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SUNUŞ 

 

             Stratejik planlar, tasarlanan bir geleceğe ulaşmak için bugünden itibaren atılan 

bilinçli adımlardır. Günümüz küresel rekabet şartlarında başarılı olan organizasyonların, 

bugünü önceden stratejik bir yaklaşımla planladıkları için başarılı oldukları bilinen bir 

gerçektir. 

Ulaşım ve iletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmelerin sonucu olarak 

günümüzde en ileri noktalara ulaşan küreselleşme süreci, beraberinde kurumsal değişim 

ve gelişimleri de zorunlu kılmaktadır. 

Küresel rekabet sürecinde, yerel kaynaklarını ve potansiyellerini harekete geçirerek 

uzmanlaşan kurumların, birtakım üstünlük ve rekabet avantajları elde ettikleri 

gözlemlenmektedir. Bu üstünlük ve avantajların elde edilmesi kendiliğinden ortaya 

çıkan birer olgu olmayıp belirli bir plan çerçevesinde strateji ve politikalar 

doğrultusunda hareket etmenin bir sonucudur.  

Bu gerçekten hareketle, planlı hizmet sunumu, kurumsal politika geliştirme, belirlenen 

politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırarak etkili uygulama, izleme ve 

değerlendirme amaçlarına yönelik olarak, devlet kurumlarınca “Stratejik Planlama” 

yaklaşımı benimsenmiştir. 

  

           Yapılan bu çalışmanın bekleneni ve arzulananı vermesi dileğiyle. 

 

 

                                                                                                     Ercan KAYABAŞI 

     Kaymakam V. 
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ÖNSÖZ 
 
 

21.yüzyılın birinci çeyreğine, Türkiye’nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla büyük 

bir değişim ve dönüşüm içerisinde girdiği gözlenmektedir. Rekabete dayalı yenidünya 

düzeni insanı olduğu kadar büyük devletleri de bütün kurumlarıyla içinde bulunulan 

çağın gerektirdiği yeniliklere ayak uydurmaya zorlamaktadır.  

Mensubu olmaktan büyük onur duyduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesinde 

barındırdığı dinamik, yetişmiş insan gücüyle söz konusu değişim ve dönüşümü en iyi 

yakalayan kurumların başında gelmektedir. Gerek bir bütün olarak devletin gerekse bu 

bütünün önemli bir parçası olan bakanlığımızın gerçekleştirmiş olduğu stratejik 

planlamalarla her alanda önemli mesafeler alındığı açıktır. Söz konusu stratejik 

planlamaların daha alt düzeydeki uygulayıcıları olan bizler kendi bünyelerinde 

oluşturmuş oldukları stratejik planlamalarla bu sürece kendi zaviyelerinden katkı 

sağlamakta; tüm kurumlarda daha iyiye doğru ciddi, planlı, katılımlı bir işbirliği modeli 

gözlenmektedir. Bu sürece işbirliği içinde olduğumuz tüm aktörleri-öğrenciler, 

öğretmenler, veliler, çevre kurumlar vs.- katarak organize bir iyileştirme planı sağlama 

çabası içerisinde; eğitimimizi gelecek yıllara planlı, gelenekleri olan, alt yapısı sağlam 

bir şekilde taşıma çabası ve umudu içerisindeyiz. 
 

 

Bayram DANACI 

İlçe Milli Eğitim Müdürü  
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GİRİŞ 

 

Yeni kamu yönetimi anlayışı esasen bir takım yeni yönetim unsurlarını da içermektedir. Bu 

unsurlardan biri de “Stratejik Yönetimdir. Amaç ve hedeflere ulaşma sürecinde stratejik yönetimle 

birlikte stratejik planlama ve performans odaklı çalışma önem kazanmıştır. Bilindiği üzere, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü yeni yönetim anlayışının MEB’e 

yerleştirilmesi amacıyla stratejik plana dayalı bütçe performansının ölçümüne yönelik bilgi 

teknolojileri destekli bilgi yönetimi sisteminin tasarlanarak kurulması hedeflenmiştir. Kamu 

idarelerinde yönetim reformu çalışmalarıyla gündeme gelen kamu yönetiminin yeniden 

yapılandırılmasında verimlilik, etkinlik ve tutumluluk kavramlarına yer vermesi dolayısıyla 

performans arttırılmasını hedefleyen “Stratejik Yönetim” anlayışı, 10.12.2003 tarihli Resmi Gazete de 

yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu adıyla Türk kamu idarelerinde 

uygulanmaya başlamıştır. Kanun, kamu kurum/kuruluşlarının görevleri ve teşkilat yapıları arasında 

uyum sağlamasıyla geleceğe dönük bir bakış açısı oluşturmuştur. 

Genelge ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okul ve kurumlarımızda, 2015-2019 

stratejik planlama hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda İlçemizde söz konusu çalışmalar 

Ar-Ge Birimi aracılığıyla koordineli olarak gerçekleştirilmiştir. 
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Stratejik Plan Hazırlık Süreci
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TABLO-1 Strateji Planı Özet Giriş 

 

 

 BÖLÜM 1: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI 

 
VİZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

STRATEJİK PLANI 

 
 
 
Neredeyiz? 
 

 
 
 
DURUM ANALİZİ 

 

 Plan ve Programlar 
 

 GZFT Analizi 
 

 

 Paydaş Analizi 

 
 
 
 
 
Nereye ulaşmak 
istiyoruz? 
 

 
 
MİSYON VE İLKELER 

 

 Kuruluşun varoluş gerekçesi 
 

 Temel ilkeler 

 
VİZYON 

 

 
      Arzu edilen gelecek 

 
AMAÇLAR VE 
HEDEFLER 

 

 

 Orta vadede ulaşılacak amaçlar 
 

Spesifik, somut ve ölçülebilir 
hedefler 

 
 
Gitmek istediğimiz 
yere nasıl 
ulaşabiliriz? 
 

 
STRATEJİLER 

 
Amaç ve hedeflere ulaşma 
yöntemleri 

 
FAALİYETLER VE 
PROJELER 
 

 Detaylı iş planları 

 Maliyetlendirme 

 Performans programı 

 Bütçeleme 

 
 
 
 
Başarımızı nasıl 
takip eder ve 
değerlendiririz? 
 

 
 

İZLEME 
 

 

 Raporlama 

 Karşılaştırma 

 
 

PERFORMANS ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME 

 

 Geri besleme 

 Ölçme yöntemlerinin 
belirlenmesi 

 Performans göstergeleri 

 Uygulamaya yönelik ilerleme 
ve sonuçların değerlendirilmesi 
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I. BÖLÜM 

A. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 
 

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planına (2015-2019) Okul Gelişim Yönetim 

Ekibi(OGYE) tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memur odasında , çalışma ve yol haritası 

belirlenmiş ve  taslak oluşturularak başlanmıştır. 

  

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü OGYE üyeleri 

içerisinden “Stratejik Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında 

yer alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri 

oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye 

yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler toplanmıştır. 

 

Stratejik planlama konusunda 2015 yılı Nisan ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

birimi tarafından gerçekleştirilen seminerlerle okul müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenler ve tüm 

bölüm şefleri olmak üzere geniş bir paydaş katılımı sağlanmıştır. Seminerde Strateji Planı hazırlama 

yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına 

ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. 

 

Stratejilerin Belirlenmesi; 

Stratejik planlama ekibi tarafından, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri bilimsel 

yöntemlerle analiz edilerek planlı bir çalışmayla stratejik plan hazırlanmıştır.  

Bu çalışmalarda izlenen adımlar; 

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta  

(vizyon) belirlenip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan 

da vizyona ulaşmak için gerekli olan stratejik amaçlar belirlendi. Stratejik amaçlar; 

 

 a. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, 

korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 

b. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen 

yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, 

c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere ilişkin stratejik amaçlar olarak 

da ele alındı. 
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2. Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla 

ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca 

odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.  

 

3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan,  

yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet 

“amacımıza ulaştırır mı” sorgulaması yapıldı. 

 

4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için sorumlu ekipler ve zaman belirtildi. 

 

5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı. 

 

6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda 

olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen 

değişiklikler ve GZFT (SWOT) çalışması göz önünde bulunduruldu. 

 

7. GZFT çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; 

güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı; 

önümüzdeki dönemlerde beklenen değişikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 

8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi 

yapıldı. 

9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyetler için kullanılacak kaynaklar belirtildi.  Maliyeti ve 

kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. 

Yukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü  2015-

2019 dönemi stratejik planına son halini vermek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimine  

elektronik posta gönderilerek görüş istenmiştir.  

Görüşleri doğrultusunda son düzenlemeler yapılarak plan taslağı son halini almıştır. 
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1.1.   

AMAÇ 

 
Bu stratejik plan dokümanı, Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün güçlü ve zayıf yönleri 
ile dış çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya 
konan kalite standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri 
temel alan etkinlik ve hedeflerin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

 

 

1.2.   

KAPSAM 

Bu stratejik plan dokümanı Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015–2019 yıllarına 
dönük stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır 

 

1.3.   

DAYANAK 

Sıra No Referans Kaynağının Adı 

1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

2 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

3 DPT-Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu 

4 2014–2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı 

5 2014–2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 

6 2014–2018 Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

7 Milli Eğitim ile ilgili Mevzuat 

8 Milli Eğitim Strateji Belgesi 

9 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlar 

10 Milli Eğitim Şura Kararları 

11 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporları 

12 Bakanlık faaliyet alanı ile ilgili tüm projeler 

13 Bakanlık Stratejik Plan Taslağı 

14 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Taslağı 

15 MEB Stratejik Planı 

16 61. Hükümet Eylem Planı 

17 Diğer Kaynaklar 
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 STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU  
                       
İlçe Milli eğitim Müdürü Başkan 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Üye 

Vize METEM Müdürü Üye 

Arife Bekir Uğurlu İlkokulu Müdürü Üye 

 

 

Stratejik Planlama çalışmalarının doğrudan yürütülmesi ve Üst Kurul’a belirli dönemlerde rapor 

sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “İlçe MEM Stratejik 

Planlama Ekibi” oluşturulmasına karar verilmiştir. 

 

  STRATEJİK PLAN EKİBİ 

   
Müdür Yard.      

Bilişim Tek. Öğrt. Stratejik Plan Ekibi Üyesi 

Şef   Stratejik Plan Ekibi Üyesi 

V.K.H.İ. Üye 

V.K.H.İ. Üye 

V.K.H.İ. Üye 

V.K.H.İ. Üye 

Hizmetli    Üye 
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Bölüm 2 

Durum Analizi 
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A. TARİHİ GELİŞİM 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31/01/1985 yılında İlköğretim Müdürlüğü fes edilerek İlçe Milli 
eğitim Müdürlüğü adı altında Namık Kemal İlkokulu binasında faaliyetine başlamıştır. 1986 yılında 
Kaymakamlık, 1992 yılında Halk Eğitim Merkezi, 1996 yılında Pratik Kız Sanat Okulunda hizmet 
verdikten sonra şuan hala hizmet verdiği Vize Anadolu Lisesi Binasına(eski Vize Lisesi Binası) 
1998 yılında taşınmıştır. 

İlçemizde 12 ilkokul, 9 ortaokul, 1 Anadolu Lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 Genel Lise, 
1 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ile 1 Çok Programlı Anadolu Lisesi(Kıyıköy Beldesinde) eğitim 
öğretim vermektedir. 

İlçemizde Cumhuriyet İlk/Ortaokulu ikili eğitim vermekte olup; diğer okullarımız normal eğitim 
vermektedir. 
 Ayrıca Açılış onayı alınmış ve tadilatı yapılarak 2015/2016 Eğitim öğretim yılında 4 derslik, 8 
şube ile faaliyete geçmesi planlanan Vize Anaokulu bulunmaktadır. 

 
 
B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 
 

Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. Anayasası çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler 
aşağıda bazıları yazılı kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiştir. Kurumun yetki, görev ve sorumlulukları 
MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde açıklanmıştır. Müdürlüğümüz öncelikle bu mevzuat 
çerçevesinde eğitim öğretim, proje üretme gibi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
 
Faaliyetlerin esas alındığı bazı kanunlar şunlardır: 
 
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
2- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
3- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
5- 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 
6- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
7- 5302 sayılı İl İdaresi Kanunu 
8- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 
9- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
 
Milli Eğitim Müdürlüklerinin faaliyet alanlarıyla ilgili bazı yönetmelikler: 
S.No Yönetmelik Adı 
 
1 Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik 
2 Devlet Binaları İşletme, Bakım, Onarım Yönetmeliği 
3 Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 
4 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik 
5 Liseler Yönetmeliği 
6 Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
7 Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 
8 Millî Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği 
9 Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 
10 Millî Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 
11 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği 
12 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği 
13 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına  
          İlişkin Yönetmelik 

   BÖLÜM 2:   DURUM ANALİZİ 
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14 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği 
15 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği 
16 Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği 
17 Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği 
18 Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 
19 Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 
20 Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği 
21 Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulu Yönetmeliği 
22 Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 
23 Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
24 Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 
25 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 
26 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği 
27 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme  
          Yönetmeliği 
28 Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 
 
 
18.1.1995 tarih ve 22175 Resmi Gazete’de ek ve değişiklikler ise; 18.2.1997 tarih ve 22909 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
yönetmeliğin amacı 1. maddede şu şekildedir:  
 
 “Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini plânlamak, programlamak, 
yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl ve İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüklerinin teşkilât ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri 
düzenlemektir.”  
 Teşkilâtlanma ile ilgili 5. maddesinde ise: 
  “Her ilde Millî Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
bulunur. İl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe millî eğitim hizmetlerini de yürütür. İl Millî 
Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan 
meydana gelir.” 
 
 
 Teşkilat ve Görevler 
 

a) Teşkilat:  

 Her ilde Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
bulunur. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe milli eğitim hizmetlerini de yürütür. 

 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul 
ve komisyonlardan meydana gelir. 
b) Görevler: 

 Yönetim Hizmetleri 

 Personel Hizmetleri 

 Eğitim-Öğretim Hizmetleri 

 Bütçe-Yatırım Hizmetleri 

 Araştırma-Planlama-İstatistik Hizmetleri 

 Teftiş-Rehberlik-Soruşturma Hizmetleri 

 Sivil Savunma Hizmetleri 
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C.FAALİYET ALANLARI,ve SUNULAN HİZMETLER  
 

FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLER 

             Örgün Eğitim 

Okul Öncesi 

İlköğretim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

              Yaygın Eğitim 

Okuma -Yazma Eğitimi  

İstihdama Yönelik Mesleki Eğitim  

Beceri Eğitimleri  

Sosyal ve Kültürel Alanlara Yönelik Eğitim 

Kişisel Gelişim Eğitimleri 

Özel Eğitim 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri 

Engellilerin Eğitimi 

Özel Eğitim 

Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler 

Milli Bayram Ve Törenler 

Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları  

Bilgi Yarışmaları 

Sportif Yarışmalar 

Anma Programları 

Gezi ve İnceleme  

Panel ve Sempozyum  

Türk Dilinin Doğru Kullanımı ve Yaygınlaştırılması Faaliyetleri 

Sanatsal Faaliyetler 

Personele Yönelik Faaliyetler 

Hizmet içi Eğitim 

Öğretmen evleri 

Dinlenme Kampları 

Terfi 

İzinler 

Sağlık Hizmetleri 

Ödül 

Disiplin 

Atama-Nakil 

Emeklilik  

Yardım Hizmetleri  

 Yatırımlar 

Arsa Tahsisi 

Kamulaştırma 

Projelendirme 

İnşaat 

Bakım-Onarım Tadilat 

 Donatım 

Eğitim Kurumları ve Hizmet Birimlerinin Her türlü Donatımı 

Ders Araç Gereçleri 

Temizlik Malzemeleri 

Kırtasiye Malzemeleri 

 İşletmeler 

Okul Aile Birlikleri 

Okul Kantinleri 

Diğer Kiralık Alanlar  

 Bütçe Okul / Kurum Düzeyinde Bütçe Hazırlanması 

 

Tablo 2: Faaliyet Alanları, Ürün Ve Hizmetleri Tablosu 
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İlçe ve Okul / Kurum Yöneticilerinin Görevleri ve İş bölümü 

1. İlçe millî eğitim müdürleri ve Okul/Kurum müdürleri Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik 

planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine 

ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İlçe millî eğitim 

müdürleri ve Okul/Kurum müdürleri, bu görevlerini ilçe ve Okul yöneticileri arasında yapacakları 

işbölümü çerçevesinde yürütür. 

2.İlçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe 

müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak, 

ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen 

diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

3. Okul Kurum müdürleri, Kurumları ilgili ilçe millî eğitim müdürünün vereceği görevleri mevzuat 

çerçevesinde yürütürler. 

18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği'ne göre 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ile hizmetleri aşağıda belirtilmiştir. 

Eğitim ve Öğretim 

 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

 İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek, 

 Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

 Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 

 Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı 

çalışmalar yapmak, 

 Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

 Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 

 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, 

 Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 

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

 Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

 Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 

 Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 

 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, 

 Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 

 Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak, 

 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 

 Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 
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 Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek, 

 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 

 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili 

iş ve işlemleri yapmak, 

 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak, 

 Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 

 Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

 Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan 

kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş 

ve işlemlerini yürütmek, 

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

 Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve 

değerlendirmek, 

 Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 

değerlendirmek, 

 Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

 Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek, 

 Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, 

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

 Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

 Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 

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

 Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, 

 Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

 Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 

Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

 İlçemiz kapsamında müze ve yayın faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak, 

 İlçemiz kapsamında Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, 



 25 

 İlimiz öğrencilerinin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetlere katılımını sağlamak, 

 

 

Ölçme ve Değerlendirme  

 İlçemiz bünyesinde merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, 

karşılaştırma sınavlarının planlanması, uygulanmasını sağlamak, 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, 

yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerinin il düzeyinde planlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak, 

 

Araştırma, Geliştirme, Proje ve Protokoller 

 İlçe bünyesinde yürütülen ve yürütülecek olan Proje ve protokollerin hazırlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamak, 

 Bakanlık nezdinde İlimiz genelinde yapılacak Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sonuçlanmasını sağlamak, 

 

 

Yönetim ve Denetim 

 Bakanlığın belirlediği Eğitim ve öğretime yönelik politikaların il genelinde uygulanmasını 

sağlamak, 

 Avrupa Birliği eğitim ve öğretim müktesebatına uyum çalışmalarına bağlı kalınarak ilimiz 

genelinde bakanlığın belirlediği kriterler kapsamında çalışmaların yürütülmesini sağlamak, 

 İlçemiz görev alanlarına ilişkin hukuksal iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak 

 İlçemiz genelinde Eğitim ve Öğretim kapsamı içinde İstatistikî verilerin toplanmasını ve 

analizini sağlamak, 

 İlçemiz Stratejik plan ve performans programının hazırlanması, uygulanması izlenip 

değerlendirilmesi ve faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak 

 İlçemiz bağlı sosyal tesis ve işletmelere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

 İlçemiz bütçesine ilişkin iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak, 

 İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

 İlçemiz Rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

 

 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

 İlçemiz genelinde Stajyer öğretmenlerle ilgili iş ve işleyişlerin yürütülmesini sağlamak, 

 Halk eğitim merkezimizin  İlçemiz genelinde verdiği eğitimlerle çalışanlarımızın mesleki 

gelişimlerini sağlamak, 

 İlçemiz Kurum ve kuruluşlarında özlük işlerinin yürütülmesini sağlamak, 
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D- PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi 

için; Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve 

hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? 

Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? 

Sorularına cevap aranmıştır. 
 

Bu aşamada stratejik planlama ekibi koordinesinde kurumun bütün paydaşları listelenmiştir. Listeleme 

sırasında bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaş bu alt 

gruplar bazında ele alınarak değerlendirme yapılmıştır. Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç ve 

dış paydaş olarak sınıflandırılmış, İç ve dış paydaş analizleri ile kurumun güçlü ve zayıf yönleri, var 

olan fırsat ve tehditleri açığa çıkartılmıştır. ilçe şube müdürü, farklı okul ve kurum türlerini temsilen 

okul/kurum yöneticileri ve branş öğretmenlerinden oluşan 12 kişinin katılımıyla GZFT analizi 

yapılmıştır. Kurum içindeki çalışanlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere, velilere, öğrencilere, 

ilçedeki diğer kurum ve kuruluşlara anket ve görüşme formları uygulanmıştır. İç Paydaş Anketine 

toplamda 122 kişi katılmıştır. 
 

Tablo 2: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş Anketi Genel Değerlendirme Sonuçları 

Anket Uygulanan Görevli Uygulanan Anket Sayısı 

Yönetici (Md.Yrd.-Şub.Md.) 21 

Öğretmen 80 

Şef  1 

Memur  5 

Hizmetli 15 

Toplam                                            122 

 

Dış Paydaş Anketine İlçe Belediyesi, İlçe Özel İdaresi, Mal Müdürlüğü, İlçe Emniyet Amirliği, 

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Tapu 

Sicil Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Türk Telekom, Eğitim Sendika Temsilcileri, STK-Dernekler, 

TREDAŞ olmak üzere 35 katılımcı görüşlerini iletmişlerdir. 

Uluslararası İlişkiler 

 İlçemiz kurum ve kuruluşları ile Uluslararası kuruluşlar arasında eğitim ve öğretim alanında 

işbirliklerinin yapılmasını sağlamak ve yürütmek, 

Fiziki ve Teknolojik Altyapı 

 Bakanlık nezdinde yapılan,  İlçemiz geneli okul ve kurum binalarında taşınmazlara ilişkin her 

türlü yapım, bakım ve onarım işlerini yürütülmesini sağlamak, 

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak, 

 Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik altyapı 

çalışmalarına destek vermek koordinasyonunun ilçe genelinde sorunsuz bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak, 



 27 

 

Tablo 3: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Anketi Genel Değerlendirme Tablosu 

Anket Uygulanan Kurum Anket Sayısı 

İlçe Belediyesi 4 

İlçe Özel İdaresi 1 

Mal Müdürlüğü 1 

İlçe Emniyet Amirliği 4 

İlçe Sağlık Grup Başkanlığı 4 

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 2 

Tarım İlçe Müdürlüğü 4 

İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü 2 

İlçe Müftülüğü 3 

Türk Telekom 1 

Eğitim Sendika Temsilcileri 3 

STK-Dernekler 3 

TREDAŞ 3 

TOPLAM 35 

 
 
E. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI  ANALİZ 
 

KURUM İÇİ ANALİZ 
 

Kurumun Yapısı 
 
Yasal yükümlülükler ve mevzuat kapsamında Vize ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde oluşturulan bölüm 
ve birimler aşağıda verilen organizasyon şemasında belirtilmiştir.   
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               (ŞEF) 

-Kültür 

-Eğitim Öğretim 
-Program Geliştirme 

-Okul Öncesi Eğitim 

-Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor 
-Bilgi Edinme 

-Özel Eğitim ve Rehberlik 

-Çıraklık ve Mesleki Eğitim  

-Yaygın Eğitim 

-Orta Öğretim 

-İlk Öğretim 
-Yarışmalar Kutlama etkinlikleri 

- 

 

V.K.H.İ. 
-Muhasebe Ayniyat 
-Taşımalı iş ve işlemleri  

-İnşaat Onarım  

-Bütçe 
-Yatırım ve Tesisler 

-Strateji Geliştirme 

-Araştırma ve Planlama  
-İstatistik 

-Burslar 

-Okul Kantinleri 
-Eğitim Araçları ve Donatım 

- 

 

 

V.K.H.İ. 
-Özlük  

- Atama 

-Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri 
-Hizmet içi Eğitim 

-Öğretmene Hizmet ve Sosyal 

İşler 
-Sağlık  

-Sivil Savunma Hizmetleri 

-Rehberlik Okul İçi Beden 
Eğitimi 

 ve Spor 

-Özel Eğitim Kurumları 
-İnceleme Soruşturma 

-Bağımsız Anaokulu 

-Kurullar 
-Komisyonlar 

-Basın ve Halkla İlişkiler 

       

       

 

 (HİZMETLİ) 

 

-Şoförlük 

-Araç Bakım 

Hizmetleri 
-Arşiv 

-Basın ve Halkla 

İlişkiler 
 

 

   

    

  (HİZMETLİ) 

 

-Gelen Giden    

  Evrak Kaydı 

-Halkla İlişkiler 
 

 

 

 

       

     (HİZMETLİ) 

 

-Temizlik İşleri 

-Arşiv 

-Basın ve Halkla 
İlişkiler 

 

 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

      

 

 

(HİZMETLİ) 

 

-Gelen Giden Evrak 

Kaydı 

-Halkla İlişkiler 

-Temizlik işleri 
 

 

 

 

 
 
Şekil 1: Kuruluşun Teşkilat Şeması 
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İnsan Kaynakları 
 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 22 Temmuz 2015 tarihi itibariyle 232’si eğitim ve öğretim 

hizmetleri sınıfında olmak üzere toplam 263 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcut norm 

ve doluluğa göre İl Milli eğitim Müdürlüğü merkez ve ilçe teşkilatı personelinin dağılımı aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

  

            Tablo 5: 2014 Yılı Kurumdaki Mevcut Personel Tablosu 

SIRA NO UNVAN NORM MEVCUT İHTİYAÇ 

1 MÜDÜR 1 1 0 

2 ŞUBE MÜDÜRÜ 2 2 0 

3 ŞEF 3 1 2 

4 MEMUR 4 1 3 

5 VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ 15 2 13 

6 ŞOFÖR 1 0 1 

7 PROGRAMCI 0 0 0 

8 USTA ÖĞRETİCİ 2 0 2 

9 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 0 0 0 

10 TEKNİSYEN  2 0 2 

11 HİZMETLİ 16 7 9 

12 KALORİFERCİ 0 0 0 

14 BEKÇİ 1 1 0 

15 AŞÇI 1 0 1 

      İlçe Milli Eğitim kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin öğrenim durumuna göre dağılımı 

      aşağıdaki tabloda verilmiştir 

Tablo 4: İlçemizdeki Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı  (2015) 

Öğrenim Durumu 
Öğrenim Durumlarına Göre Dağılım 

Sayı Oran(%) 

Doktora - - 

Yüksek Lisans (Tezli) 4 1,57 

Yüksek Lisans (Tezsiz) 6 2,36 

Lisans 210 82,67 

Ön Lisans 11 4,33 

Enstitü 2 0,78 

Lise 6 2,36 

İlköğretim 14 5,51 

İlkokul 1 0,39 

Genel Toplam 254 100 
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Teknolojik Kaynaklar 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı kurumlar arasında Eğitim ve öğretim hizmetlerinin daha hızlı ve 

etkili şekilde sunulması için güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda 

İlçe Milli Eğitim ve bağlı okulların tamamında Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) 

kullanılmaktadır. MEBBİS sisteminin içerisinde bulunan; Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, 

Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü,  Sınav,  Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, 

Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, 

Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli 

Bilgilendirme Sistemi, gibi modüllerde İlçe Milli Eğitim kapsamında tüm kurum ve kuruluşlar 

arasında ki iletişimi güçlendirmiş senkronize çalışmaya katkı sağlamıştır. İlçe Milli eğitim müdürlüğü 

ve Bakanlık arasında ki resmi yazışmalar elektronik ortamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) 

üzerinden yapılmaktadır. 

BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 gibi servisler aracılığıyla bakanlık tarafından ilçemize 

yönlendirilen bilgi talebi, öneri, şikâyet ve ihbarlara ilişkin çalışmalar hızlı ve etkin bir biçimde 

yapılarak tüm vatandaşların ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik destek sağlanmaktadır. 

 

Bakanlığın eğitim ve öğretime erişimi kolaylaştırmak amacıyla yapmış olduğu FATİH projesi 

kapsamında ilçemiz,  orta öğretim kurumları başta olmak üzere 64 etkileşimli tahtaya, 21 çok 

fonksiyonlu yazıcıya sahip olmuştur. Ayrıca FATİH projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerimize 

139 adet tablet verilmiştir. İlçemiz bünyesinde öğretmen ve öğrenciler arasında bilişim ve etkileşim 

ortamının geliştirilebilmesi amacıyla kurulan EBA uygulamaları da kullanılmaktadır.  

 

  Mali Kaynaklar 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlıca finans kaynaklarını genel bütçeden ayrılan pay, il özel 

idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan sağlanan hibe, 

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

Aşağıdaki tabloda Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Merkezi yönetim bütçe yatırım ödeneğinden 

aldığı paylar ve Millî Eğitim Bakanlığı yatırım bütçesinden aldığı paylar verilmiştir. 

Tablo 5: Vize İlçe MEM ’in  MEB yatırım bütçesinden aldığı pay (2015) 

Yıllar 
MEB Yatırım Bütçesi 

(TL) 

İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Yatırım 

Bütçesi (TL) 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yatırım Bütçesinden Vize İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne 

Ayrılan Pay (TL) 

2010 19.046.000.000 9.639.926 0 

2011 21.426.591.000 9.770.912 0 

2012 27.913.538.000 12.636.108 0 

2013 33.488.724.000 13.821.119 0 

2014 36.400.961.000 15.006.569 0 

 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları, Gelir – Gider Tablosu aşağıda bulunan çizelgelerde olduğu 

gibidir. 

Tablo 6: Vize İlçe MEM’ in MEB yatırım ödeneğinden aldığı pay (2015) 

Yıllar 
MEB  Yatırım Ödeneği 

(TL) 

İl Milli Eğitim 

Yatırım Ödeneği (TL) 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yatırım Ödeneğinden Vize İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne 

Ayrılan Pay (TL) 

2010 
1.785.327.000 9.639.926 

0 

2011 
1.995.625.000 9.770.912 

0 

2012 
2.600.000.000 12.636.108 

0 

2013 
3.955.000.000 13.821.119 

0 

2014 
5.192.300.000 15.006.569 

0 

 

KURUM DIŞI ANALİZ  

 

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet alanlarında başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

için yapılan PEST analizi, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin, Kalkınma Planlarının, 

Milli Eğitim Bakanlığının yönetim stratejisinin, Vize Kaymakamlığı ve Vize Belediyesinin 

programında yer alan amaç ve ilkelerin etkileri dikkate alınarak ortaya çıkarılmıştır. PEST analizi 

kapsamında politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik açıdan Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü  

etkileyecek temel eğilimler belirlenmiş, söz konusu eğilimlerin gerçekleşme ihtimalleri aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 
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POLİTİK ÇEVRE-FAKTÖRLER 

*MEB Politikaları *MEB 2015-2019 Stratejik Planı *Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları 

*Politik İstikrar *Kalkınma Planları 

 

Gerçekleşme İhtimali 

Temel Eğilimler/İtici Güçler 
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Ç
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Ç
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X  

Otoriter yaklaşımdan katılımcı ve kurumsal 

yapılanmaya geçiş dönemi olması 

    
X 

  
 X 

Eğitim kurumlarının gelişim ve yenilik 

odaklı olması 

    
X 

  
 X 

Gelişmelere daha hızlı uyum sağlayan bir 

eğitim süreci yaşanması 

    
X 

  
X  

Çalışanın ön plana çıkarılması ile hedef 

odaklı yönetim anlayışına geçilmesi 

    
X 

  

X  

Kurumsal ve bireysel performansların 

bilimsel olarak ölçülmesi ve 

ücretlendirmenin buna göre yapılması. 

    

X 

EKONOMİK ÇEVRE-FAKTÖRLER 

*Ülkede ekonomik durum ve eğitime etkisi *İşgücü ve istihdam *Bakanlığın bütçe payı  

*İl özel idaresinin eğitim-öğretime ayırdığı pay *Hayırseverler *Yerel yönetim desteği  

*AB ve diğer fonlar  

Gerçekleşme İhtimali 

Temel Eğilimler/İtici Güçler 

Etki 
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X  

Milli gelirin artması ile birlikte kişi başına 

düzen eğitim harcamalarının artması 

   
X  

  
X  

Eğitim ortamlarının istihdama ve yeni iş 

alanlarına göre yeniden tasarlanması. 

   
X  

  
 X 

Alan ve dalların iş gücü piyasasına göre 

güncellenmesi. 

   
 X 

   X Tasarrufa yönelme    X  

   X Proje ve hibe fonları ile gelişme sağlanması     X 

  
X  

Yerinden yönetim ile okul alt yapı 

hizmetlerinin karşılanması 

   
X  

 

 

 
X  

Hayırsever desteğinin yatırımın yanında 

donatımda da artarak devam etmesi 

   
X  

   X Ülkeler arası kıyaslama ve gelişme     X 

Tablo 7: PEST Analizi 
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SOSYAL-KÜLTÜREL ÇEVRE-FAKTÖRLER 

     

*Afet bilinci *Girişimcilik *Aile eğitimi ve kültürü *Avrupa vatandaşlığı ve dil politikaları 

*Demokrasi kültürü ve yönetimde uygulanması*Okul dışı sosyal faaliyetler *Bilgiye hızlı 

ulaşma*Hayata uygun, hayata hazırlayan  eğitim *Güçlü İletişim *Doğal hayata, çevreye 

duyarlılık 

Gerçekleşme İhtimali  Etki 
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X 
 

Doğal hayatı korunması ve uyumlu eğitim 

ortamlarının oluşturulması 
   

X 
 

        

  
X  

Bireylerin afet bilinci ile önceden tedbir 

alması 
   X  

  
X  

Girişimciliğin desteklenmesi ve üretken 

kişilerin eğitim yönetiminde etkin olması 
   X  

   X Çoklu iletişim kanalları     X 

  X  Birden fazla dil konuşma    X  

   X Yalnızlaşan insanlar, zayıf aile bağları  X    

  
 X 

Eğitim alanlarında çevreci yaklaşımların 

olması 
   X  

  
 X 

Sosyal ve kendine güvenen bireylerin 

olması 
    X 

  
 X 

Mesleki eğitime karşı ön yargıların olması 

ve kınlamaması 
X     

TEKNOLOJİK ÇEVRE-FAKTÖRLER      

*E-devlet uygulamaları *Eğitimde AR-GE çalışmaları *Karma Eğitim *Uzaktan eğitim 

*internet Kullanımı 

Gerçekleşme İhtimali  Etki 
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X 

Uzaktan ve karma eğitim ortamlarının hızla     
X 

   Artması     

   
X 

E-devlet anlayışının tüm alanlarda 

yaygınlaşması 
    X 

   
X 

AR-GE çalışmalarının kurumlar bazında     
X 

   Yaygınlaşması     

   
X 

Hayatın her alanında teknolojiden 

faydalanma 
    X 

   X Bilgi Kirliliği  X    
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Üst Politika Belgeleri  

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik planı yapılırken aşağıdaki üst politika 

belgelerine dayandırılarak hazırlanmıştır. 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

1 10. Kalkınma Planı 2014-2018 

2 Orta Vadeli Program 2014-2016 

3 10. Kalkınma Planı Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

4 TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

5 MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 

6 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

7 Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği 

8 Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu -DPT 

9 MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı(2015-2019) 

10 MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu(2015-2019) 

11 62. Hükümet Programı 

12 2014 Mali Yılı Performans Programı 

13 MEB Bütçe Raporu 2014 

14 MEB Stratejik Planı 2015-2019 

15 Millî Eğitim ile ilgili mevzuat 

16 19. Millî Eğitim Şurası Kararları 

17 2013/26 Sayılı Genelge 
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GZFT(SWOT) ANALİZİ  
 
 

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM 

 Okullaşma oranlarının yüksek olması. 

 Velilerin eğitim öğretimle ilgili olması. 

 Öğrencilerin ilgi ve isteklerine uygun farklı okul türlerinin var olması. 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

 Derslik başına düşen öğrenci sayısının az olması. 

 Yeniliklerin hızlı uygulanabiliyor olması. 

 Okul ve  kurumlarla olan iletişimin güçlü olması.   

KURUMSAL KAPASİTE 

 Öğretmenlerin nitelik açısından yeterli olması. 

 Okul ve kurumlarda teknolojik gelişmelere kolaylıkla ayak uydurabilen kadroların olması.  

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM 

 Okullardaki öğrencilerin farklı sosyo-kültürel özelliklerinin bulunması 

 Kaynaştırma eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin yetersiz olması, 

 Meslekî eğitimde okul-sanayi işbirliğinin olması, 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

 Sadece akademik başarıya odaklanılması, sınav ve başarı kaygısının yüksek olması, 

 İlçemizde öğretmen değişiminin sık olması 

 Velilere yönelik etkin bir rehberlik ve yönlendirme hizmetinin sunulmaması 

 Okulların AB projelerinin farkındalığının yeterli düzeyde olmaması, 

 Okullarda seçmeli derslerin uygulanmasında zorlukların yaşanması, 

 Etkileşimli tahtaların çok etkin ve verimli kullanılamaması, 

KURUMSAL KAPASİTE 

 Okulların spor-kültürel etkinlik alanlarının yetersiz olması, 

 Bazı okul yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin eğitim ihtiyacının bulunması, 

 Okul ve kurumlarda yardımcı/destek personel eksikliği, 

 Öğretmen hizmet içi eğitimlerinin eksikliği 

 

 

ZAYIF YÖNLERİMİZ 

 

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 
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EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM 

 İlçemiz içinde yerleşim alanlarının birbirine yakın olması, 

 Bakanlığın FATİH projesini yürütüyor olması, 

 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

 Coğrafi konum, sınır ötesi etkileşim ve erişim kolaylığı, 

 Toplumun sosyo-ekonomik düzeyinin yüksek olması, 

 Erasmus + Trakya Kalkınma Ajansı ve Sınır ötesi proje kaynaklarının var olması, 

 

KURUMSAL KAPASİTE 

 İlçemizde üniversite bölümlerinin olması, 

 Kırklareli İlçe Milli Eğitimin iş ve işleyişini tanıyan bir Kaymakam olması, 

 

 

 

 

EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM 

 Nüfusun artış hızının düşük olması, 

 Bazı köylerimizin (Kıyıköy, Kışlacık, Kızılağaç vb.) Merkez ile bağlantısının zor olması, 

 Yeni sınav sisteminin başarı konusunda baskı oluşturması ve bu nedenle özel 

eğitime muhtaç öğrencilerin ihmal edilmesi, 

 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

 İş sahalarının kısıtlı olması nedeniyle istihdamın yetersiz olması, 

 Boşanma oranlarındaki artış oranının yüksek olması, 

 Sivil toplum kuruluşlarının meslek liselerine yeteri kadar ilgi duymamaları, 

 Okullarda ki etkileşimli tahtaların alanı dışında kullanılması, 

 Mevzuatın sık değişmesi, 

 Madde bağımlılığına eğilim oranın yüksek olması 

 Toplumda şiddetin artması, 

 

KURUMSAL KAPASİTE 

 Sanayinin gelişmişlik düzeyinin düşük olması, 

 Taşımalı eğitim uygulamalarının var olması, 

 Yatırımların yetersiz olması, 

F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN/GELİŞİM ALANLARI 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerine 

ilişkin gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında 

gruplandırılarak stratejik plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

 

 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları FIRSATLARIMIZ 

 

TEHDİTLERİMİZ 
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Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Okul öncesi eğitimde 

okullaşma 

 İlköğretimde devamsızlık 

 Ortaöğretimde okullaşma 

 Ortaöğretimde 

devamsızlık  

 Ortaöğretimde örgün 

eğitimin dışına çıkan 

öğrenciler 

 Zorunlu eğitimden erken 

ayrılma 

 Taşımalı eğitim 

 Yurt ve pansiyonların 

doluluk oranları 

 Temel eğitimden 

ortaöğretime geçiş 

 Bazı okul türlerine 

yönelik olumsuz algı 

 Özel eğitime ihtiyaç 

duyan bireylerin uygun 

eğitime erişimi 

 Özel öğretim okullarının 

doluluk oranı 

 Hayat boyu öğrenmeye 

katılım 

 Hayat boyu öğrenmenin 

tanıtımı 

 Yükseköğretime katılım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eğitim öğretim 

sürecinde sanatsal, sportif 

ve kültürel faaliyetler 

 Okuma kültürü  

 Okul sağlığı ve hijyen  

 Zararlı alışkanlıklar  

 Öğretmenlere yönelik 

hizmet içi eğitimler 

 Haftalık ders çizelgeleri  

 Örgün ve yaygın 

eğitimi destekleme ve 

yetiştirme kursları 

 Temel dersler 

önceliğinde ulusal ve 

uluslararası sınavlarda 

öğrenci başarı durumu 

 Temel eğitimden 

ortaöğretime geçiş sistemi 

 Ortaöğretimden 

yükseköğretime geçiş 

sistemi 

 Sınav odaklı sistem ve 

sınav kaygısı 

 Eğitsel değerlendirme 

ve tanılama 

 Eğitsel, mesleki ve 

kişisel rehberlik hizmetleri 

 Öğrencilere yönelik 

oryantasyon faaliyetleri 

 Üstün yetenekli 

öğrencilere yönelik eğitim 

öğretim hizmetleri başta 

olmak üzere özel eğitim 

 Hayat boyu rehberlik 

hizmeti 

 Hayat boyu öğrenme 

kapsamında sunulan 

kursların çeşitliliği ve 

niteliği  

 Mesleki ve teknik 

eğitimin sektör ve işgücü 

piyasasının taleplerine 

uyumu 

 

 

 Çalışma ortamların iş 

motivasyonunu sağlayacak 

biçimde düzenlenmesi 

 Çalışanların 

ödüllendirilmesi 

 Hizmet içi eğitim kalitesi 

 Yabancı dil becerileri 

 Okul ve kurumların fiziki 

kapasitesinin yetersizliği 

(Eğitim öğretim ortamlarının 

yetersizliği) 

 Okul pansiyonları  

 Öğretmenlere yönelik 

fiziksel alan yetersizliği 

 Eğitim ortamlarının 

kalitesinin artırılması 

 İkili eğitim yapılması ve 

derslik yetersizliği, kalabalık 

sınıflar 

 Birleştirilmiş sınıf 

uygulaması 

 Donatım eksiklerinin 

giderilmesi 

 Okullardaki fiziki durumun 

özel eğitime gereksinim 

duyan öğrencilere uygunluğu  

 İnşaat ve emlak 

çalışmalarının 

yapılmasındaki zamanlama 

 Yeni eğitim tesislerinin 

oluşturulmasında yaşanan 

arsa sıkıntıları 

 Eğitim yapılarının depreme 

hazır oluşu 

 Okul-Aile Birlikleri 

 Bütçelemede merkezi 

olarak para aktarılması 

 İş ve işlemlerin zamanında 

yapılarak kamu zararı 

oluşturulmaması 

 Öğrenci burslarının dağıtımı 

ile ilgili mevzuatların 

yeniden gözden geçirilmesi 
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Eğitim ve Öğretime Erişim 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite 

 Mesleki ve teknik 

eğitimde ARGE çalışmaları  

 Atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin sektörle 

ilgili özel alan bilgisi 

 Mesleki eğitimde alan 

dal seçim rehberliği  

 İşyeri beceri eğitimi ve 

staj uygulamaları 

 Önceki öğrenmelerin 

belgelendirilmesi 

 Yabancı dil yeterliliği 

 Uluslararası hareketlilik 

programlarına katılım 

 

Kurumsal Kapasite 

 Kurumsal aidiyet 

duygusunun geliştirilmemesi 

 Mevzuatın sık değişmesi 

 Kurumlarda stratejik 

yönetim anlayışının bütün 

unsurlarıyla hayata 

geçirilmemiş olması 

 Stratejik planların 

uygulanabilmesi üst düzey 

sahiplenmenin yetersizliği 

 Basın ve yayın faaliyetleri.  

 İstatistik ve bilgi temini 

 Hizmetlerin elektronik 

ortamda sunumu 

 Teknolojik altyapı 

eksikliklerinin giderilmesi 

 Elektronik içeriğin 

geliştirilmesi ve kontrolü 

 İş güvenliği ve sivil 

savunma 

 Diğer kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği  

 İç kontrol sisteminin etkin 

kılınması 

 Bürokrasinin azaltılması 

 İç Denetimin merkez ve 

taşra teşkilatında anlaşılırlık-

farkındalık düzeyi 

 Denetim anlayışından 

rehberlik anlayışına 

geçilememesi 
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G.STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

Bakanlık tarafından oluşturulan çerçeve kapsamında 2015-2019 Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planının temel mimarisi oluşturulmuş, geleceğe yönelim bölümü aşağıda verilen mimari 

çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

Hayat boyu öğrenmeye katılım 

Özel eğitime erişim ve tamamlama 

Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

Özel öğretimin payı 

Yurt dışında ikamet eden vatandaşların eğitim ve öğretime erişimi  

 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim programları ve materyalleri 

2.1.4. Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5. Rehberlik 

2.1.6. Ölçme ve değerlendirme 

2.1.7. Okul türleri ve programlar arası geçişler 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi  

2.2.1. Sektörle işbirliği 

2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama 

2.2.4. Mesleki rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

3. Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.1. İnsan kaynakları planlaması 

3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı 

3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme 

3.2.3. Eğitim tesisleri ve altyapı 
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3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.2. İzleme ve değerlendirme 

3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararası anlaşma 

3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.5. Kurumsal iletişim 

3.3.6.  Bilgi Yönetimi 

3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet aracılığıyla sunumu 

3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.3.6.3. Veri toplama ve analiz 

3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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Bölüm 3 

Geleceğe Yönelim 
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BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM 

Stratejik Plan Üst Kurulu tarafından görüşme formları doğrultusunda alınan görüşler neticesinde 

Kurumumuzun misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri aşağıda belirtildiği şekildedir. 

A. MİSYON – VİZYON – TEMEL DEĞERLER 

             MİSYON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
                          VİZYON 
       

           VİZYON

 

 

Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer mevzuatı, ulusal ve evrensel 

hukuk ve etik ilkeleri, insan hakları ve Çocuk Sözleşmesini tüm 

kurumlarda hakim kılmak. Her seviyede ve farklılıkları olan 

çocukların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına cevap vermek. Eğitim 

çevremizdeki bireylerin ve grupların eğitim ve öğretim 

ihtiyaçlarını sezinlemek bunları programlamak ve karşılamak. 

Bağlı kurumlarda yönetim, teknoloji iş gören ve hizmet üretim 

standartlarını yükseltmek. Her türlü eğitsel ve yönetsel duygu ve 

davranışını Atatürk İlke ve İnkılaplarınım nihai hedefi olan 

çağdaşlaşma vizyonu ile bağdaştırabilmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Kırklareli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün benimsediği vizyonu paylaşarak, çağın 

gerektirdiği ufuk, bilgi, beceri, değer, duygu ve davranışları en 

üst seviyeye çıkarmak; paydaşlarına sunabileceği en iyi hizmeti 

sunarak, model ve lider bir kurum olmaktır.     



 43 

TEMEL DEĞERLER 

 Yenilikçi olmak ve yapılan işlerde sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak  

 Herkesi din, ırk, milliyet, renk, siyasi düşünce gözetmeksizin sevmek ve herkese saygılı olmak.  

 Kurumda bir aile bilinci ile çalışmak ve başkalarının hatalarını örtmeye ve hatalara neden olan 

sorunları ortadan kaldırmaya çalışmak. 

 Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek 

ekip çalışmalarına gereken önemi veririz, 

 Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak 

gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız, 

 Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir 

ederiz. 

 

İLKELERİMİZ VE DEĞERLERİMİZ 

 

       1.Genellik ve eşitlik,     

2.Planlılık 

3. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,      

4. Yöneltme, 

5. Eğitim Hakkı,       

6. Fırsat ve İmkân Eşitliği, 

7. Süreklilik        

8. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği, 

9. Demokrasi Eğitimi,          

10. Laiklik, 

11.Bilimsellik,        

12.Karma Eğitim, 

13.Okul ve ailenin işbirliği, 

14.Her yerde Eğitim 
 
  
 
 
 
 

TEMALAR 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ERİŞİM 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KAPASİTE 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 
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Stratejik Amaç 1: 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 örgün ve 

yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm 

bireylerin katılımını artırmak ve tamamlamalarını 

sağlamak. 

Stratejik Amaç 2: Eğitimin her kademesinde ki bireye ulusal ve uluslararası 

ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, 

yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven 

ve sorumluluk sahibi sağlıklı mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

 

SH 2.1. Öğrencilerin 

akademik başarı düzeylerini 

arttıracak, fiziksel ve ruhsal 

gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılım oranını 

arttırmak. 

SH 2.2. Sektörle işbirliği 

yapılarak hayat boyu 

öğrenme yaklaşımı 

çerçevesinde işgücü 

piyasasının talep ettiği 

beceri ile uyumlu bireyler 

yetiştirerek istihdam 

edilebilirliğini arttırmak. 

SH 2.3. Eğitimde yenilikçi 

yaklaşımlar kullanarak 

öğrencilerin yabancı dil 

yeterliliğini arttırmak ve 

uluslararası hareketli 

öğretmen, öğrenci sayısını 

arttırmak. 

 

 

Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde 

kaliteyi arttıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 

beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve 

enformasyon teknolojilerinin kullanımı arttırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek, 

bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

S H 3.1 (Beşeri alt yapının 

geliştirilmesi): Kurumların 

ihtiyaçları dâhilinde görev 

tanımlarına uygun biçimde 

istihdam edilen personelin, 

yeterliliklerinin ve 

performansının geliştirildiği, bir 

yönetimi yapısını plan dönemi 

sonuna kadar oluşturmak. 

 

SH 3.2: (Fiziki ve Mali Alt 

Yapının Geliştirilmesi): Plan 

dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar 

ve bütçe imkanları 

doğrultusunda, çağın gereklerine 

uygun biçimde donatılmış 

eğitim ortamlarını tesis etmek ve 

etkin, verimli bir mali yönetim 

yapısını oluşturmak. 

 

SH 3.3:( Yönetim ve Organizasyon 

Yapısının Geliştirilmesi) AB 

normları, uluslararası standartlar ve 

ulusal vizyona uygun olarak; 

bürokrasinin azaltıldığı,  kurumsal 

rehberlikle desteklenen, çoğulcu, 

katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, 

performans yönetim sisteminin 

uygulandığı bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi 

sonuna kadar oluşturmak 
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C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

TEMA 1: EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM  

Stratejik Amaç 1: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 örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin  her kademesinde 

tüm bireylerin katılımlarını arttırmak ve tamamlamalarını sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu: 2014 İnsani Gelişme Raporu’na göre, yüksek insani gelişme endeksine 

sahip ülkeler grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi Türkiye’de 2013 yılında 6,5 

yıl, 2014 yılında ise 7,6 yıldır. Kırklareli’nde ortalama eğitim görme süresi ise 2013 te 6,5 2014’te  7,6 

olarak gerçekleşmiştir. Vize ilçemizde de Kırklareli ortalamaları ile benzerlik göstermekte olup 2013 

yılında 6,6 2014 yılında ise 7,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde Türkiye 

ortalamasıyla aynıdır. MEB’nın 12 yıl zorunlu eğitim kanunu kapsamında yapılan iyileştirmelerle Vize 

İlçemiz için ortalama eğitim görme süresinin plan dönemi sonuna kadar 10 yıla çıkarılması 

öngörülmektedir. 

Tüm bireylerin eşit şartlar altında eğitim ve öğretime erişiminin sağlanabilmesi amacıyla oluşturulan 

Hayat boyu öğrenme kapsamında ilçe genelinde halk eğitim merkezimizde kurslar düzenlenerek 

yetişkinlerin eğitim/meslek edinmeleri sağlanmaktadır. İlçemiz Halk Eğitim Merkezimizce, 2012-2013 

yılında 136, 2013-2014 yıllında 124 kurs açılmıştır. Hayat boyu öğrenmeye katılım ve tamamlama 

oranlarında plan dönemi sonuna kadar artış beklenmektedir. 

Vize genelinde okullaşma oranları incelendiğinde; Genel olarak tüm eğitim ve öğretim seviyelerinde 

2012, 2013, 2014 net okullaşma oranlarının Kırklareli ortalaması seviyelerinde olduğu görülmektedir. 

Özellikle de okul öncesi net okullaşma oranları son üç yılda Kırklareli ortalamalarına göre  %10-15 

puanlık bir artış (%90) göstermektedir. 

Eğitim ve öğretimin önünde ki en önemli erişim sorunlarından biride devam-devamsızlık durumlarıdır. 

Vize ilçesinde genel hatlarıyla İlköğretim okullarında öğrenci devamsızlık oranlarının Kırklareli 

ortalamasıyla paralel olduğu görülmektedir. Bunun nedeni incelendiğinde Romen vatandaşlarının 

çocuklarının gittiği okullarda devamsızlıkların yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ortaöğretimde ise 

devamsızlık oranının Türkiye ortalamasının altında ve Kırklareli ili ile aynı oranda olduğu 

görülmektedir. 

İlçemizde örgün eğitimden yararlanan özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin sayısı 2 öğrenci olup , 

kaynaştırma eğitimine tabi ilkokulda 35 , ortaokulda 33 , ortaöğretimde 5 öğrenci bulunmaktadır. 

 

 

Tablo 80: Özel Eğitim İhtiyaç Duyan Öğrenci Sayıları 

Okul Türü Okul/Sınıf/Kurum 
Öğrenci Sayısı 

Toplam Erkek Kız 

Özel Eğitim Sınıfı (İlkokul) 1 2 2 0 

Özel Eğitim Sınıfı (Ortaokul) - - - - 

Kaynaştırma Eğitimi (İlkokul) 23 35 16 19 

Kaynaştırma Eğitimi (Ortaokul) 18 33 16 17 

Kaynaştırma Eğitimi (Ortaöğretim)  5 5 4 1 
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Özel öğretim kurumları alanında Vize İlçesinde1 Dershane, 1 Özel Öğrenci Yurdu hizmet vermektedir. 

Bakanlığımızın eğitim ve öğretimde erişim adına yapmış olduğu en önemli atılımlardan biriside 

taşımalı eğitimdir. Vize İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerince Taşımalı eğitim kapsamında 

bulunan öğrencilerin eğitim alanlarına taşınarak erişimi gerçekleştirmektedir. 2014-2015 Eğitim-

öğretim yılı Aralık ayı itibariyle; 26 yerleşim biriminden 15 araçla 5 İlkokul/ Ortaokul’ a 311 

İlköğretim Öğrencisinin (İlkokul/Ortaokul) taşındığı, 28 yerleşim biriminden 23 araçla 4 Ortaöğretim 

Kurumuna (Genel Lise/Meslek Lisesi/Anadolu İmam Hatip Lisesi) 469 öğrencinin taşındığı,2 yerleşim 

biriminden 1 araçla İlköğretim Okullarımızın Özel Alt Sınıflarına 2 öğrencinin taşındığı tespit 

edilmiştir. Plan dönemi sonuna kadar taşımalı eğitim kapsamı taşınan öğrenci sayısında artış 

sağlayacağı öngörülmektedir. 

  
 

Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Ortalama eğitim süresi (yıl) 
 

6,5 6,6 7,4 10 

1.1.2 
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 

okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 

 
78,34 84,67 89,49 95 

1.1.3 Net Okullaşma Oranı (%) 

Okul Öncesi 

(4-5 yaş) 
78,34 84,67 89,49 95 

İlköğretim 99,05 - - - 

İlkokul - 99,46 94,58 100 

Ortaokul - 96,26 95,92 100 

Ortaöğretim 83,77 87,23 87,03 100 

Genel 

Ortaöğretim 
38,80 39,99 40,85 41 

MTOÖ 55,17 50,41 44,35 43,5 

Din Öğretimi 6.03 9.6 14,8 15.5 

1.1.4 
Anne-Baba eğitimi kapsamında eğitim alan 

kursiyer sayısı 

 
275 321 376 450 

1.1.5 
Özel eğitim alan öğrenci sayısının özel eğitim 

ihtiyacı olan öğrenci sayısına oranı (%) 

İlkokul 53,42 87 89 95 

Ortaokul 79 86 89 92 

Ortaöğretim 53,23 57 58 60 

1.1.6 
Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranı(%) 

İlkokul 7,9 6,7 6,2 5 

Ortaöğretim 6,9 5,3 4,8 3 

1.1.7 
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları 

tamamlama oranı (%) 

 
100 100 100 100 

1.1.8 
Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuş 

öğrenci oranı (%) 

 9

8,99 

7

6,57 

8

6,38 
5

5 

1.1.9 Taşımalı eğitim alan öğrenci oranları (%) 
İÖ 16.22 15.90 15.55 13 

OO 45,95 45,02 44,24 42,51 
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Stratejik Tedbirler 

EĞİTİM ve ÖĞRETİME ERİŞİM 

Sıra 

No 
Stratejiler Sorumlu Birim 

1 
Okullaşma oranlarının arttırılması konusunda yönetici ve öğretmenlere 

yönelik bilgilendirici toplantılar yapılacaktır. 

Eğitim ve Öğretim 

Birimleri 

 

2 
Okullaşma oranı düşük olan bölgelerde ki velilere ulaşarak bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Eğitim ve Öğretim 

Birimleri 

3 

Bakanlığımıza bağlı olmayan erken çocukluk eğitimi hizmeti veren diğer 

kurumlardaki çocukları da e-okul sistemine aktarmak için çalışmalar 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

 Bilgi İşlem  

 

4 
Taşımalı eğitim uygulamasına katılan öğrenci sayısını arttırması ile ilgili 

çalışmalar yapılacaktır. 
Destek Hizmetleri Birimi 

5 

Ekonomik dezavantajlı öğrencilerin okullar düzeyinde daha kolay 

belirlenebilmesi amacıyla okul yönetimi ve rehberlik servisiyle toplantılar 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim  

 

6 
Yetişkinlerin eğitime erişim imkanlarından faydalanması için farkındalık 

oluşturma çalışmaları yapmak 

Hayat Boyu Öğrenme 

Birimi  

7 

 

Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Özel Eğitim Rehberlik  

8 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama 

sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve 

devam etmelerini sağlayacak imkânlar geliştirilecektir. 

Eğitim ve Öğretim 

Birimleri 

9 
Yönetici ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi 

hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik  

10 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken 

ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 
Ortaöğretim Birimi 

11 

Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların 

azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme 

mekanizmaları geliştirilecektir. 

Eğitim ve Öğretim  

12 
Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve 

hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında farkındalık oluşturulacaktır. 
Hayat Boyu Öğrenme  

13 

İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin 

istihdamını artırmaya yönelik olarak, sektör ve ilgili taraflarla iş birliği 

içerisinde ve hayat boyu eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki kursların 

çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme  

14 

Örgün öğretimden yararlanamamış veya yarıda bırakmak zorunda kalmış 

bireylerin uzaktan ve yüz yüze eğitim imkânlarıyla öğrenimlerini 

tamamlamalarını sağlayacak fırsatlar oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

15 

Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri, Anadolu liseleri gibi 

okul türü seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek 

amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların 

kapsamı artırılacaktır. 

Ortaöğretim  

16 
Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelere kişisel ve sosyal rehberlik 

çalışmaları yapılacaktır. 
Eğitim ve Öğretim  
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TEMA 2: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

Stratejik Amaç 2 

Eğitimin her kademesinde ki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, 

özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1 

Öğrencilerin akademik başarı düzeylerini arttıracak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılım oranını arttırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: Türk eğitim ve öğretimi sisteminin uluslararası düzeyde gelişmesine 

yardımcı olmak, toplumumuzun her kademesinde yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin 

sürdürülebilir gelişmesine hizmet edebilmek amacıyla düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışma ve 

projeler öğrencilerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimine destek vermektedir. Kırklareli ilinde 

tüm öğretim kademelerinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sosyal, sportif, kültürel ve 

sanatsal etkinliklere katılan öğrenci sayısında yıllara göre bir artış gözlenmektedir. Ayrıca bilimsel 

projelere başvuran öğretmen ve öğrenci sayısında ki artış, plan dönemi sonuna kadar ülke içi ve 

dışında gireceğimiz sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımda ki artışı destekler 

niteliktedir. 

Öğrencilerin akademik seviyelerini arttırabilmek, ders başarılarını olumlu yönde değiştirebilmek 

amacıyla eğitim ve öğretim kurumlarımızda hemen hemen tüm dallarda destekleyici kurslar açılmıştır. 

2013-2014 Eğitim-öğretim yılı Aralık ayı itibariyle; 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun gereği, 

01.09.2015 tarihi itibarı ile Dershanelerin kapatılacak olması nedeniyle ilçemiz genelinde; 

Ortaokullarımızda; 80 kurs açıldığı, bu kurslara 445 öğrencinin devam ettiği Liselerimizde; 8 kurs 

açıldığı, bu kurslara 59 öğrencinin devam ettiği, bu kurslarda, kursun açıldığı okulda görev yapan 

öğretmenlerin görev aldığı tespit edilmiştir. 

Gelecek nesillerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için toplumumuza önder olan eğitim 

kurumlarımızda, her derece ve türdeki okulların temizlik ve sağlık konusunda teşvik edilmesi, okul 

sağlığının iyileştirilmesi amacı ile Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 03.08.2006 tarihinde 

imzalanan “Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü” 2010-2011 eğitim ve öğretim yılından itibaren 

uygulamaya konulmuştur. Şartları uygun olan okul ve kurumlarımıza iki yıl geçerliliği olan Beyaz 

Bayrak Sertifikası” ve “Beyaz Bayrak Levhası” verilmektedir.2012 yılında beyaz bayrak projesi 

kapsamında 3 okul, 2014 yılında itibariyle Beyaz bayrak almaya hak kazanan 5 okulumuz 

bulunmaktadır.    

 2012-2013 eğitim öğretim yılında yükseköğretime geçişte il genelinde mezun olan öğrencilerin 

bir üst öğrenime yerleşme oranı %49 iken, 2013-2014 yılında bu oran %50’e yükselmiştir.  



 50 

 

 Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar Hede
f 

2012 2013 2014 2019 

2.1.1 
Tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilen 

sosyal/kültürel faaliyet sayısı 

İlkokul 13 17 25 40 

Ortaokul 109 136 168 200 

OÖ 198 236 256 350 

2.1.2 
Tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilen 

sanatsal faaliyet sayısı 

İlkokul 2 2 6 12 

Ortaokul 129 112 139 160 

OÖ 60 74 88 130 

2.1.3 
Tüm eğitim kademelerinde gerçekleştirilen 

sportif faaliyet sayısı 

İlkokul 133 146 147 170 

Ortaokul 193 219 237 280 

OÖ 382 407 440 470 

 2.1.5 
Bilimsel projelere başvuru yapan 

okul/kurum sayısı 
 

16 33 41 60 

2.1.6  Bilimsel projelere başvuran birey sayısı 

Öğretmen 
22 131 73 170 

Öğrenci 
98 574 1246 3500 

2.1.8 
Sosyal ve Kültürel alanda yapılan 

Bölgesel/Ulusal/Uluslar arası  yarışmalarda  

dereceye giren öğrenci sayısı 

İlkokul 

- - - 2 

Ortaokul  3 3 15 

Ortaöğretim 53 66 119 200 

2.1.9 
Spor dalında yapılan 

Bölgesel/Ulusal/Uluslararası yarışmalarda 

dereceye giren öğrenci sayısı 

İlkokul    5 

Ortaokul 119 97 163 200 

Ortaöğretim 49 52 69 85 
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Stratejik Tedbirler 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

Sıra 

No 
Stratejiler Sorumlu Birim 

17 Öğrencilerin akademik başarısını arttırmaya yönelik kurslar açılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki Teknik 

Din Öğretimi 

18 

 Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları 

artırılarak, öğrencilerin erken dönemde ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda 

yönlendirmesi etkin olarak sağlanacaktır. 

Temel Eğitim 

19 
Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerin sayısı artırılacak. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki Teknik 

Din Öğretimi 

20 

Öğrencilerin sanatsal, sportif ve kültürel gelişmelerine yönelik yapılacak 

çalışmalarla ilgili okullardaki rehberlik servislerinin etkin hale getirilmesi 

sağlanacak 

Mesleki Teknik 

 

21 

Eğitim içerikleri EBA projesi kapsamında müfredata ve sınavlara uyumlu 

olarak geliştirilecek ve FATİH projesi kapsamında kullanılması 

sağlanacaktır.  
Bilgi İşlem 

22 
EBA’nın etkin kullanılması için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim 

çalışmaları yapılacaktır.  Bilgi İşlem 

 

23 

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu 

konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları 

desteklenecektir. 

Temel Eğitim                                    

Orta Öğretim                                   

Din Öğretimi                                  

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

24 
Plan dönemi sonuna kadar okul sağlığı ile ilgili tüm taraflarda farkındalık 

oluşturma çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki Teknik 

Din Öğretimi 

25 

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla 

değerlendirebilmelerini sağlamak amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim 

fuarları düzenleme gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Özel Öğretim 

Temel Eğitim                           

Orta Öğretim                                   

Din Öğretimi  Mesleki ve 

Teknik Eğitim                                  

Hayat Boyu 

26 
Akran koçluğu ve öğretmen koçluğu sistemini oluşturup, okullarımızda 

yaygınlaştırılması sağlanacak 
Özel Eğitimi 

27 

Her öğrencinin en az bir sanat veya spor dalında performans yapabilme 

becerisi kazandırılacak şekilde öğretim programları düzenlenmesi ve ders 

dışı etkinliklere yer verilmesi ile ilgili okul/kurum müdürlerine 

bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki Teknik 

Din Öğretimi 

28  Öğrencilerin bireysel yeteneklerine göre yöneleceği bir rehberlik sistemi Özel Eğitimi 
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oluşturulacaktır. 

29 
 Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik ilgili 

paydaşlarla işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 
İnsan Kaynakları 

30 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer 

kurumların beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla 

işbirliğine gidilecektir. 

Temel Eğitim                         

Orta Öğretim                                      

Din Öğretimi  Mesleki ve 

Teknik Eğitim                                       

Hayat Boyu Öğrenme 

31 
Ortaöğretim düzeyindeki özel yetenekli öğrencilere yönelik mentorlük 

uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
Özel Eğitimi 

32 
Tüm paydaşların özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi ve 

becerileri geliştirilecektir. 
Özel Eğitimi 

 

Stratejik Hedef 2.2 

Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği 

beceri ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliğini arttırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: Hayat boyu öğrenim, insana ve bilgiye daha çok yatırım yapma, dijital 

okuma yazma da dâhil olmak üzere temel bilgi ve becerilerin kazanılmasını teşvik etme, esnek ve 

yenilikçi öğrenme fırsatlarını genişletme anlamına gelmektedir. Son yıllarda ülkemizde önemle 

üzerinde durulan alanlardan biri olarak dikkati çekmektedir. Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 

kurslar sayesinde vatandaşlarımızın hayatlarının her aşamasında eğitim ile iç içe olmaları 

sağlamaktadır. Vize’de Hayat boyu öğrenme kapsamında ilçemiz Halk Eğitim Merkezinde açılan 

kurslar ve katılımcı sayıları;  2013 yılında 2456 katılımcı toplam 124 kurs, 2014 yılında 1441 katılımcı 

toplam 81 kurs olarak tespit edilmiştir.  

Eğitim sistemlerinin en önemli amaçlarından biride bireyleri hayata hazırlamaktır. Bu kapsamda açılan 

Mesleki Teknik Eğitim okullarından mezun olan öğrencilerimiz 2012-2013 öğretim yılında öğrenim 

gören öğrencilerin %100'ü iş yerinde beceri eğitimleri almıştır. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında 

İşletmelerde öğrenim gören öğrenci sayımız 149 olarak tespit edilmiş olup öğrencilerimizin tamamı 

beceri eğitimi aldığı saptanmıştır. 

 

 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 

Mesleki ve teknik ortaöğretim 

mezunlarının mesleki yeterliliklerine 

yönelik işveren memnuniyet oranı (%) 

 

- - - 70 

2.2.2 

Mesleki ve Teknik eğitim veren 

kurumlarda yeni açılan bölüm/alan/dal 

sayısı 

 

- - - 1 

2.2.3 

Mesleki ve Teknik eğitim veren 

kurumlarda yeni açılan bölüm/alan/dala 

kayıtlı öğrenci sayısı 

 

- - - 80 
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Stratejik Tedbirler 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

Sıra 

No 
                     Stratejiler Sorumlu Birim 

33 

 Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili 

sektördeki gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve 

öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır.  

Hayat Boyu 

Öğrenme  

Mesleki ve Teknik 

Eğitim  

34 

Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenileşim(inovasyon) 

kültürünün yerleşmesi için mevcut süreçler değerlendirilerek gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır.  

Hayat Boyu 

Öğrenme  

Özel Öğretim  

35 

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin istihdam edilebilirliklerini 

artırmak amacıyla sektör temsilcilerinin de aktif yer alacağı yönetim 

modelleri geliştirilecektir. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

36 

Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam fırsatları hakkında 

bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Portalına  

(http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin farkındalık oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

 

37 Çıraklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecektir. Mesleki ve teknik 

Eğitim 

38 

Önceki öğrenmelerin tanınmasına imkân sağlayacak ulusal ve uluslararası 

geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilmesine ilişkin 

çalışmalar yapılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme  Mesleki  

ve 

 Teknik Eğitim  

 

39 

İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının, mesleki ve teknik eğitim 

öğrencilerinin mesleki becerilerinin geliştirmesini sağlayacak bir program 

dâhilinde yapılması sağlanacak ve bu sürecin etkin bir şekilde izlenip ve 

değerlendirilmesini temin edecek bir yapı oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme  

Teknik Eğitim  

 

 

Stratejik Hedef 2.3 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini arttırmak ve 

uluslararası hareketli öğretmen, öğrenci sayısını arttırmak. 

Hedefin mevcut durumu: Küreselleşen dünyada ulusların kendi dilleri dışında dünya dili haneline 

gelen İngilizceyi öğrenmeleri bir zorunluluk halini almıştır. Bu nedenle Bakanlığımız okullarda ki 

İngilizce eğitimine azımı oranda değer vermekte ve bununla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bugün 

herhangi bir bilimsel makale veya bilgi içerikli herhangi bir araştırmada İngilizce dil ağırlığı gözlerden 

kaçmamaktadır. 

Okullarda verilen eğitim dışında Vize’de yabancı dil başarısını arttırmak amacıyla Özel bir kurs 

bulunmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında Vize’de dil eğitimine verilen değerin  yetersiz olduğu 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.3.2 

 

Uluslararası hareketlilik 

programına/projelerine katılan 

birey sayısı 

Öğretmen 
- 6 - 10 

Öğrenci 
- 36 - 60 

Grafik 27:İşletmelere Giden Öğrencilerin Sayıları ve 

Oranları 

http://www.hbo.gov.tr/
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Stratejik Tedbirler 

 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

Sıra 

No 
                     Stratejiler Sorumlu Birim 

40 

  Eğitim kademelerine göre yabancı dil yeterlilikleri Türkiye 

Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) doğrultusunda birey yeterlilikleri tespit 

edilerek geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Özel Öğretim 

Temel Eğitim                          

  Orta Öğretim 

Din Öğretimi             

 Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

41 

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanmasına yönelik teşviki 

arttırıcı okul/kurum velilerine yönelik seminerler düzenlenecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Özel Öğretim Kurumları                     

Temel Eğitim 

Orta Öğretim                                        

Din Öğretimi                                 

Mesleki ve Teknik Eğitim                                      

Hayat Boyu Öğrenme 

42 

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada 

kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği 

yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik                        

Özel Öğretim 

Temel Eğitim                                 

Orta Öğretim                                    

Din Öğretimi                              

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

43 

Kişisel gelişim ve mesleki ve teknik eğitim kurs programlarının ve 

belgelerinin uluslararası geçerliğine ve akreditasyonuna yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

44 

Yükseköğretim başta olmak üzere mesleki eğitim öğrencileri, 

öğretmenler, eğiticiler için hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme 

faaliyetleri yapılarak uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci 

ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımları 

desteklenecektir. 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri   

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Özel Öğretim Kurumları 

Temel Eğitim  

Orta Öğretim 

Din Öğretimi  

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme  

45 

Okul/kurumların ulusalar arası yapılan yarışmalara ve projelere 

katılımlarını arttıracak bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunu arttırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme 

 

  

 



 55 

TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTE 

Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi 

arttıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut beşeri, fiziki ve mali alt 

yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımı 

arttırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek, bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.1 (Beşeri alt yapının geliştirilmesi): Kurumların ihtiyaçları dâhilinde görev 

tanımlarına uygun biçimde istihdam edilen personelin, yeterliliklerinin ve performansının geliştirildiği, 

bir yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: Eğitim ve öğretim alanında kurum ve kuruluşlarımızda hizmet veren 

personelin bilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlayan en önemli unsurlardan biride personelin eğitim 

hayatına devam edebilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da önemsediği Lisansüstü eğitim çalışmaları 

ile personelimiz, kendisini geliştirebileceği bilim ortamlarında bulunabilmekte ve Vize İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans yapan öğretmen sayısında son üç yıl 

baz alındığında 2012-2013 eğitim-öğretim yılında artış görülmektedir. 

Denetlenen öğretmenlerin %99’unun iyi/çok iyi düzeyde başarılı olduğu anlaşılmıştır. Son üç yılda 

hakkında soruşturma açılan, ceza uygulanan öğretmen sayıları toplam öğretmen sayısı içerisinde 

büyük oran teşkil etmektedir. Yıllar itibariyle bakıldığında ceza uygulanan öğretmen sayısında bir 

azalma görülmektedir. İlçe bazında ödül alan öğretmen sayısında artış olduğu görülmüştür.  

Vize ilçemizde son üç yıl içerisinde mevcut norm açığı Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

Mevcut öğretmen sayısı 2012 yılında 205 öğretmen norm ihtiyacı 65 2013 yılında 198 öğretmen norm 

ihtiyacı 68 öğretmen,2014 yılında 183 öğretmen, norm ihtiyacı 92 olarak tespit edilmiştir. 2014 yılı 

Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda 183 kadrolu öğretmen, 62 ücretli öğretmen, 15 hizmetli ve 

24 yönetici görev yapmaktadır. Öğretmen Norm Kadro sayısı 276’dır. 

Çağımız bilgi toplumunun en önemli özelliği bilgiyi paylaşması ve geliştirmesidir. Bir kurumun 

paydaşları ile yaptığı işbirliği hem paydaşlarının hem de kendi kuruluşunun iyileşmesini ve gelişmesini 

sağlar. Bu bakış açısıyla çalışan Vize İlçe MEM kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil 

toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içinde çalışmaya değer vermektedir.  
 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Yüksek Lisans yapan personel sayısı 9 8 10 15 

3.1.2 
Hizmet içi eğitimi gerçekleştirilen alan 

sayısı 
4 4 4 10 

3.1.3 
Her yıl hizmetiçi eğitime katılan personel 

sayısı 
28 31 39 67 

3.1.5 Ödüllendirilen personel sayısı 4 5 5 25 

3.1.6 
Mesleğe yeni başlayan personelden uyum 

eğitimi alanların oranı (%) 

- 
100 100 100 

3.1.7 
Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda 

eğitim alan personel sayısı 

- 
- - 5 

3.1.8 
Performans yönetim sistemine geçilen 

kurum sayısı 

- 
- - 1 

3.1.9 
Branşlar bazında İhtiyaç duyulan toplam 

öğretmen sayısı  
65 76 93 0 

3.1.12 Ödül belgesi alan öğretmen sayısı 4 5 5 25 
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Stratejik Tedbirler 

EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

Sıra 

No 
                     Stratejiler Sorumlu Birim 

46 

  Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, 

denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak 

yapılacaktır. 

MEM Birimleri 

47 

Hizmet içi eğitim faaliyetleri  ile zaman ve yer açısından yapılacak maliyet 

analizleri dikkate alınarak planlanacaktır İnsan Kaynakları 

48 

Hizmet içi eğitimler sonunda eğitim içeriğine ilişkin belirlenen kazanımların 

ölçülmesi ve sertifikalandırılması ile hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 

etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 

49 
Talep eden her çalışanın hizmet içi eğitimlere adil koşullarda ulaşabilmesini 

sağlayacak 
MEM Birimleri 

50 
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde çalışan kişilere ödüllendirme sisteminin 

geliştirilmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 
İnsan Kaynakları 

51 

                                                                                                                                                                                                                     

Tüm paydaşların özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi ve 

becerilerini geliştirmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim 

52 
Kurum dışı eğitim olanakları geliştirilerek personelin bu eğitimlere katılımı 

teşvik edilecektir. 
İnsan Kaynakları 

53 
Yer değiştirmek isteyen öğretmen sayısını en aza indirmek için özendirici 

tedbirler alınacaktır. 
İnsan Kaynakları 

54 Kariyer yönetim modeli geliştirilerek uygulamaya konulacaktır. İnsan Kaynakları 

55 
Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya yönelik 

tedbirler alınacaktır. 
İnsan Kaynakları 

56 
Müdürlüğümüzdeki süreçler güncel iş analizleri doğrultusunda 

yapılandırılacaktır. 
Strateji Geliştirme 

57 

Derslik ihtiyacının kısa vade de giderilebilmesi ve fiziki eğitim şartlarının 

iyileştirilmesi için Eğitim Kampüsü projelerinin hayata geçirilmesi 

sağlanacaktır. 

İnşaat Emlak 

58 
Öğretmenlerin performansını geliştirebilmek ve onlara yönlendirme 

yapabilmek amacıyla yapılan denetim faaliyetleri arttırılacaktır 

Eğitim 

Denetmenleri  

 

Stratejik Hedef  3.2 (Fiziki ve Mali Alt Yapının Geliştirilmesi): Plan dönemi sonuna kadar, 

ihtiyaçlar ve bütçe imkanları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim 

ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

Hedefin Mevcut Durumu: Eğitim ortamlarının geliştirilmesi, Eğitim sisteminin, çevresindeki sosyo - 

ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerle ilişki ve etkileşim içinde olması sebebiyle önemlidir. 

Eğitimin temel üretim birimi olan okullar, sözü edilen sistemlerde meydana gelen değişim ve 

gelişmelerden etkilenmektedirler. Okul, toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılayan bir kaynak 

merkezidir, bu nedenle kendisini çevre ve toplumun beklentilerine göre geliştirmelidir. Ayrıca öğrenci, 

öğretmen ve diğer personelin bu ortamlarda mutlu huzurlu verimli çalışmaları için gerekli olan en 

önemli düzenlemelerin başında gelir. Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu bakış açısı çerçevesinde 
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plan dönemi sonuna kadar eğitim ortamlarının geliştirilmesine ilişkin çalışmaları ile eğitim ve 

öğretimde alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. 

    Eğitim ortamlarının düzenlenmesi adına yapılan en önemli çalışmaların başında eğitim verilen 

öğretim ortamlarının iyileştirilmesidir. İlçe genelinde 2012, 2013 yıllarında tüm eğitim kademelerinde 

ki okullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında kalmıştır.   

    2013-2014 Eğitim ve öğretim yılında ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve genel liselerde derslik başına 

düşen öğrenci sayısı 29 olan Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Meslek liseleri bazında derslik 

başına düşen öğrenci sayısı itibariyle 29 olan Türkiye ortalamasının üzerinde kalmıştır. 

    2013-2014 eğitim ve öğretim yılında toplam 12 ilköğretim okulundan 1 okul, 5 ortaöğretim 

okulunda  ikili eğitim veren okul bulunmamaktadır. 

    İlçenin stratejik hedeflerinde ‘her kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için 

standartlar ve ortak kullanım imkânları geliştirilecektir’ hedefine yaklaşılmıştır. 

    İlçemizin ikili eğitim yapan okul sayısı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Türkiye 

ortalamasının altındadır. 

    2013-2014 eğitim ve öğretim yılı içinde eğitim ortamlarının iyileştirilebilmesi için Bakım ve onarım 

işlemlerine önem verilmiştir.2014 yılı içinde 5 ilköğretim okulunun onarımı yapılmıştır 

Eğitimde kapasitenin de geliştirilmesine yönelikte destek sağlayan Fırsatları Arttırma ve 

Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile Türkiye'deki tüm dersliklere birer akıllı tahta 

koyulması planlanmaktadır. Projenin ön kısımlarında her öğrenciye tablet bilgisayar verilmektedir. 

Projenin amacı, bilgi toplumu yaratmak ve eğitimde teknolojiyi yararlı kılmaktır. Bu amaçla yola 

çıkan Bakanlığa bağlı ortak çalışan kurum ve kuruluşlarımızda FATİH projesi alt yapı çalışmaları 

devam etmektedir 

    2003-2015 Yılları arasında Hayırseverlerimiz tarafından toplam 19 derslik yaptırılmış Vize ve 

ilçemizdeki vatandaşlarımız faydalanmıştır. Ancak İlçe bazında yapılan hayırsever desteği yeterli 

görülmemektedir. Plan dönemi sonuna kadar hayırsever vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim 

alanındaki katkılarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1 

 
Alınan hibe tutarı 

AB 

Kaynaklı(EURO) 
- 89.280 - 350.000,00 

Kalkınma Ajansı 

(TL) 
- - - 150.000,00 

3.2.2 

Fiziki imkânların 

iyileştirilmesi ve altyapı 

eksikliklerinin giderilmesine 

yönelik yapılan harcama tutarı 

 

 

TL 
15.000 35.000 120.000 700.000 

3.2.3 

Bütçeden ayrılan ödeneklerin 

okulların ihtiyaçlarını 

karşılama oranı(%) 

 

% 80 80 90 100 

3.2.4 
Donatımı yapılan eğitim tesisi 

sayısı 

 

ADET 
1 1 4 14 

3.2.5 

Engellilerin kullanımına 

yönelik düzenleme yapılan 

okul/kurum sayısı 

 

ADET 3 2 1 8 

3.2.6 
Dağıtımı yapılan etkileşimli 

tahta sayısı 

 

ADET 
32 - 32 220 

3.2.7 
Kütüphanesi olan okul oranı 

(%) 

 

% 
- - - 30 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Milli_E%C4%9Fitim_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ula%C5%9Ft%C4%B1rma,_Denizcilik_ve_Haberle%C5%9Fme_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_(T%C3%BCrkiye)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ula%C5%9Ft%C4%B1rma,_Denizcilik_ve_Haberle%C5%9Fme_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_(T%C3%BCrkiye)
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tablet_bilgisayar
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Stratejik Tedbirler 

KURUMSAL KAPASİTE 

Sıra 

No 
Stratejiler 

Sorumlu 

Birim 

59 
Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki 
mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılanması sağlanacaktır. 

Strateji 
Geliştirme 

60 
Ulusal ve uluslararası alternatif finansman kaynakları geliştirilecek ve bu yolla 
elde edilen kaynağın daha etkili ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 

Strateji 
Geliştirme 

61 
Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, makine-teçhizat dâhil 
her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik 
gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır. 

Destek 
Hizmetleri 

62 
MEM bütçesine ayrılan ödeneklerinin kullanımında alt yapı eksikliklerini 
gidermeye öncelik verilecektir.  

Strateji 
Geliştirme 

63 
Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek 
kampanyalar düzenlenecektir. 

Strateji 
Geliştirme 

64 
Merkezi bütçe tarafından karşılanan derslik sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.  

Destek 
Hizmetleri 

65 
Oluşturulan ihtiyaç programına uygun tip proje oluşturulma çalışmaları 
yapılacaktır. 

Strateji 
Geliştirme 

İnşaat 
Emlak 

66 
Hayırsever vatandaşların eğitim ve öğretime destek vermelerini arttırıcı 
özendirici çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 
Geliştirme 

67 
Okulların kütüphanesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak 
paydaşlarla işbirliğine gidilecektir. 

 

68 Etkileşimli tahta alt yapısı olmayan okullarla ilgili çalışmalara hız verilecektir. 

Bilgi İşlem 
Destek 

Hizmetleri 
 

 

Stratejik Hedef 3.3: (Yönetim ve Organizasyon Yapısının Geliştirilmesi) AB normları, uluslararası 

standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, 

çoğulcu katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve 

organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Hedefin mevcut durumu: Günümüzde kurumsal yapının gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan 

biriside yönetim ve organizasyon yapısıdır. Bilişim çağı ile birlikte iletişim hızlanmış, kurumlar arası 

organizasyon yapısını daha fazla etkiler hale gelmiştir. Bu nedenle kurumlarda ki organizasyon ve 

kurumsal ağ üzerinde ki iletişim çatışmaların giderilmesi kurumun daha verimli ve senkronize 

çalışmasını sağlayacak ve verimliliği arttıracaktır. Vize İlçe MEM olarak plan dönemi sonuna kadar 

kurum içi organizasyon yapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

    Kurum içi organizasyon yapısının değerlendirilebilmesi için yapılan paydaş anketleri ve verileri 

önemlidir. İlçe MEM olarak toplam 5 kuruma anket düzenlenmiş, katılımcıların %17’sinin 

ortaöğretim,%9’unun Yüksekokul, %68’sının Lisans öğretimi için, % 7’unun Yüksek Lisans eğitimi 

aldığı tespit edilmiştir. Millî Eğitim Müdürlüğünün sunduğu hizmetlerin geliştirilmesine yönelik 

öneriler içinde ankete katılanların %56’ı hizmet içi eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık 

3.2.10 Yapılan derslik sayısı ADET - - - 32 

3.2.11 
Tablet dağıtımı 

gerçekleştirilen birey sayısı 

 

ADET 
- 139 - 3200 
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verilmesini, %48 Üniversitelerle olan işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması 

gerekliliği görüşünü ileri sürmüştür. 

    Vize İlçe MEM’in faaliyetlerini etkileyen olumsuz faktörler ile ilgili katılımcı cevapları 

değerlendirildiğinde katılımcıların%20’si Vize’nin göç alması nedeniyle faaliyetlerin olumsuz 

etkilediğini söylemiştir.  

Son üç yıl itibariyle uygulanan ulusal ve uluslararası proje sayısı 2012, 2013, 2014 yılları için toplam 5 

olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen projelere toplam 80 öğrenci 12 öğretmen 

katılmıştır. 

    2013-2014 eğitim ve öğretim yılında toplam şikâyet sayısı 9 , 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı 

itibariyle Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ‘e yapılan şikâyet sayısı 13 tanedir. Tümü 

cevaplanmıştır. Gelen şikâyet sayılarında bir azalma olduğu gözlenmektedir.  

 

 

Stratejik Tedbirler 

Sıra 
No 

Stratejiler 

69 
Tüm ilçe MEM kademelerinde karar alma ve hesap verme süreçlerine iç ve dış paydaşlar dâhil 
edilecektir. 

70 
Sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi için STK temsilcileriyle toplantı ve çalıştaylar 
yapılacaktır. 

71 
Okul/kurum denetimleri yapılarak rehberlik edilmesi gereken noktalarda kurumsal rehberlik anlayışı 
geliştirilecektir. 

72 Kurumsal kapasitenin geliştirilebilir ligi ile ilgili AB projeleri yapılacaktır. 

73 
Öğrencilerimizin rehberlik hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi ve memnuniyet oranlarının 
arttırılabilmesi için Rehberlik ve Araştırma Merkezi yöneticileri ile çalıştay düzenlenecektir. 

74 
Kurumsal ve idari kapasitenin geliştirebilmesi için Kalite standartları belirlenen kurum sayısı 
arttırılacaktır. 

75 
İlçe MEM’e bağlı tüm kurumlarda açık ve şeffaf bir yönetim anlayışının geliştirilebilmesi için 
çalışmalar yapılarak hizmet memnuniyet oranı arttırılacaktır. 

 

 

 

 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.3.1 

 
Okul memnuniyet oranı 

Öğrenci 76,46 76,62 80,95 90 

Veli 80,21 83,21 85,45 90 

3.3.2 Görüşleri alınan paydaş sayısı  3 4 5 25 

3.3.3 Rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısı 
 

14 18 21 125 

3.3.4 Sosyal Ortaklarla yapılan protokol sayısı 
 

- - - 1 

3.3.5 Uygulanan ulusal ve uluslar arsı proje sayısı  
 

12 17 9 50 

3.3.6 Kalite standartları belirlenen kurum sayısı 
 

- - - 3 

3.3.7 
Rehberlik hizmetlerinden yararlanan 

öğrencilerin memnuniyet oranı (%) 

 
73,90 72,88 77,95 85 

3.3.8 BiMER Başvuru Sayısı  - 13 9 15 
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Bölüm 4 

Maliyetlendirme 
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IV. BÖLÜM: MAALİYETLENDİRME 

STRATEJİK PLAN MALİYET TABLOSU (2015-2019) 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) 

StratejikHedef 1.1 - 

Stratejik Amaç 1 - 

StratejikHedef 2.1 1.00.000 TL 

StratejikHedef 2.2 - 

StratejikHedef 2.3 - 

Stratejik Amaç 2 1.000.000 TL 

StratejikHedef 3.1 - 

StratejikHedef 3.2 12.000.000 TL 

Stratejik Amaç 3 12.000.000 TL 

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 13.000.000 TL 

Toplam  
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Bölüm 5 

İzleme Değerlendirme 
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BÖLÜM V: İZLEME-DEĞERLENDİRME 

 

A. VİZE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME 

VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 

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. Stratejik Planın onaylanıp, yürürlüğe girmesinden 

sonra başlayan izleme ve değerlendirme süreci, amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi 

ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi açısından önem taşımaktadır.  

 

Vize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine 

yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların 

kimler, hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik hedef birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Stratejik Planı'nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

uygulamanın izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. İzleme ve Değerlendirme sürecinde, planın 

her aşamasında üst yönetime geri bildirim sağlanarak, sunulan hizmetlerin plan çerçevesinde daha 

kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde yerine getirilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca her yılın sonunda 

hedeflerin dönemin şartlarına uygun olarak revize edilmesi sağlanacaktır. Stratejik Planın izleme ve 

değerlendirmesinde müdürlüğümüz bünyesinde Strateji Geliştirme Şubesi yetkili kılınmıştır. Planın 

uygulanması sürecinde şubeler arasında koordinasyon görevi yine bu şubemize ait olacaktır.  

Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca takip 

edilecek, altışar aylık dönemler itibariyle faaliyet ve projelerle ilgili raporlar Müdürlüğümüz İzleme 

Değerlendirme Birimi tarafından raporlanacaktır. Bu raporların içeriğindeki performans 

göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yıl ki 

bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne 

derecede örtüştüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır. Ayrıca; yöneticiden gelen 

kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde 

bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile 

performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır. Altışar aylık ve bir 

yıllık raporların oluşturulabilmesi için Bakanlığımızın Stratejik Planının yayınlanmasını takiben 

yayınlayacağı izleme değerlendirme formları ya da Stratejik Planlama Ekibinin oluşturduğu rapor 

formları kullanılacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda konsolide edilmiş altı 

aylık rapor Temmuz ayı içerisinde, bir yıllık rapor ise Ocak ayı sonuna kadar Strateji Geliştirme 

Başkanlığı'na yazı ve mail yoluyla sunulacaktır ve sonuçlar kamuoyuna sunulacaktır. 
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Tablo 11 : İzleme - Değerlendirme Süreci 
 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Temmuz ayı içerisinde 

Strateji Geliştirme şubesi tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler 

ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve konsolide edilmesi 

hazırlanan raporların Üst yöneticiye 

sunulması 

 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın Şubat ayı 

sonuna kadar 

Strateji Şubesi tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler 

ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına 

ilişkin verilerin toplanması ve  konsolide 

edilmesi 

Üst yönetici başkanlığında harcama birim 

yöneticilerince yılsonu gerçekleşmelerinin, 

gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması 

Tüm yıl 
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esi 

Şekil 3: Vize İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 

 


