası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazanadırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,  bilişim progrmalarını 

kullanmanın yanında oluşturma becerisine sahip,  iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve 

sorumluluk sahibi, sosyokültürel hayat ile bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmelerin 

gerekli kıldığı vasıfları kazandırarak millî ve uluslararası düzeylerde varlık gösterebilen 

donanımlı bireylerin yetişmesine; bu bireyleri yetenek ve eğitimleri doğrultusunda bir üst 

öğretime yönlendirerek, mesleğe hazırlanmalarına imkan sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1: 

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve ruhsal, fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılım oranını artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2: 

Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının 

talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak. 

Stratejik Hedef 2.3: 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak ve 

uluslar arası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. 

Stratejik Hedef 2.4: 

Öğrencilerin bilgisayar programlarını kullanmanın yanında bilgisayar programlarını üretebilen,   

analitik düşünme becerileri ve problem çözme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetişmesi 

için öğrencilere sunulan bilişim teknolojisi imkanlarını artırmak. 

Stratejik Amaç 3: 
Müdürlüğümüzün kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişim ve kaliteyi arttıracak bir 

oluşum için mevcut beşeri, fiziki ve mali altyapı eksikliklerini tamamlamak, yönetim ve 

organizasyon süreçlerini geliştirmek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını arttırmak. 

Stratejik Hedef 3.1: 

Yönetici, öğretmen ve idari personelin bilgi, beceri ve verim düzeylerini iş analizi ve 

tanımlarına uygun olarak yükseltmek, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı arttırmak. 

Stratejik Hedef 3.2: 

Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaçlar ve bütçe imkanları doğrultusunda kurumlarımızın 

donanım ihtiyaçlarını gidermek, sağlıklı, güvenli, etkili ve verimli eğitim-öğretim ortamları 

hazırlamak. 

Stratejik Hedef 3.3: 
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Hizmetlerin standartlara uygun olarak kaliteli bir şekilde sunulabilmesi içinyapıcı, geliştirici, 

şeffaf, katılımcı, personelimizin iş verimliliğini artırıcı çoğulcu yönetim ve organizasyon 

modelini kurmak. 

Stratejik Hedef 3.4: 

Milli Eğitim hizmetlerine ait bilgi, belge ve istatistikleri elektronik ortamda ilgili paydaşların 

erişimine sunmak ve enformasyon teknolojilerinin kulanım kapasitesini arttırmak. 

 

 

 

C.STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER 
 

TEMA 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 
 

Stratejik Amaç 1: 
 

İlçemizdeki özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik 

sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam 

ve imkân sağlamak. 

 

Stratejik Hedef 1.1:  

 

Plan dönemi sonuna kadar tüm bireylerin örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin tüm 

kademelerine etkin katılımını artırmak. 

 

HedefinMevcutDurumu 

 

 2014 yılı itibarıyla zorunlu eğitime başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almış 

öğrencilerimizin oranı %88’dir. 

İlkokullarımızda okullaşma oranı 2014 yılı itibari ile %99,96’dır. İlkokula devam etmeyen 

öğrencilerimizin oranı %0,4’dür. Ortaokullarımızda ise okullaşma oranı %99,92’dir. Bu oran 

2014 yılı itibarıyla Ortaöğretimde %91,1’dir. 

Özel öğretime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı 2014 yılı itibarıyla 87, toplam öğrenciye oranı ise 

%1,09’dur. Üstün yetenekli öğrenci sayısı ise 10’dur. 

Hayat boyu öğrenmeye katılan birey sayısı toplam 7367, nüfusa oranı ise 2014 yılı itibarıyla 

%18’dir. 

Açık öğretime toplam kayıtlı öğrenci sayısı ortaokul ve lise toplam 275’tir.  

Bakanlığımız tarafından ortaöğretim öğrencilerinin taşımalı sisteme dahil edilmesi 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında olmuştur. Taşımalı eğitime katılan öğrencilerimizin toplam öğrenciye 

oranı %21 seviyesindedir 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar 

 

Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Zorunlu Eğitime başlamadan önce en az bir yıl okul 

öncesi eğitim almış öğrenci oranı % 
%85 %86 %88 %100 

İlkokulda Okullaşma Oranı Net % %99,94 %99,94 %99,96 %99,99 

Ortaokulda Okullaşma Oranı Net % %99,88 %99,91 %99,92 %99,97 

Ortaöğretimde Okullaşma Oranı Net % %88 %92,7 %91,1 %93 

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı 77 83 87 73 

Özel Eğitimin payı toplam % %0,98 %1,04 %1,09 %0,96 

Bilim Sanat Merkezine gönderilen öğrenci sayısı 
7 9 10 20 

Hayat Boyu öğrenmeye katılım oranı % %15,6 %16 %18 %22 

Açık Öğretimde Kayıtlı 

Öğrenci Sayısı 

Ortaokul 67 50 21 8 

Genel Lise 326 206 254 200 

Taşımalı eğitime katılan 

öğrenci oranı % 

Temel Eğitim %18,19 %18,42 %19,11 %20 

Ortaöğretim 

- %16,06 

 

%26,24 

 

 

%28 
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STRATEJİLER 

SIRA Stratejiler AnaSorumlu  

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla 

bilinçlendirme kampanyaları yapılacaktır. 
Temel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

2.  

Okul kayıt bölgeleri tekrar gözden geçirilerek anaokulu 

ve anasınıfı kurum müdürleri tarafından alan taraması 

yapılacak ve kayıt yaptırmayan öğrenci ailelerine yönelik 

ikna çalışmaları yapacaklardır. 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

3.  
Her yıl belirli zamanlarda okul öncesi şenlikleri yapılarak 

tanıtım ve reklam yoluyla okul öncesi eğitim 

yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır. 

Temel Eğitim 

Şubesi 
Ortaöğretim Şubesi 

4.  
Okul öncesi okullaşma oranları düşük mahalle ve 

ailelere yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır 
Temel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

5.  
Okullaşma oranlarının arttırılması için yönetici ve 

öğretmenlere yönelik bilgilendirici toplantılar 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

6.  
Yetişkinlerin eğitime erişim imkânlarından 

faydalanması için sektör işbirliği sağlanacaktır. 
Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

7.  

Halkımızın eğitim-öğretim konusundaki algılarını 

olumlu yönde değiştirmek amacıyla tanıtım filmleri, 

belgeseller, sunumlar hazırlanacak ve bu konuda yerel 

medya sürekli kullanılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

8.  
İlçemiz bünyesinde Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci 

sayıları belirlenerek durumlarına uygun eğitim 

kurumlarından yararlandırılmaları sağlanacaktır. 

Özel Eğitim 

Şubesi 

Temel Eğitim 

Şubesi 

9.  
Yetişkin eğitimine yönelik kurs ve faaliyetlerin 

çeşitliliği arttırılarak yetişkinlerin daha fazla katılımı 

sağlanacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi  

Temel Eğitim 

Şubesi 

10.  

Okul /kurumların internet siteleri sürekli güncellenecek  

eğitim-öğretimin devam ettiği süreler içinde web 

sitelerinin güncel kalması sağlanacaktır 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi  

Temel Eğitim 

Şubesi 

11.  

Öğrencilerimizin Merkez ilçede bulunan Bilim Sanat 

merkezine ziyaret yapmaları sağlanarak bu kurumun 

öğrenciler  tarafından bilinirliliği sağlanacaktır. 
Özel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi  

Temel Eğitim 

Şubesi 

12.  

Taşımalı eğitim için gerekli hazırlık ve planlamalar 

zamanında yapılacak, taşıma bölgeleri ihtiyaçlar 

doğrultusunda tespit edilecek öğrenci ve veli 

memnuniyeti ön planda tutulacak, ayrıca taşımalı eğitim 

uygulamasında yerel yönetimlerin desteği sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi  

Temel Eğitim 

Şubesi 
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Stratejik Hedef 1.2: 

 

Plan dönemi sonuna kadar bireylerin örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde devamsızlık 

ve terk oranlarını azaltarak eğitim-öğretimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

2014 yılı sonu itibarıyla ilkokullarımızda 10 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerimizin 

toplam öğrenciye oranı %7,2’dir. 

Ortaokullarımızda devamsızlık oranı %20,1 olarak gerçekleşmiştir. 

Ortaöğretim kurumlarımızda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık 

yapan öğrenci oranı %29,3 olmuştur. 

Ortaöğretim okullarımızda kendi isteği ile okulu terk ederek açık öğretim okullarına kayıt 

yaptıran öğrencilerin oranı %3.3 olmuştur. 

İlkokul ve ortaokullarımızda sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunmamaktadır. 

Ortaöğretim Kurumlarımızda 2013-2014 öğretim yılında sınıf tekrarına kalan öğrenci sayısı 

252 olmuş bu öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı %10 olarak gerçekleşmiştir.  

Ülkemizde zorunlu eğitim süresinin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması ve okullaşma oranlarının 

hedeflenen düzeyde gerçekleşmesi ilçemizde de eğitim ve öğretime erişimin sağlanmasına 

katkıda bulunmuştur. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

 

Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

İlkokul devamsızlık oranı(10 gün ve üzeri) %6,7 %7,4 %7,2 %5,6 

Ortaokula devamsızlık oranı oranı(10 gün ve üzeri) %19,8 %21,6 %20,1 %15 

Ortaöğretime devamsızlık oranı(10 gün ve üzeri) %28,4 %29,7 %29,3 %20 

Ortaöğretimde okul terki oranı %3,2 %3,5 %3,3           %2,6 

İlkokulda sınıf tekrarı oranı 0 0 0 0 

Ortaokulda sınıf tekrarı oranı 0 0 0 0 

Ortaöğretimde sınıf tekrarı oranı %15 %13 %10 %7,5 

 

 

 

 

STRATEJİLER 

SIRA Strateji Ana Sorumlu 
Diğer Sorumlu 

Birimler 

1.  

Özellikle Mesleki ve Teknik eğitimde ve diğer 

ortaöğretim kurumlarında devamsızlık ve okul 

terklerinin sebepleri araştırılacak ve analiz 

edilecektir. 

Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

2.  

Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelerine 

yönelik kişisel ve sosyal rehberlik çalışmaları 

yapılacaktır. Özel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim 

Şubesi 
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TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

 

Stratejik Amaç 2: 
 

Her kademedeki bireye ulusal ve uluslar arası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazanadırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek,  bilişim progrmalarını 

kullanmanın yanında oluşturma becerisine sahip,  iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve 

sorumluluk sahibi, sosyokültürel hayat ile bilim ve teknolojideki değişim ve gelişmelerin 

gerekli kıldığı vasıfları kazandırarak millî ve uluslararası düzeylerde varlık gösterebilen 

donanımlı bireylerin yetişmesine; bu bireyleri yetenek ve eğitimleri doğrultusunda bir üst 

öğretime yönlendirerek, mesleğe hazırlanmalarına imkan sağlamak. 
 

Stratejik Hedef: 2.1.  

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve ruhsal, fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılım oranını artırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve ruhsal, fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 

katılım oranını artırarak çağın gereklerine uygun yaratıcı fikirlere sahip, muasır medeniyetlere 

mensup bireylerle rekabet edebilecek, bilimsel, sanatsal ,sportif alanlarda rekabet gücü gelişmiş 

bireyler yetiştirebilmek. 

2013-2014 eğitim öğretim yılında  bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal alanda 160 sosyal 

etkinlik düzenlenmiş, bu etkinliklere 2125 kişi katılım sağlamıştır. İl ve ülke düzeyinde yapılan 

sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılan öğrenci sayımız ise 240 kişi olmuştur. 

Her kademedeki okullarda eğitim öğretime yeni başlayan öğrenciler, yapılan oryantasyon 

eğitimleri ile, eğitim öğretim ortamına hazır hale gelmeleri sağlanmaktadır.  

Her yıl düzenli olarak, okullarımızdaki öğrenciler sağlık taramasından geçirilmekte, Sağlık 

Müdürlüğü ile koordineli olarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Rehberlik planı çerçevesinde 

tüm okullarımızda görme, işitme ve diğer engel gruplarının tespiti yapılıp ilgili kurumlara 

yönlendirmeler yapılmaktadır. 

 

2014-2015 eğitim öğretim yılında ilçemizde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki resmi, bir özel 

okul öncesi eğitim kurumunda toplam 258 öğrenci, diğer ilk okul ve orta okullara bağlı ana 

sınıflarında ise 320 olmak üzere toplam 578 öğrenci bulunmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim 

yılında ana sınıfı düzeyinde 558 öğrenci eğitim görmekte; ilk okul birinci sınıfa devam eden 

öğrenci sayısının 513 olduğu görülmektedir.  

2013-2014 eğitim öğretim yılında, dersler bazında kazanımların gerçekleştirilme oranları 

aşağıdaki gibidir; 
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Ders Adı Oran Ders Adı Oran 

MATEMATİK(ORTAOKUL) %73 FİZİK %63 

TÜRKÇE %80 KİMYA %65 

FEN VE TEKNOLOJİ %78 EDEBİYAT %69 

SOSYAL BİLGİLER %82 COĞRAFYA %70 

İNGİLİZCE %79 TARİH %72 

DİN KÜLTÜRÜ %88 FELSEFE  %75 

BİYOLOJİ %65 MATEMATİK %59 

 

2013-2014 eğitim öğretim yılında rehber öğretmeni olmayan okullara, iki rehber öğretmeni 

olan okullarımızdan görevlendirme yapılmıştır. Şu an itibarı ile 14 okulumuzda 18 rehber 

öğretmen görev yapmaktadır.  

Etkinlik Türü Etkinlik Sayısı 
Katılımcı 

Sayısı 

Rehberlik kapsamında düzenlenen etkinlik  108 4078 

Aile eğitimleri 37 852 

Ortaöğretime geçiş bilgilendirme toplantısı (Veli) 18 368 

Ortaöğretime geçiş bilgilendirme toplantısı (Öğrenci) 20 604 

Yükseköğretime geçiş bilgilendirme toplantısı (Veli) 8 230 

Yükseköğretime geçiş bilgilendirme toplantısı (Öğrenci) 24 721 

Üst eğitim kurumu ziyaretleri 25 379 

Mesleki tanıtım faaliyetleri 29 1021 

 

Öğrencilerin başarı durumlarını görmek amacı ile il ve ilçe düzeyinde deneme sınavları 

yapılmıştır. Öğretmenler, yapılan bu sınavlar ve kendi yaptıkları sınavlar ile ilgili sınav 

analizleri çıkarmakta ve gerekli gördüğü yerlerde ek çalışmalar yapmaktadır. 

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında diğer alanlarda da takip edilmesi amacı ile, 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri titizlikle devam ettirilmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 

 

 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Düzenlenen sanatsal ve 

kültürel faaliyetlere katılan 

öğrenci sayısının toplam 

öğrenci sayısına oranı 

İlkokul %18 %18,2 %21 %26 

Ortaokul %21 %22,4 %26 %30 

Ortaöğretim %22 %23,4 %27 %32 

Düzenlenen bilimsel 

faaliyetlere katılan öğrenci 

sayısının toplam öğrenci 

sayısına oranı 

İlkokul %2 %5 %5 %5 

Ortaokul %6 %8 %8 %13 

Ortaöğretim %16 %18 %21 %26 

Düzenlenen sportif 

faaliyetlere katılan öğrenci 

sayısının toplam öğrenci 

sayısına oranı 

İlkokul %13 %15 %17 %22 

Ortaokul %15 %17 %19 %28 

Ortaöğretim %21 %23 %26 %35 
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STRATEJİLER 

SIRA Strateji Ana Sorumlu 
Diğer Sorumlu 

Birimler 

1.  

Öğrenci akademik başarısını destekleyici kurs 

programları açılacaktır. (Akademik başarıyı 

arttırmaya ve öğrencilerin bilişsel eksikliklerini 

gidermeye yönelik kurslar açılması) 

 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Şubesi 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

2.  

 Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik 

rehberlik çalışmaları artırılarak, öğrencilerin 

erken dönemde ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda 

yönlendirmesi etkin olarak sağlanacaktır. 

 

Özel Eğitim Şubesi 
Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

3.  

Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen 

sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin sayısı 

artırılacak. 

 

Eğitim Öğretim 

(Bütün Şubeler) Destek Hizmetleri 

Şubesi 

4.  

EBA’nın etkin kullanılması için öğretmenlere 

yönelik hizmetiçi eğitim çalışmaları 

yapılacaktır.  

İnsan Kaynakları 

Şubesi 
Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri Şubesi 

5.  

Mesleki ve teknik okullarına gelen öğrencilerin 

mevcut durumları tespit edilerek temel 

kazanımlarla ilgili eksiklikleri destekleyici 

eğitim yoluyla giderilmesi için çalışmalar 

düzenlenecektir. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

6.  

 

Plan dönemi sonuna kadar okul sağlığı ile ilgili 

tüm taraflarda farkındalık oluşturma çalışmaları 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

7.  
Akademik başarıyı arttırmaya ve öğrencilerin 

bilişsel eksikliklerini gidermeye yönelik kurslar 

açılması 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Bilgi İşlem Şubesi 

8.  

Akran koçluğu ve öğretmen koçluğu sistemini 

oluşturup, okullarımızda yaygınlaştırılması. 

 
Özel Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

9.  
Her öğrencinin en az bir sanat veya spor 

dalında performans yapabilme becerisi 

kazandırılması 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 
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SIRA Strateji Ana Sorumlu 
Diğer Sorumlu 

Birimler 

10.  

 

Öğrencilerin bireysel yeteneklerine göre 

yöneleceği bir rehberlik sistemi 

oluşturulacaktır. 

 

Özel Eğitim Şubesi 
Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

11.  

  

Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin 

sağlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla 

işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 

 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

12.  

  

Eğitimin tüm kademelerinde görevli öğretmen 

ve yöneticilerin özel yetenekli bireylerin 

eğitimi ve öğretimi konularında bilgilerinin 

arttırılması ve becerilerinin geliştirilmesi 

 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

13.  
Ortaöğretim düzeyindeki özel yetenekli 

öğrencilere yönelik mentorlük uygulamalarının 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

Ortaöğretim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Din Öğretimi Şubesi 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

14.  

 

Tüm paydaşların özel yetenekli bireylerin 

eğitimi konusunda bilgi ve becerileri 

geliştirilecektir. 

 

Özel Eğitim Şubesi 
Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

15.  

  

Özel kurslarda yürütülen eğitimler ve bu 

eğitimler sonunda yapılan sınavların izlenmesi 

 

Özel Öğretim Şubesi 
Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

16.  

 

Yaygın eğitim kurumlarında hayat boyu 

rehberlik hizmeti alt yapısını oluşturmak 

 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

17.  

 

Bireyin kişisel ve mesleki gelişim veya 

istihdam amacıyla gereksinim duyduğu 

rehberlik sisteminin içinde hayat boyu rehberlik 

yaklaşımının geliştirilmesini sağlamak 

 

Hayat Boyu Öğrenme 

Şubesi 

Özel Eğitim Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

Ortaöğretim Şubesi 

18.  

Yenilenen Müfredat Programının etkin bir 

şekilde uygulanmasını sağlamak için öğretmen, 

öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi 

sağlanacaktır. 

Bütün Şubeler Bütün Şubeler 
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Stratejik Hedef 2.2. :  

 

Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının 

talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

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

dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün 

dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip ülkemiz için yeni becerilerin 

edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin 

sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal 

yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme 

felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir 

Ortaokulda eğitim gören öğrencilerimizi bir üst öğretim kurumuna yönlendirmek amacı ile, 9 

seminer, 7 üst öğretim kurumu gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca, bu öğrencilerin velilerine yönelik 

olarak da 7 seminer düzenlenmiştir. 

Lisede eğitim gören öğrencilerimizi bir üst öğretim kurumuna yönlendirmek amacı ile, 8 

seminer, 6 meslek tanıtımı faaliyeti, 11 üst öğretim kurumu gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca, bu 

öğrencilerin velilerine yönelik olarak da 8 seminer düzenlenmiştir. 

Ardeşen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile, 2013-2014 eğitim öğretim yılında genel 

kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma kursları olmak üzere 371 kurs açılmıştır. 

Bu faaliyetlerden 4586 kadın, 2781 erkek olmak üzere toplam 7367 kişi yararlanmıştır. 

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ürün/faaliyet sergileri düzenlenmiştir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Üst öğrenim kurumlarına yönlendirmek amacı ile 

düzenlenen etkinlik sayısı (Ortaokul) 
12 12 16 26 

Üst öğrenim kurumlarına yönlendirmek amacı ile 

düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı 

(Ortaokul) 

550 620 620 580 

Üst öğrenim kurumlarına yönlendirmek amacı ile 

düzenlenen etkinlik sayısı (Lise) 
20 22 25 30 

Üst öğrenim kurumlarına yönlendirmek amacı ile 

düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı (Lise) 
225 236 298 500 

 

STRATEJİLER 
 

SIR

A 
Strateji Ana Sorumlu  

Diğer Sorumlu 

Birimler 

1.  Meslek dersi öğretmenlerinin işgücü piyasası 

ihtiyaçlarını takip etmeleri ve bilgilendirilmelerini 

sağlamak amacıyla sektör ile işbirliği yapılarak 

hizmetiçi eğitimler verilmesi sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

2.  Mesleki Teknik Eğitim tanıtım faaliyetlerin 

artırmak için yerel mesleki eğitim fuarları, sergiler 

düzenlenecektir. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

3.   Bireyin kişisel ve mesleki gelişim veya istihdam 

amacıyla gereksinim duyduğu rehberlik sisteminin 

içinde hayat boyu rehberlik yaklaşımının 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Özel Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

4.  
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 

öğrencileri mesleklere yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Özel Eğitim Şubesi 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

5.   Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör iş 

birliğinde çalışmalar yapılmasına devam 

edilecektir. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

6.  
İşyeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği 

artırılacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 
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Stratejik Hedef 2.3. : 

 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak ve 

uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

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

gelmeye balamıştır. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin 

hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.  

Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine 

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

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

edilmektedir. 

Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.  

DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemini kullanan öğretmen sayımız 15, öğrenci sayımız ise 

2342’dir. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi 4.sınıftan itibaren öğrencilere uygulanmaktadır. 

Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulama yapılan okul sayısı ve yararlanan 

öğrenci sayısı artacaktır.  

İlçemiz okullarında yabancı dil eğitimi ile ilgili 17 faaliyet düzenlenmiş, bu faaliyetlere 338 

öğrencimiz katılmıştır.2012-2014 döneminde ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına 

12  proje sunulmuş,  6 proje kabul edilmiş; kabul edilen projeler e 24 öğrenci, 21 öğretmenimiz 

katılmıştır. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 

katılan öğretmen sayısı 
1 10 10 20 

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 

katılanöğrenci sayısı 
- 12 12 25 

Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil 

sınavlarında geçer puan alan öğretmenlerin toplam 

öğretmen içerisindeki yüzdesi  

 

%2,16 

 

%2,36 

 

%1,57 

 

%3 

DyNED yabancı dil programının uygulandığı okul sayısı   - - 6 26 

DyNED yabancı dil programının uygulandığı öğrenci 

sayısı   
- - 2342 6000 

DyNED yabancı dil programını uygulayan İngilizce 

öğretmeni sayısı   
- - 15 50 
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STRATEJİLER 

 

SIRA Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

Yabancı dil öğretiminde, yenilikçi yaklaşımların (ITEC) 

tanıtılıp yaygınlaştırılması amacıyla seminer, konferans 

ve çalıştaylar düzenlenecektir. 

 

Özel Öğretim 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

2.  

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini 

uygulamada kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla, sektör 

ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. 

 

Özel Öğretim 
Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 

3.  

Uluslararası öğrenci hareketliliği artırılıp öğrencilerin 

yabancı dil eğitimine katkı sağlanarak kariyer gelişimi 

desteklenecektir. 

 

Strateji Geliştirme 
Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 

4.  

Yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda başlatılması yolu 

ile öğrencilerin en az bir yabancı dili öğrenmesini 

sağlayacak düzenlemeler (araştırmalar, etkin öğretim 

teknikleri vb.) yapılacaktır. 

 

Strateji Geliştirme 
Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 

5.  

Uluslararası proje uygulaması teşvik edilerek, 

hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. 

 

Strateji Geliştirme 
Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 

6.  

Yabancı dil eğitimini destekleyen tüm projelerin ve 

hareketliliklerin tanıtımını yaparak öğretmen ve 

öğrencinin motivasyonu sağlanacaktır. 

 

Strateji Geliştirme 

İnsan Kaynakları  

Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 

7.  

Ortaöğretim öğrencilerinin ortaöğretim sürecinde en az 

bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlamak 

üzere uygulamada gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Ortaöğretim  

Temel Eğitim Şubesi  

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

8.  
Leonarda do Vinci, Comenıus ve benzeri projelerle 

öğrenci hareketliliği(mobility) teşvik edilecektir. 

 

Strateji Geliştirme 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim 

Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 

9.  
Yenilenen dil öğretimi programı ile ilgili İngilizce 

Öğretmenlerini hizmetiçi eğitime tabi tutarak 

yeterliliklerini artırmak 

Strateji Geliştirme 

İnsan Kaynakları  

Temel Eğitim Şubesi  

Ortaöğretim Şubesi 
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Stratejik Hedef 2.4. : 

 

Öğrencilerin bilgisayar programlarını kullanmanın yanında bilgisayar programlarını üretebilen,   

analitik düşünme becerileri ve problem çözme yetenekleri gelişmiş bireyler olarak yetişmesi 

için öğrencilere sunulan bilişim teknolojisi imkanlarını artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Okullarımızda bilişim teknolojileri sınıfı olarak kullanılabilecek alanlar olmasına ragmen 

zamanla bilgisayarların kullanılamaz hale gelmesiyle sınıflar atıl duruma düşmüş bunun 

sonucunda da ilçemizde aktif olarak kullanılan bilişim sınıfı 6’ya kadar düşmüştür. 

Kullanılamaz hale gelen bilgisayarların düşümünün yapılmasıyla öğrencilerimizin 

kullanabilecği 125 adet bilgisayar kalmıştır.  

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Bilişim Sınıfı Sayısı 6 6 6 30 

Bilişim Sınıflarındaki Bilgisayar Sayısı 125 125 125 650 

İlçe Kodlama Atölyesi Sayısı 0 0 0 2 

Sergilenen Proje Sayısı 0 0 0 20 

 

STRATEJİLER 
 

SIR

A 
Strateji Ana Sorumlu  

Diğer Sorumlu 

Birimler 

1.  Okullarımızda bilişim sınıfı oluşturulması için 

gerekli alanlar tespit edilerek altyapı eksikliklerinin 

tamamlanması sağlanacaktır. 
Destek Hizmetleri 

Şubesi 

Bilgi İşlem Şubesi 

Temel Eğitim Şubesi 

2.  Kaymakamlık, Belediye, Sivil Toplum 

Kuruluşları, Okul Aile Birliklerinin desteği 

sağlanarak okullarımızdaki bilgisayar sayıları 

artırılacaktır. 

Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi 

3.  Ortaokullarda kodlama dersi verilebilmesi için 

bilişim teknolojileri derslerine giren öğretmenlere 

hizmetiçi eğitim verilmesi sağlanacaktır. 
Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi 

4.  
Valiliğimizin de desteği ile ilçemizde kodlama 

atölyesi kurulması sağlanacaktır. 
Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi 

5.   Öğrenciler tarafından oluşturulan bilişim 

projelerinin sergilenmesi sağlanacaktır. Temel Eğitim Şubesi Ortaöğretim Şubesi 
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TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN 

GELİŞTİRİLMESİ 

 

Stratejik Amaç 3: 

Müdürlüğümüzün kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişim ve kaliteyi arttıracak bir 

oluşum için mevcut beşeri, fiziki ve mali altyapı eksikliklerini tamamlamak, yönetim ve 

organizasyon süreçlerini geliştirmek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını arttırmak. 

 

Stratejik Hedef 3.1: 

 
Yönetici, öğretmen ve idari personelin bilgi, beceri ve verim düzeylerini iş analizi ve 

tanımlarına uygun olarak yükseltmek, aralarındaki iletişimi ve paylaşımı arttırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Öğretmenin planlama, bilgiyi aktarma, sınıf yönetimi, öğrenciyi merkeze alması ve öğrenciyle 

etkileşim derecesi öğrenme başarısında temel rol oynamaktadır. Bu bağlamda öğretmen 

verimliliği, bir öğretmenin, öğrencilerinin sürekli başarı kazanmalarını sağlama kapasitesi 

olarak tanımlanır. 

Şubeler görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli 

ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda Millî Eğitim Müdürlüğümüzün beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

2014 yılında yüksek lisans programını  12 yönetici, 13 öğretmen olmak üzere toplam 25 

personelimiz tamamlamıştır. 2014 yılı itibarıyla ilçemizde 27 idareci, 30 öğretmen  toplam 57 

personelin yüksek lisans diploması vardır. Yüksek lisanslı personelimizin toplam personele 

oranı %10 civarındadır. 

Doktorasını tamamlamış öğretmenimiz bulunmamakla birlikte devam eden bir öğretmenimiz 

bulunmaktadır. 

104 personelimiz her yıl en az bir hizmetiçi eğitim faaliyetine katılmaktadır. Her yıl en az bir 

hizmetiçi eğitim faaliyetine katılan personelin toplam personele oranı %22,77’dir. 

İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve okullarımızda görev yapan öğretmen ve 

yöneticilere ait veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Branş Bazında Öğretmen Sayıları 

 

Dersin Adı Normu Mevcut İhtiyaç 

Bilişim Teknolojileri 8 3 5 

Biyoloji 11 6 5 

Coğrafya  10 9 1 

İ.H.L.Meslek Dersleri 11 6 5 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 27 19 8 

Türk Dili ve Edebiyat 30 25 5 

Fizik 8 6 2 

Fen ve Teknoloji 22 20 2 

Kimya  8 5 3 

İngilizce 51 24 27 

İlköğretim Matematik 25 14 11 

Müzik  9 8 1 

Rehber 21 18 3 

Tarih 13 11 2 

Türkçe 28 22 6 

Almanca 4 2 2 

Beden Eğitimi 22 20 2 

Matematik 25 19 6 

Sosyal Bilgliler 16 13 3 

Özel Eğitim 12 3 9 

Okul Öncesi 37 32 5 

Arapça 3 1 2 

Tekstil Teknoloji/Trikotaj  1 0 1 

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 1 0 1 

Denizcilik/Gemi Makineleri 5 4 1 

El Sanatları 1 0 1 

El Sanatları/Nakış 1 0 1 

Gıda Teknolojileri 1 0 1 

Sağlık/Hemşirelik 5 1 4 

Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon 2 0 2 
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Yönetici Ve Öğretmenlerin Eğitim Durumları Ve (Hizmet İçi Eğitim) HİE Katılım 

Oranları 

Lisans Yüksek Lisans Doktora HİE katılım oranı 

450 57 - %22,77 

 

Uzman Ve Baş Öğretmen Sayıları(Öğretmen-İdareci) 

Toplam Öğretmen Sayısı Uzman Öğretmen Baş Öğretmen 

507 42 - 
 

Ulusal Ve Uluslar Arası Faaliyetlere  Katılan Öğretmen Sayısı 

Yapılan faaliyet sayısı Faaliyetlere katılan toplam 

öğretmen sayısı 

Faaliyete katılan 

öğretmenlerin toplam 

öğretmenlere oranı 

3 12 2,36 
 

Öğretmenlerin Yaş Grupları 

20 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 50 50 - 55 56+ 

105 122 110 89 19 9 
%23,12 %26,87 %24,22 %19,60 %4,18 %1,98 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Yüksek lisans 

yapan personel 

sayısı 

Yönetici 

 
6 9 12 6 

Öğretmen 

 
7 10 13 18 

Yüksek lisans yapan personel 

sayısının tüm personel sayısına 

oranı 

 

%1,33 

 

%1,90 

 

%2,47 
%2,70 

Doktora yapan 

personel sayısı 

 

Yönetici 

 

- - - 1 

 

Öğretmen 

 

- - - 1 

Doktora yapan personel sayısının 

diğer personele oranı 
- - - %02 

Açılan Mahalli Hizmetiçi Eğitim 

Sayısı 
3 5 5 10 

Mahalli Hizmetiçi Eğitime Katılan 

Personel Sayısı 
114 51 39 100 

Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef 
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2012 2013 2014 2019 

Uzaktan Eğitime katılan Personel 

Sayısı 
62 74 6 80 

Her yıl en az bir 

hizmetiçi 

eğitime katılan 

personel sayısı 

 

Yönetici 

 

11 14 13 27 

 

Öğretmen 

 

42 69 59 90 

Diğer Personel 2 2 3 7 

Her yıl en az bir hizmetiçi eğitime 

katılan personel sayısının tüm 

personel sayısına  oranı 

 

%43,83 

 

%39,84 

 

%22,77 

 

%45 

     

     

Her yıl en az bir 

uzaktan eğitime 

katılan personel 

sayısı 

Yönetici 10 10 6 18 

Öğretmen 66 50 23 80 

Diğer Personel - - - 10 

Her yıl en az bir uzaktan eğitime 

katılan personel sayısının tüm 

personel sayısına oranı 

%12,52 %9,49 %4,36 %30 
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STRATEJİLER 

 

SIRA Strateji 
Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesiyle yapılacak olan görüşme sonucunda 

personelimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine 

katılmaları konusunda yönlendirme yapılacaktır. 

 

İnsan 

Kaynakları 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

2.  

 

Yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik hizmet içi 

eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve azami katılım 

sağlanacaktır. 

 

İnsan 

Kaynakları 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

3.  

 

Plan dönemi sonuna kadar her yıl ulusal, uluslararası 

projeler ve hibe programları ile ilgili eğitimler, 

konferanslar ve bilgilendirme toplantılarına katılım 

sağlanacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Şubesi  

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

4.  

 

UZEM kurulması ve bu merkez aracılığıyla uzaktan eğitim 

imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

5.  

 

Uzaktan Eğitim ile ilgili yayılım çalışması yapılacak ve 

personelimizin uzaktan eğitim ile kendilerini geliştirmeleri 

sağlanacaktır. 

 

Yenilik  ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi 

 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 
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Stratejik Hedef 3.2: 

 

Plan dönemi sonuna kadar ihtiyaçlar ve bütçe imkanları doğrultusunda kurumlarımızın 

donanım ihtiyaçlarını gidermek, sağlıklı, güvenli, etkili ve verimli eğitim-öğretim ortamları 

hazırlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

İlçe geneli okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye 

getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında 

etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

2014 yılında okullarımızın okul-aile birlikleri aracılığıyla almış oldukları hibe tutarı 77.281 TL 

olup bu miktarın önceki yıla göre artmış 2012 yılına  göre azalmış olduğunu görülmektedir. 

2014 yılında 11 okulumuzunFiziki imkânları iyileştirilmiş ve altyapı eksiklikleri giderilmiştir. 

Fiziki imkânları iyileştirilen ve altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan harcama 

tutarı 305.000 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Ortaöğretim kurumlarımızın tamamı kendi bütçelerini oluşturmakta olup bunların sayısı 8’dir. 

İlk ve ortaokullarımız kendi bütçeleme sistemlerine geçmemiş olup %90 oranında bütçeden 

ayrılan ödeneklerin okullarımızın ihtiyacını giderdiği tespit edilmiştir. 

2014 yılı sonu itibarıyla Kız İmam Hatip Lisesi binası tamamlanmış olup geçici kabulü 

yapılmamıştır. 

2014 yılında öğrenci sayısına bağlı olarak okulların kendi içlerinde oluşturmuş oldukları derslik 

ve tamamlanan okul binasındaki dersliklerin toplam sayısı 62’dir. 

Türk Telekom Anadolu Lisesi binasında deprem güçlendirme çalışması 2014 yılında 

yapılmıştır. 

Özel Öğrenci yurtlarında barınan öğrenci sayısı 67 olup yıldan yıla azalma göstermektedir. 

Yapılan anket değerlendirme çalışmalarında göre devlet yurtlarında barınan öğrencilerin genel 

memnuniyet oranı %77,33 tür. 

2014 yılı itibarıyla 5 ortaöğretim kurumumuza toplam 95 etkileşimli tahta kurulmuş ve bu 

okullarımızdaki öğrenci ve öğretmenlere toplam 600 tablet dağıtılmıştır. 

TYÇP kapsamında ilçemizde çalıştırılan personel sayısı %64 oranında artırılarak 94 kişi 

olmuştur. 

Taşımalı eğitimden yararlanan toplam öğrenci sayısı 1706 toplam öğrenciye oranı %21,4’tür. 

Teknolojinin öğretim sürecine entegrasyonu amacıyla FATİH Projesi kapsamında bugüne 

kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçemizde;  

 413 adet tablet bilgisayar seti  

 95 adet etkileşimli tahta  

 2 adet doküman kamera  

 4 adet çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

 FATİH projesi kapsamındaki okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin %78’i 

alması gereken eğitimleri almıştır. 
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OKULLARIMIZDA BULUNAN EĞİTİM ÖĞRETİM ARAÇ VE MATERYALLERİ 

 Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise Halk eğitim 

Fotokopi makinesi 
3 19 10 21 2 

Yazıcı 2 19 16 36 4 

Projeksiyon 2 112 68 18 1 

Bilgisayar 

(Sınıflarda) 
4 68 51 18 - 

Bilgisayar (Diğer) 
6 18 36 135 21 

Eğitim yazılımı 2 3 - 3 - 

Okul 

kütüphanesindeki 

kitap sayısı 

- 3607 6440 6677 - 

Sınıf kitaplığı 

(E/H) 
- 122 75 18 - 

Yeterli sayıda 

Harita (E/H) 
- E E E - 

Yeterli sayıda 

Spor aracı (E/H) 
- E H E - 

Yeterli sayıda fen 

lab. aracı (E/H) 
- E H E - 

 

İlçemizde 2 resmi ana okulu, 1 özel kreş, 5 ilkokul, 3 orta okul, 9 lise, 1 halk eğitimi merkezi, 

1 öğretmenevi, 2 özel rehabilitasyon merkezi, 2 özel sürücü kursu bulunmaktadır. İlk ve orta 

okul olarak eğitim veren 4 okul bulunmaktadır. 4  İlkokul ve 4 ortaokul köyde, diğer 

okullarımız ise ilçe merkezinde bulunmaktadır.  
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Alınan hibe tutarı 95.982 49.807 77.281 100.000 

Fiziki imkânları iyileştirilen ve altyapı 

eksiklikleri giderilen eğitim tesisi/kurumu 

sayısı 
6 13 11 10 

Fiziki imkânları iyileştirilen ve altyapı 

eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan 

harcama tutarı 
172.500 1.727.000 305.000 500.000 

Bütçeden ayrılan ödeneklerin okulların 

ihtiyaçlarını karşılama oranı %70 %85 %90 %95 

Okul türleri bazında bütçeleme yapılan kurum 

sayısı 
8 8 8 20 

Yapılan derslik sayısı 70 32 62 - 

Yapılan eğitim tesisi/kurumu sayısı 
1 - 1 - 

Donatımı yapılan eğitim tesisi/kurumu sayısı 
1 - - - 

Birimlerin gerçek ihtiyaçlarını belirleme oranı 
%60 %85 %90 %90 

Birimlere ait ihtiyaçların karşılanma oranı 
%50 %75 %80 %90 

Deprem güçlendirilmesi yapılan kurum sayısı 
- - 1 - 

Özel Öğrenci yurtlarında barınan öğrenci sayısı 
149 89 67 40 

Yapılan anket değerlendirme çalışmalarında 

göre devlet yurtlarında barınan öğrencilerin 

genel memnuniyet oranı  
%70,18 %72,53 %77,33 %95 

Dağıtımı yapılan akıllı tahta sayısı 
- 95 - - 

Dağıtımı yapılan tablet sayısı - 475 125 1000 

İş-Kur dan kurumlara gönderilen personel 

sayısı 
60 70 94 120 

Taşımalı Eğitimden yararlanan öğrenci sayısı 
670 1482 1706 1700 
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STRATEJİLER 

 

SIRA Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

Okul/kurumlarımız yerinde ziyaret edilerek; fiziki ve 

altyapı eksikleri önem durumları baz alınarak belli bir 

sıra dâhilinde giderilecek; kurumların güvenlik ve 

eğitim-öğretim açısından standart halde olması 

sağlanacaktır. 

İnşaat Emlak 

Şubesi 

 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

2.  

Fatih Projesinin daha verimli olarak kullanımı ve 

devamlılığı için eğitimler verilerek öğretmenlerin, 

öğrencilerin projede daha etkin olması sağlanacaktır. 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

3.  

Bütçeden ayrılan ödeneklerin okulların ihtiyaçlarını 

karşılama oranının artırılması sağlanacaktır 
Destek Hizmetleri 

Şubesi 

İnşaat Emlak 

Şubesi 

 

4.  

Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Ardeşen Anadolu 

Liselerinin okul binası eksiklerinin tamamlanması 

sağlanacaktır. 

İnşaat Emlak 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

5.  

Birimlerin gerçek ihtiyaçlarını belirleme oranı 

yükseltilecektir. 

Strateji Geliştirme 

Şubesi  

Destek Hizmetleri 

Şubesi 

İnşaat Emlak 

Şubesi 

 

6.  

Yurtlarda barınan öğrencilerin memnuniyet 

oranlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. 
İnşaat Emlak 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri 

Şubesi 

7.  

Taşımalı eğitim planlaması zamanında planlanarak 

taşıma ihtiyacı olan öğrencilerin bu imkandan tam 

olarak yararlanması sağlanacaktır. 
Destek Hizmetleri 

Şubesi 

İnşaat Emlak 

Şubesi 
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Stratejik Hedef 3.3: 

 

Hizmetlerin standartlara uygun olarak kaliteli bir şekilde sunulabilmesi içinyapıcı, geliştirici, 

şeffaf, katılımcı, personelimizin iş verimliliğini artırıcı çoğulcu yönetim ve organizasyon 

modelini kurmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

 

2014 yılında kurumsal anlamda 653 paydaşımızın eğitim-öğretimle ilgili görüşleri alınmış ve 

değerlendirmesi yapılmıştır.  

Bütün okul ve kurumlarımızın denetimleri yapılmış denetimler sonucu zayıf yönü ortaya çıkan 

kurumlarımızın eksikliklerinin giderilmesi sağlanmıştır. 

2014 yılında resmi ve özel bütün kurumlar ziyaret edilmiş, inşaat sahaları, iyileştirme çalışması 

yapılan alanlar ziyaret edilerek çalışmalar yerinde incelenmiştir.  

İlçemizde yer alan 2 MTSK 2014 yılında 1553 kişiyi eğitime almıştır. 

İlçemizde 2014 yılında 130 kişi halk eğitimi merkezi tarafından eğitime alınmış ve bu kişilere 

96 saatlik MTSK sınav sorumlusu sertifikası verilmiştir. 

Sivil toplum kuruluşlarının eğitim-öğretime katkılarını artırmak ve görüşlerinden faydalanmak 

amacıyla STK temsilcileriyledört kez toplantı yapılmıştır. 

Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik memnuniyet anketleri düzenlenmiş ve elde edilen veriler 

okul/kurum müdürleriyle değerlendirilerek memnuniyetsizliklerin giderilmesi çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

Görüşleri alınan paydaş sayısı İç paydaş 470 510 567 620 

Dış Paydaş 73 79 86 120 

Rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısı 23 27 29 30 

Rehberlik ve denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan 

kurum sayısı  
15 18 17 11 

Zayıf yönü ortaya çıkan kurumlardan iyileştirilmesi 

yapılmış kurum sayısı 15 18 17 11 

Belirli alanlarda yapılan saha ziyaretleri sayısı 45 58 80 80 

Sürücü Belgesi almak için eğitim alan kişi sayısı 1140 1991 1553 1725 

MTSK alanında hizmet içi eğitime alınan personel 

sayısı 
- - 130 200 

STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenmiş faaliyet 

sayısı 
2 5 4 9 

Paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anketleri 

sayısı 20 23 24 32 
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STRATEJİLER 
 

SIRA Strateji 
Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

 

Bütün okul ve kurumların rehberlik ve denetimlerinin 

yapılması sağlanarak zayıf yönleri tespit edilip 

güçlendirilecek. 

 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

2.  

 

Bütün kurum ve okullarımızın en az dönemde bir ziyaret 

edilmesi ve sorunların yerinde görülmesi sağlanacak. 

 

Temel Eğitim 

Şubesi 

Ortaöğretim 

Şubesi 

İnsan Kaynakları 

Şubesi 

3.  

 

MTSK sınav sorumlusu sertifikası olanların en az yılda bir 

eğitime alınması sağlanacak. 

 

Özel Öğretim 

Şubesi 

Hayat Boyu 

Öğrenme Şubesi 

Strateji 

Geliştirme Şubesi 

Eğitim-Öğretim 

Şubesi 

4.  

Müdürlük olarak yaptığımız hizmetlerle ilgili iç ve dış 

paydaşların düzenli aralıklarla memnuniyetleri ölçülecek 

ve yürütülen çalışmaların memnuniyet düzeyine göre 

revize edilerek devam edilmesi sağlanacaktır. 

Strateji 

Geliştirme Şubesi 

Eğitim-Öğretim 

Şubesi 

Destek 

Hizmetleri Şubesi 

5.  

 

Diğer bakanlıklara bağlı ilçe müdürlükleri ve STK lar ile 

ilişkiler geliştirilecek ve eğitimin ilçemizde ana gündem 

maddesi olması sağlanacaktır. 

 

Strateji 

Geliştirme Şubesi  

 

Destek 

Hizmetleri Şubesi 
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Stratejik Hedef 3.4: 

 

 
Milli Eğitim hizmetlerine ait bilgi, belge ve istatistikleri elektronik ortamda ilgili paydaşların 

erişimine sunmak ve enformasyon teknolojilerinin kulanım kapasitesini arttırmak. 

 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Doküman yönetim sistemine kurumumuz 2014-2015 eğitim öğretim yılında geçmiş olup, okul 

ve kurumlarımızla önümüzdeki eğitim öğretim yılında aynı uygulamaya geçilmesi 

planlanmaktadır. 

 Müdürlüğümüz web sitesi aracılığıyla bilgi ve haberler paydaşlarımızla aktif olarak 

paylaşılmış ve bu kapsamda 2014 yılında 59 haber sitemizde yayınlanmıştır. 

Müdürlüğümüz web sitesi aracılığıyla duyurular paydaşlarımıza iletilmiş ve 2014 yılında 29 

duyuru sitemizde yayınlanmıştır. 
2014 yılında müdürlüğümüz SMS sistemine geçmiş bu kapsamda iç ve dış paydaşlarımızdan 

544’ü sisteme dahil edilmiştir.  

 Enformasyon teknolojilerinin kullanımını geliştirmek, paydaşlarımıza daha kısa sürede 

ulaşmak ve kırtasiyeciliği azaltmak için 30 paydaşımız e-posta hizmetine dahil edilmiştir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ 
 

Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

DYS kullanan kurum sayısı - - 1 26 

http://ardesen.meb.gov.tr de yayımlanan haber sayısı 21 23 59 85 

http://ardesen.meb.gov.tr de yayımlanan duyuru sayısı 12 16 29 55 

SMS sistemiyle ulaşılan paydaş sayısı - - 544 600 

e-posta hizmetiyle bilgi ve belge paylaşılan iç ve dış 

paydaş sayısı 

23 27 30 30 

 

STRATEJİLER(TEDBİRLER) 
 

SIRA Strateji(Tedbir) Ana Sorumlu 
Diğer Sorumlu 

Birimler 

1.  

Etkin bilgi paylaşım sistemlerinin kullanılması ve 

kurum içi mail/sms ve diğer teknoloji ağlarının 

etkin ve verimli kullanımı sağlanacaktır. 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi  

 

Destek Hizmetleri 

Şubesi  

Strateji Geliştirme 

Şubesi 

2.  

Müdürlüğümüz bünyesinde bakanlığın izin verdiği 

çerçevede iç yazılım geliştirilerek izleme, 

değerlendirme ve iletişimde bürokrasi 

azaltılacaktır. 

 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi  

 

Destek Hizmetleri 

Şubesi  

Strateji Geliştirme 

Şubesi 

3.  

http://ardesen.meb.gov.tr adresinde yapılan bütün 

önemli faaliyetlerin haber yapılması sağlanarak 

paydaşlarımızın haberdar edilmesi sağlanacaktır. 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi  

 

Strateji Geliştirme 

Şubesi  

Strateji Geliştirme 

Şubesi 

4.  

http://ardesen.meb.gov.tr adresi duyurular bölümü 

daha aktif hale getirilerek paydaşlarımızın önemli 

duyuları anında görmeleri sağlanacaktır. 

Yenilik ve Eğitim 

Teknolojileri 

Şubesi  

 

Destek Hizmetleri 

Şubesi  

Strateji Geliştirme 

Şubesi 

 

 

 

 

 

http://ardesen.meb.gov.tr/
http://ardesen.meb.gov.tr/
http://ardesen.meb.gov.tr/
http://ardesen.meb.gov.tr/
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BÖLÜM 

IV 

 

 

 

MALİYETLENDİRME 

ARDEŞEN 2015 
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 MALİYETLENDİRME 
 

Ardeşen İlçe MEM SP Ekibi tarafından bu bölümde 2015-2019 Stratejik Planının 5 

yıllık maliyeti çıkarılmıştır. Bunun için hedeflere ve amaçlara ulaşmamızı sağlayan Performans 

göstergelerini gerçekleştirebilmemiz için 5 yıl boyunca yapılacak tedbirler tespit edilmiş olup 

tedbirlerde 5 yıl boyunca yapılması gereken çalışmalar ayrıntılı olarak maliyetlendirilmiş, 

Amaç/Hedef başlıkları altında genellenmiş ve Ardeşen İlçeMEM 2015-2019 Stratejik Planlama 

sürecinin sonundaki yaklaşık maliyet 29.237.500 TLolarak hesaplanmıştır. 

 

AMAÇLAR/ 

HEDEFLER 
2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 

STRATEJİK 

AMAÇ 1 

 

15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 

125.000 HEDEF 1.1 10.000 15.000 15.000 25.000 20.000 

HEDEF 1.2 5.000 5.000 10.000 10.000 15.000 

STRATEJİK 

AMAÇ 2 

 

20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 

150.000 
HEDEF 2.1 10.000 10.000 15.000 15.000 20.000 

HEDEF 2.2 5.000 7.500 7.500 10.000 10.000 

HEDEF 2.3 5.000 7.500 7.500 10.000 10.000 

STRATEJİK 

AMAÇ 3 

 

5.000.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 8.000.000 

30.000.000 

HEDEF 3.1 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 

HEDEF 3.2 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 

HEDEF 3.3 985.000 980.000 975.000 970.000 965.000 

HEDEF 3.4 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

TOPLAM 5.035.000 5.045.000 6.055.000 6.065.000 8.075.000 30.275.000 
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İZLEME ve DEĞERLENDİRME 
 

A. ARDEŞEN MEM 2010-2014 STRATEJİK PLANIN 

DEĞERLENDİRMESİ  
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen 

stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama 

çalışmaları 2010 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında 5 tema altında 10 stratejik 

amaç ve 17 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda 

yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 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 verebilirliğin en önemli araçları duruma 

gelmiştir. 

Stratejik Planlamanın yasal bir zorunluluk olması anlayışı süreçte yaşanan en büyük 

zorluktur. Ayrıca yönetici kadrolarında yaşanan sık değişiklikler planlamanın zaman zaman 

duraksamasına neden olmuştur. 2015-2019 Stratejik Planlama döneminde bu tür problemlerin 

yaşanmaması uygulamada büyük kolaylık sağlamıştır. 

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

değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığı görülmüştür: 

1. Okullaşma oranları, 

2. Hayat boyu öğrenmeye katılım, 

3. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 

4. Müdürlük çalışanlarının görev dağılımları ve organizasyon 

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. 

Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit 

edilmiştir: 

1. İlçemizde Özel Öğretimin Payı 

2. Öğrenci başarısı 

3. Yabancı dil yeterliliği 

4. İnsan Kaynakları Altyapısı 

5. İzleme ve değerlendirme 

Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri 

ile durum analizlerinden yola çıkılarak birimlerin koordinasyonunda stratejiler geliştirilmiştir. 
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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. Bakanlık düzeyinde yapılan 

değişiklikler İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine de yansımış olup birimler yeniden dizayn 

edilmiştir. 

Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında 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, Millî Eğitim Müdürlüğünün 2010-2014 yılı Stratejik Planında belirlenen 5 

tema altındaki 1 0  stratejik amaç ve 17 stratejik hedefe ulaşmak için belirlenen 7 5  göstergeden; 

I.Temada bulunan 49 performans göstergesinin 45 tanesinde %86 oranında gerçekleşme 

sağlanmış, 4 Performans göstergesinde ise % 50 gerçekleşme sağlanmıştır. 

II.Temada bulunan toplam 9  Performans göstergesinin tamamı gerçekleşmiştir. 

 III.Temada bulunan 7 performans göstergesinin tamamı gerçekleşmiştir. 

 IV.Temada bulunan 6 performans göstergesinin tamamının gerçekleştiği görülmüştür. 

 V.Temada bulunan 4 performans göstergesinin % 75 oranında gerçekleştiği, 

  Sonuç olarak Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı değerlendirildiğinde; 

belirlenen stratejik amaç, stratejik hedefler ile performans göstergelerine %86 oranında 

tamamen ya da makul düzeyde ulaşıldığı belirtilebilir. Müdürlüğümüzce hazırlanan ilk stratejik 

plan olması da dikkate alındığında 1 .plan döneminin başarılı geçtiği söylenebilir. 

  Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Plam'nda yer alan amaç, hedef, gösterge ve 

tedbirlerin belirlenmesinde Ardeşen MEM 2010-2014 Stratejik Planı'nın değerlendirilmesi 

sonucu elde edilen veriler belirleyici unsurlardan biri olmuştur. 
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B. ARDEŞEN İLÇE MEM 2015-2019 STRATEJİK 

PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 
 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 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 düzenlemektedir.  

Bu doğrultuda 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 belirlemesi, 

performanslarını önceden tespit edilmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçülmesi ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirmesininyapılması gerekmektedir.  

Bu kapsamdaMillî 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. Hazırlanan planın 

gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde 

alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 

Modeli geliştirilmiştir. 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla 

ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin 

çerçevesini; 

 MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

 Performansgöstergeleriningerçekleşmedurumlarınınhedeflerlekıyaslanması, 

 Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

 Gereklitedbirlerin alınması 

süreçlerioluşturmaktadır. 

ArdeşenİlçeMilliEğitimMüdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında yer alan performans 

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

dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından 

harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin 

veriler toplanarak pekiştirilecektir. 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 Şube Müdürlüğü 

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. 

Yine, Okul/Kurum düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Ardeşen MEM 

izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları 

düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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İzleme Değerlendirme Süreci Tablosu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştiri

lme Zamanı 

İzleme Değerlendirme 

Dönemi 

SüreçAçıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve konsolide 

edilmesi 

Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporunüst 

yöneticiye sunulması 

Ocak-

Temmuzdönemi 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın 

Şubat ayı sonuna 

kadar 

 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili 

yılsonu gerçekleşme durumlarına 

ilişkin verilerin toplanması ve  

konsolide edilmesi 

Üstyönetici başkanlığında 

harcamabirimyöneticilerince yılsonu 

gerçekleşmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve 

sapmanedenlerin 

değerlendirilerekgerekli tedbirlerin 

alınması 

Tüm yıl 
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Göstergelere ilişkin yılın 
ilk 6 aylık dönemine ait 
gerçekleşmelerin tespiti 

İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için 
gerekli tedbirlerin 

alınması

Stratejik planda yer alan 
göstergelere ilişkin yıllık 
gerçekleşmelerin tespiti 

Yıllık gerçekleşme 
durummlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu ve kamuoyu ile 

paylaşılması 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 

tedbirlerin 
değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

 

Ardeşen 
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