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Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni 

takip edeceksiniz... Dinlenmemek üzere yürümeye karar 

verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim 

yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.



İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyet! dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy



Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve 
müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden 
mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, 
İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu 
imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil�iil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu 
şerâitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, 
iktidara sahip olanlar ga�let ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin 
siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrı ü zaruret içinde harap ve 
bîtap düşmüş olabilir. 
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk 
İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
 

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ



       Dünyadaki siyasi ve teknolojik gelişmeler devletlerin kendi iç bünyelerini ve 
işleyiş tarzlarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Yeniden 
yapılanma, geleceği planlama, küreselleşme, şeffa�lık, hesap verebilirlik gibi 
kavramlar bu değişimin zorunlu kıldığı yeni durumun ortaya çıkardığı ifade 
tarzlarıdır.
     Ülkemizde kamu hizmetlerinin daha nitelikli ve az maliyetli bir biçimde 
verilmesini sağlamak ve bu hizmetleri daha denetlenebilir kılmak amacıyla 
kamunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler 
yapılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen 
stratejik planlama çalışmaları da bu düzenlemelerin önemli gerekliliklerinden 
biridir. 
     Söz konusu stratejik planlama kavramına eğitim açısından bakıldığında önemi 
bir kat daha artmaktadır. Eğitim hayatın her sa�hasında ve her alanında var 
olduğuna göre “Doğru planlanmış bir eğitim, doğru planlanmış bir gelecek” 
anlamına gelmektedir.
     Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu bu 2015 – 2019 
Yılları Stratejik Planı’nın ilimize ve eğitim camiamıza faydalı olacağını umuyor, 
ilgililere teşekkür ediyorum.

SUNUŞ

Hasan KARAHAN
Giresun Valisi



GİRİŞ
Eğitim, toplumsal kalkınmanın en önemli unsurudur. Eğitim sistemini 

planlamadan, ülkenin kalkınmasını sağlamak mümkün değildir. Çağdaş devlet; 
geçmişi göz ardı etmeden geleceği öngören ve buna göre “gelecek planlaması” 
yapan devlettir.

Kamu kurumlarının stratejik plan yapması, yasal bir gereklilik olduğu kadar 
kendi geleceklerini öngörmeleri açısından da önem arz etmektedir. 

Yaşanan gelişmeler neticesinde değişimi yönetme zorunluluğunun farkına 
varılması,  insanlığın geleceği yorumlama ihtiyacı olarak karşımıza çıkmıştır. 
Buna yönelik olarak sorulan “Neredeyiz?”, “Nereye ulaşmak istiyoruz?”, 
“Hede�imize nasıl gideriz?”, “Hede�lere varıştaki iç ve dış etkenleri nasıl 
değerlendirebiliriz?” gibi temel sorulara cevap arama süreci stratejik planlama 
kavramını ortaya çıkarmıştır. Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin kendisini nasıl 
tanımladığının ve kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli 
göstergelerinden biridir.

Küreselleşmenin  oluşturduğu yeni düzende; yeni arayışlar, yeni 
yapılanmalar ile hızlı bir değişim yaşanmaya başlamıştır. Bu sürecin iş alanlarına 
yansımasının gereği olarak, eğitimdeki klasik tür ve kademelendirme anlayışı, 
yerini yeni teknolojilere göre programlar belirleme yaklaşımına bırakmıştır

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 5018 sayılı ‘’Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’’ çerçevesinde katılımcı bir yöntemle ve tüm paydaşlarımızın �ikrini ve 
yardımını alarak hazırladığımız bu Stratejik Plan’ın Giresun’da, eğitim-öğretim ve 
yönetim hizmetlerini daha da kaliteli hale getireceğini ümit ediyorum.

Belirlenen vizyona ulaşmak için ön görülen amaç, hedef ve faaliyetlerin plan 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi, gerekli izleme ve değerlendirmelerin 
zamanında yapılarak performans göstergelerinin şartlara göre güncellenmesi 
stratejik planın uygulama sonuçlarını doğrudan etkileyecektir.

İlimizde eğitime yön veren bir belge niteliğinde olan bu çalışmada emeği 
geçen herkese teşekkür eder uygulayıcılara da başarılar dilerim.

Necati AKKURT
İl Milli Eğitim Müdürü
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TANIMLAR

Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan 
bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla 
birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri 
esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.

Çıraklık Eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan 
pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, 
mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade 
eder.

Destek Eğitim Odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla 
birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler 
ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri 
sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder.

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

Eğitim ve Öğretimden Erken Ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik O�isinin 
(Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki 
kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde 
kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir.

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları 
öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve 
teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen 
eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.

Litmus Testi: LİTMUS, stratejik planın temel unsurlarının değerlendirilmesi ve 
bu unsurlar arasındaki uyumun ölçülmesini amaçlayan bir test tekniğidir. Aynı 
zamanda stratejik yönetim modellerinde stratejilerin yerleştirilmesi olarak 
bilinen, seçilen stratejilerin kurumun amaç iş süreçleri ile bütünleştirilmesi 
sürecinde de katkı sağlayan bir değerlendirme ve geri besleme aracıdır.

Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin 
herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi 
durumunu ifade etmektedir. 

Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 
hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. 
Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim 
kurumlarını kapsar.

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler (Özel Eğitim Gerektiren Birey): Çeşitli 
nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından 
beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder.

Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): 
Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen 
kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu 
grupları ifade eder.

Özel Yetenekli Bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon 
ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans 
gösteren bireyi ifade eder.

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim 
sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya 
da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, 
toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde 
hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 
etkinliklerinin bütününü ifade eder.

Z-kitap: İçeriklerin pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, 
videolar, oyunlar ve metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla 
sunulduğu kitaplardır. 

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu 
ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip 
ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, 
örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 
kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.
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da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, 
toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde 
hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 
etkinliklerinin bütününü ifade eder.

Z-kitap: İçeriklerin pekiştirici şekilde hazırlanmış interaktif uygulamalar, 
videolar, oyunlar ve metinsel zenginleştirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla 
sunulduğu kitaplardır. 

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu 
ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip 
ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, 
örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim 
kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.



 ÖNSÖZ

 Eğitimin özünde benimseme olgusu,  temelinde sevgi ve sorumluluk 
duygusunun geliştirilmesi yatar. İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, 
bedensel ve duygusal yönden etkileyen eğitimin geliştirilmesi bilimsel 
gelişmelere paralel olarak gittikçe değer kazanmaktadır. 

 Bu doğrultuda her bireyin iyi bir insan olması için Atatürk ilkelerine bağlı, 
bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini 
benimsemiş,  insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı 
ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı, özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir 
eğitimi her bireye fırsat eşitliği içinde sunmayı planlamak en temel görevimiz 
olacaktır. 

 Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla kurumsal hizmeti, kaliteyi ve verimliliği 
artıran 21.yüzyılın eğitim anlayışı ilkelerine uygun insan kaynakları yönetim 
sistemi kurarak stratejik yönetim modelini yerleştiren, yönetim süreçlerini kalite 
olgusuyla destekleyip; eğitim politikalarına stratejik plana ve mevzuata uygun 
sürekli iyileşen etkin bir yönetim ve denetim sistemi oluşturulmasına katkı 
sağlayacağına inandığımız bu çalışmada bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza 
teşekkür ederiz.

Stratejik Planlama Ekibi



	

	

	

BÖLÜM 1 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 
VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
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1. YASAL ÇERÇEVE  

Giresun	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	“2015‐2019	Stratejik	Planlama”	çalışmalarına	öncelikle	

5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu’nun	9.	maddesinde	belirtilen;	“Kamu	Idareleri;	

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

geleceğe	 ilişkin	 misyon	 ve	 vizyonlarını	 oluşturmak,	 stratejik	 amaçlar	 ve	 ölçülebilir	 hedefler	

saptamak,	performanslarını	 önceden	belirlenmiş	olan	göstergeler	doğrultusunda	ölçmek	ve	bu	

sürecin	 izleme	 ve	 değerlendirmesini	 yapmak	 amacıyla	 katılımcı	 yöntemlerle	 stratejik	 plan	

hazırlarlar.”	hükmü	ve	Milli	Eğitim	Bakanlığı	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	tarafından	16.09.2013	

tarihinde	yayımlanan	“2013‐26	nolu	Genelge”	ve	“2015‐2019	Stratejik	Plan	Hazırlık	Programı”	

çerçevesinde	başlamıştır.	

2015‐2019	 Stratejik	 Planlama	 çalışmalarının	 planlanması,	 yürütülmesi	 ve	 izlenmesi	 Il	

Milli	Eğitim	Müdürlüğü	Strateji	Geliştirme	Şubesi	ARGE	Birimi	tarafından	gerçekleştirilmektedir.	

Bu	çalışmalar,	“Stratejik	Planlamaya	Ilişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	Yönetmelik”	,“Kamu	Idareleri	

için	Stratejik	Planlama	Kılavuzu”	ve	MEB	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	 tarafından	yayımlanmış	

olan	 “Stratejik	 Planlama”	 kitabında	 yer	 alan	 süreç	 ve	 model	 önerileri	 doğrultusunda	

yürütülmektedir.	

2. PLANIN SAHİPLENİLMESİ 

Stratejik	Plan	çalışmaları	01.10.2013	 tarihinde	Stratejik	Plan	Ust	Kurulu	Bilgilendirme	

Toplantısı	ile	başlamıştır	Yapılan	bu	Ilk	toplantıda	üst	kurul	üyeleri	ile	yaklaşık	14	aylık	bir	yol	

haritası	 belirlenmiştir.	 Bu	 doğrultuda	 çalışmaları	 yürütmek	 üzere	 Strateji	 Geliştirme	 Şube	

Müdürü	Kemal	GURGENCI	tarafından	hazırlanan	taslak	“Hazırlık	Programı”	 üst	kurul	 üyelerine	

sunularak	 gerekli	 değerlendirmeler	 ve	 düzenlemeler	 yapılmıştır.	 MEB	 Strateji	 Geliştirme	

Başkanlığının	16.09.2013	tarih	ve	2013/26	sayılı	Genelgesi	ve	ekinde	yayımlamış	olduğu	“Milli	

Eğitim	Bakanlığı	2015‐2019	Stratejik	Plan	Hazırlama	Programı”	doğrultusunda	Stratejik	Plan	Ust	

Kurulunun	 yanında	 Stratejik	 Plan	 Koordinasyon	 Ekibi	 ve	 Stratejik	 Planlama	 Ekipleri	

oluşturulmuştur.	

8‐9‐10	Ekim	2013	tarihlerinde	Stratejik	Plan	Ust	Kurul	Uyelerine	Stratejik	Planlama	ile	

ilgili	 temel	kavramları	ve	uygulama	 örneklerini	 içeren	atölye	çalışması	yöntemini	kapsayan	18	

saatlik	mahalli	hizmetiçi	eğitim	semineri	düzenlenmiştir.	

24	Ekim	2013	tarihinde	uygulamaya	konulan	“Giresun	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	2015‐

2019	 Stratejik	 Plan	 Hazırlık	 Programı”	 kapsamında	 oluşturulan	 Stratejik	 Plan	 ekibine	 bir	

bilgilendirme	 toplantısı	 düzenlenmiş	 akabinde	 kasım	 ayı	 içerisinde	 18	 saatlik	 bir	 mahalli	

hizmetiçi	eğitim	semineri	gerçekleştirilmiştir.	
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3. PLANLAMA SÜRECİNİN ORGANİZASYONU	

	

Stratejik Planlama Üst Kurulu

(İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, 2 İlçe Milli Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri) 
19 üye

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi

(Strateji Geliştirme Şube Müdürü 
başkanlığında, Stratejik planlama ekibi)

2 Üye  

Merkez ilçe okul/kurum 
Müdürlükleri Stratejik 

Planlama Ekipleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 
Stratejik Planlama Üst Kurulu

Okul/kurum 
Müdürlükleri Stratejik 

Planlama Ekipleri

Stratejik Plan Ekibi

(Strateji Geliştirme Şube Müdürü 
başkanlığında, SP Koordinasyon ekibi ve 

her Şubeden bir kişi ) ‐ 15 Üye

Strateji Geliştirme Şubesi

(Resmi Yazışmalar, sekretarya) 
Şube Müdürü, Şef, Memur

Tablo 1 ‐ Stratejik Planlama Çalışmaları Organizasyonu ve Katılımcıları 
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Çalışma Takviminin ve Çalışma Yönteminin Oluşturulması

Hazırlık Programının Oluşturulması

Stratejik Plan Çalışma Organizasyonunun Oluşturulması

Bilgilendirme Toplantıları

Stratejik Plan Eğitimleri

DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARI

•Paydaş Analizi
•Mevzuat Analizi
•Hizmet Analizi
•GZFT Analizi
•Çevre Analizi
•Kurumsal Analiz

Stratejik Alanların Belirlenmesi Vizyon, Misyon, Temel Değerler

Stratejik Amaçların Stratejik Hedeflerin ve Faaliyetlerin Belirlenmesi

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Stratejilerin Belirlenmesi

Maliyetlerin Hesaplanması

Birim Sorumluları Matrisi

TASLAK STRATEJİK PLAN

GÖRÜŞLERİN ALINMASI (LITMUS TESTİ)

NİHAİ STRATEJİK PLAN

Tablo 2 ‐ Stratejik Planlama Süreci Akış Şeması 
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YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI 
SORUMLU 

KURUM/BİRİM  TARİH 

Kurulan Ekip ve Üst Kurulun Bilgilerinin ve çalışma 
planının Başkanlığa Bildirilmesi 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü EYLÜL 2013 

Ekip ve Kurul üyelerinin stratejik planlama konusunda 
hizmet içi eğitimden geçirilmesi 

İl SP Koordinasyon Ekibi 

EKİM 2013 

KASIM 2013 

ARALIK 2013 

Durum Analizi 

Tarihi Gelişim  

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 

Kurum içi ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, 
Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsan 

Kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması, PEST, GZFT 
vb. analizler 

Üst Politika Belgeleri 

Sorun Alanlarının Belirlenmesi 

Strateji Geliştirme Başkanlığının Değerlendirmesi 

İl Stratejik Plan Ekibi 
OCAK 2014 

ŞUBAT 2014 

İlçe MEM, Okul ve Kurumlara Stratejik Planlama 
Eğitimlerinin Verilmesi 

İl MEM ARGE 
ŞUBAT 2014 

MART 2014 

Geleceğe Yönelim 

Misyon‐Vizyon‐Temel İlke ve Değerler 

Temalar 

Stratejik Amaçlar 

Stratejik Hedefler 

Performans göstergeleri 

Stratejiler 

Faaliyet ve projeler 

Maliyetlendirme 

İzleme ve Değerlendirme 

İl Stratejik Plan Ekibi 

MART 2014 

NİSAN 2014 

MAYIS 2014 

İlçe MEM, Okul ve Kurumlara Stratejik planlama 
sürecinde Danışmanlık ve Rehberlik 

Yapılması 
İl SP Koordinasyon Ekibi 

HAZİRAN 2014 

TEMMUZ 2014 

AĞUSTOS 2014 

EYLÜL 2014 

EKİM 2014 

İlçe, Okul ve Kurum stratejik Planlarının incelenerek, 
hedefler bağlamında İl MEM planında revize yapılması 

İl SP Koordinasyon Ekibi 
EKİM 2014 

KASIM 2014 

Strateji Geliştirme Başkanlığının Değerlendirmesi 
MEB Strateji Geliştirme 

Başkanlığı 
ARALIK 2014 

Düzeltme, Onay ve Yayım İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARALIK 2014 

	

Tablo 3 ‐ Stratejik Planlama Hazırlık Programı İş Takvimi 
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Stratejik	Planlama	Ust	Kurulu	Milli	Eğitim	Müdürü	başkanlığında,	3	Milli	Eğitim	Müdür	

Yardımcısı,	 Maarif	 Müfettişleri	 Başkanı,	 2	 Ilçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürü	 ve	 7	 Şube	 Müdüründen	

oluşmaktadır.	

  ADI SOYADI  GÖREVİ 

Başkan Necati AKKURT İl Milli Eğitim Müdürü 

Üye Taşkın ALTAY İl Marif Müfetişleri Başkanı 

Üye Tuncer TURAN İl MEM Müdür Yardımcısı 

Üye Ertuğrul TOSUNOĞLU İl MEM Müdür Yardımcısı 

Üye Ergin AYBAR İl MEM Müdür Yardımcısı 

Üye İsmail BABÜR Keşap İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Üye Şenel BULUT Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Koordinatör Şafak ZİNİ İl MEM Şube Müdürü 

Üye Cemal KAYIŞ İl MEM Şube Müdürü 

Üye Ömer TORUN İl MEM Şube Müdürü 

Üye Ömer KARAKAYALI İl MEM Şube Müdürü 

Üye Ali TOPÇU İl MEM Şube Müdürü 

Üye Emin KARAHAN İl MEM Şube Müdürü 

Üye Gökay TUNCER İl MEM Şube Müdürü 

	

	

	

	

                              ADI SOYADI                                           GÖREVİ 

Başkan Şafak ZİNİ Strateji Geliştirme Şube Müdürü 
Üye Ekrem GENÇ ARGE Birimi Stratejik Planlama Ekibi 
Üye Miraç NALÇACI ARGE Birimi Stratejik Planlama Ekibi 

	

	

Tablo 5 ‐ Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi 

Tablo 4 ‐ Stratejik Planlama Üst Kurulu 
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 ADI SOYADI  GÖREVİ 

Başkan Şafak ZİNİ Strateji Geliştirme Şube Müdürü 

Üye Ekrem GENÇ ARGE Birimi Stratejik Planlama Ekibi 

Üye Miraç NALÇACI ARGE Birimi Stratejik Planlama Ekibi 

Üye Mustafa ÖZ ARGE Birimi Stratejik Planlama Ekibi 

Üye Kemal BAŞAK Strateji Geliştirme Şubesi 

Üye Sevil KARAAHMETOĞLU Destek Hizmetleri Şubesi 

Üye Ebru ÖZ Hukuk Hizmetleri Şubesi 

Üye Salim TURHAN Hayatboyu Öğrenme Şubesi 

Üye Halide CENĞER Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi 

Üye Yahya ALTIYAPRAK Özel Öğretim Şubesi 

Üye Serpil ZİNİ İnşaat Emlak Şubesi 

Üye Gürcan TEKİN Mesleki ve Teknik Öğretim Şubesi 

Üye Nihan PAMUKÇU Ortaöğretim Şubesi 

Üye Hasan KARA Temel Eğitim Şubesi 

Üye Sevgi Ebru SÖYLEYEN İnsan Kaynakları Şubesi 

Üye Mustafa AYGÜN Din Öğretimi Şubesi 

Üye Ahmet ŞENGÜN Bilişim Teknolojileri Şubesi 

	

	

Tablo 6 ‐ Stratejik Plan Ekibi 
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BÖLÜM 

ADI  ÇALIŞMANIN ADI  YÖNTEM  KATILIMCILAR 
KATILIMCI 
SAYISI  AÇIKLAMALAR 

P
LA

N
LA

M
A
 V
E 
H
A
ZI
R
LI
K
 Ç
A
LI
ŞM

A
LA

R
I 

Hazırlık Programının 
Oluşturulması Toplantı 

İl Milli Eğitim Müdürü 
Strateji Geliştirme Şb. Md. 

2  

Stratejik Planlama Kurul ve 
Ekiplerinin Oluşturulması Toplantı Stratejik Planlama Üst 

Kurul üyeleri 18  

İzlenecek Yöntemlerin 
Belirlenmesi Toplantı 

Strateji Geliştirme Şube 
Müdürü ARGE Stratejik 
planlama üyeleri 

7  

Stratejik Planlama Üst Kurul 
üyelerinin bilgilendirilmesi Toplantı Stratejik Planlama Üst 

Kurul üyeleri 18  

Stratejik Planlama Üst Kurul 
üyelerine yönelik SP 
Uygulama eğitimi 

Seminer Stratejik Planlama Üst 
Kurul üyeleri 20  

Stratejik Plan Ekibi 
üyelerinin bilgilendirilmesi Toplantı Stratejik Plan Ekibi üyeleri 13  

Stratejik Plan Ekibi 
üyelerine yönelik SP 
Uygulama eğitimi 

Seminer Stratejik Plan Ekibi üyeleri 13  

Stratejik Plan Hazırlık 
dönemi Bilgilendirmeleri Toplantı 

Merkez ilçede bulunan 
okul/kurum stratejik plan 
ekipleri 

95 6  Merkezde Okul 
Türlerine Göre 

Stratejik Plan Hazırlık 
dönemi Bilgilendirmeleri Toplantı 

İlçelerde bulunan 
okul/kurum stratejik plan 
ekipleri 

416 15 ilçe 
merkezinde 

D
U
R
U
M
 A
N
A
Lİ
Zİ
 Ç
A
LI
ŞM

A
LA

R
I 

Durum Analiz 
Çalışmalarında izlenecek 
yöntem ve organizasyon 
modelinin blirlenmesi 

Toplantı 
Strateji Geliştirme Şube 
Müdürü ARGE Stratejik 
planlama üyeleri 

7  

Durum Analiz 
Çalışmalarında kullanılacak 
dökümanların hazırlanması  

 Strateji Geliştirme Şube 
Müdürü   

Analiz Çalışmaları ve Veri 
toplama uygulamaları 

Atölye 
Çalışması 
Anket 
Uygulaması 
Mülakat 

İl MEM Şube Müdürleri ve 
bölüm şefleri 32 2 grup halinde 

Analiz Çalışmaları ve Veri 
toplama uygulamaları 

Atölye 
Çalışması 
Anket 
Uygulaması 

Merkez İlçe Okul Kurum 
Müdürleri 20 2 grup halinde 

Analiz Çalışmaları ve Veri 
toplama uygulamaları 

Atölye 
Çalışması 
Anket 
Uygulaması 

İlçe Milli Eğitim Müdürleri 17  

Analiz Çalışmaları ve Veri 
toplama uygulamaları 

Atölye 
Çalışması 
Anket 
Uygulaması 

Öğretmenler 37 2 grup halinde 

Analiz Çalışmaları ve Veri 
toplama uygulamaları 

Atölye 
Çalışması 
Anket 
Uygulaması 

Öğrenciler ve Veliler 32 2 grup halinde 

Tablo 7 ‐ Stratejik Planlama Sürecinde Yapılan Çalışmalar 
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4. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

2015‐2019	Stratejik	Plan	Hazırlık	çalışmaları	iki	bölümde	ve	üç	aşamada	yürütülmüştür.	

	

A. Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	2015‐2019	Stratejik	Planının	Hazırlanması	

a. Verilerin	toplanması	

b. Toplanan	 verilerin	 ARGE	 birimi	 tarafından	 analiz	 edilmesi	

(sınıflandırılması)	

c. Analiz	 edilen	 verilerin	 planlama	 üst	 kurulunun	 görüş	 ve	 önerileri	

doğrultusunda	değerlendirilmesi	

	

B. Ilçe	Milli	Eğitim/Okul/Kurum	Müdürlüklerinin	2015‐2019	Stratejik	Planlarının	

Hazırlanması	

a. Bilgilendirme	ve	benimsetme	çalışmaları	

b. Eğitim	ve	Rehberlik	çalışmaları	

c. Izleme	ve	Değerlendirme	çalışmaları	

Verilerin	toplanması,	sınıflandırılması,	değerlendirilmesi	ile	görüş	ve	önerilerin	alınması	

çalışmalarında	 katılımcılık	 ilkesi	 doğrultusunda,	 atölye	 çalışması,	 mülakat,	 toplantı	 ve	 anket	

uygulama	yöntemleri	uygulanmıştır.	

Ayrıca	 SWOT	 çalışmalarının	 tamamlanmasının	 ardından	 dış	 paydaşlara	 gönderilmek	

üzere	 dış	 paydaş	 anket	 soruları	 ve	 iletişim	 planı	 hazırlanmıştır.	 Hazırlanan	 dış	 paydaş	 anket	

soruları	 yapılan	 planlama	 doğrultusunda,	 yaklaşık	 758	 dış	 paydaşa	 gönderilmiştir.	 Anket	

sonuçları,	 konularına	 göre	 tasniflenmiş	 ve	 değerlendirilmiştir.	 Aynı	 dönemde	mevzuat	 analizi	

çalışmaları	da	tamamlanmıştır.		

		 Ilçe	 Milli	 Eğitim/Okul/kurum	 müdürlüklerinin	 stratejik	 plan	 çalışmalarına	 rehberlik	

etmek	amacıyla	ARGE	Stratejik	Plan	Ekibi	 tarafından,	16	(on	altı)	 ilçe	merkezinde	okul/kurum	

stratejik	 plan	 ekiplerine	 yönelik	 olarak,	 Mart	 ayı	 içerisinde	 bilgilendirme,	 stratejik	 plan	

uygulamaları	eğitimleri	ve	toplantıları	düzenlenmiştir.		



	

	

	

BÖLÜM 2 

DURUM ANALİZİ 
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1. TARİHSEL GELİŞİM 

Giresun,	 Anadolu’nun	 kuzeydoğusunda,	 Karadeniz’in	 mavi	 suları	 ve	 yeşilin	 bin	 bir	

tonunun	 kucaklaştığı	 ülkemizin	 en	 güzel	 doğal	 köşelerinden	 birisidir.	 Doğuda	 Trabzon‐	

Beşikdüzü’n	den	başlayan,	batıda	Ordunun	Gülyalı	ilçesine	kadar	uzanan	yaklaşık	100	km’lik	bir	

kıyı	 şeridine	 sahiptir.	 Şehir,	 denize	 doğru	 uzanan	 bir	 yarımadanın	 üzerinde	 ve	 çevresinde	

kurulmuştur.	 	6934	kilometrekarelik	yüzölçümü	 ile	Türkiye	 topraklarının	8,5’ini	kaplar.	Şehrin	

genel	 nüfusu	 417.000	 kişidir	 (	 Merkez	 Nüfusu.105.000)	 Topraklarının	 genellikle	 engebeli	 ve	

eğimli	olması	ve	hızlı	nüfus	artışı	sürekli	göç	vermesine	sebep	olmuştur.		800.000	Giresunlu,	başta	

Istanbul	 olmak	 üzere	 ülkemizin	 diğer	 illerinde	 yaşamaktadır.	 Ilimiz	 insanlarının	 ana	 geçim	

kaynağı	 tarım	 faaliyetleridir.	 Tarımsal	 üretim	 içerisin	 de	 en	 önemli	 ekonomik	 faaliyet	 fındık	

üretimidir.	Giresun	fındığı	Dünyaca	tanınmakta	ve	tercih	edilmektedir.		

Şehrin	 kuruluşu	 kesin	 bilinmemekle	 birlikte	 M.O.	 3000‐2000	 yıllarına	 dayandığı	

belirtilmektedir1.	 M.O.	 670	 yıllarında	 Kimmerler,	 M.O	 IV.	 YY’da	 Miletoslular	 şehre	 gelip	

yerleşmişlerdir.	 MO.64.	 yılında	 Romalıların	 hâkimiyetine	 giren	 şehir,	 daha	 sonra	 395‐1204	

yıllarında	 Doğu	 Roma	 (Bizans’ın),	 ardından	 Trabzon	 Rum	 devletinin	 hâkimiyetine	 girmiştir	

(1204‐1461).	

Şehrin	antik	çağlardaki	ismi	“Kerasus”	tur.	Bu	isim	bazı	kaynaklara	göre	şehirde	yetişen	

(ceresia)	 “kiraz”’	 dan,	 bazı	 kaynaklara	 göre	 de	 şehrin	 denize	 doğru	 bir	 boynuz	 gibi	 uzanması	

yüzünden	boynuz	anlamına	gelen	“keras”	dan	türetildiği	ifade	edilmektedir.	

Türklerin	Giresun	 topraklarına	 gelişi	 eski	Anadolu	 tarihi	 araştırmalarında	MO.	2000’li	

yıllara	dayandırılmaktadır.	Orta	Asya	göçleri	sırasında	gelen	Talip’ler,	Tiberen’ler,	Mosinekler	gibi	

Türk	oymaklarının	bu	bölgede	kırsal	kesime	yerleştikleri	söylenir.	

Çepni	Türkleri	1297’de	Giresun	kalesini	fethederler.	1348	‘de	Cenevizlilerin	eline	geçen	

şehir,	1397	yılında	Hacı	Emir’in	oğlu	Süleyman	bey	tarafından	yeniden	fethedilmiştir1.	Ilimiz	Fatih	

Sultan	Mehmet’in	1461	“de	Trabzon’	u	fethi	ile	Osmanlı	egemenliğine	geçer	ve	adı	Giresun	olarak	

anılır.	Aralık	1920	tarihli	kanunla	Giresun	müstakil	mutasarrıflık,	1923’te	Vilayet	olmuştur.	Bu	gün	

merkez	dışında	15	ilçeye	sahiptir.	

Karadeniz’in	 canlı	 yaşamına	 müsait	 tek	 adası	 (“khalkeritis”‐“Ares”)	 Giresun’dadır.	

Kıyıdan	 1700m	 açıkta	 yer	 alan	 ada	 Antik	 dönem	 ve	 ortaçağda	 yerleşmeye	 sahne	 olmuştur.	

Yaklaşık	40.000	m2	yüzölçümüne	sahip	olan	adada	bu	döneme	ait	kale	surları,	tapınak	kalıntıları,	

şapel,	sarnıç	ve	antik	mezar	kalıntıları	bulunmaktadır.	Ada	da	2009	yılında	başlayan	arkeolojik	

çalışmalar	devam	etmektedir.	
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Giresun’un	Eğitim	Tarihi	

1923	yılında	 il	olan	Giresun’a	Görele	ve	Tirebolu	 ilçeleri	 ile	Bulancak,	Espiye	ve	Keşap	

bucakları	 bağlı	 idi.	 Osmanlı	 devleti	 döneminden	 20	 civarında	 iptidai	 (ilkokul)un	 intikal	 ettiği	

bilinmektedir.	 1913	 yılında	Rüştiye	Mektebi	 (ortaokulu)	 açılmış,	 9	 öğretmen	ve	93	 öğrenci	 ile	

eğitim	vermeye	başlamıştır.	1916	yılında	Darülmuallimin	(öğretmen	okulu)	açılmış,	ancak	savaş	

yılları	 sebebiyle	 eğitime	 başlayamamıştır.	 1920	 yılında	 Jandarma	 mektebi	 açılmış	 ve	 eğitim	

vermiştir5.	

Cumhuriyetin	 ilk	 yıllarında	 itibaren	 yeni	 eğitim	 okulları	 faaliyete	 geçirilerek	 eğitimin	

yaygınlaştırılmaya	başladığı	görülmektedir.	1924	yılında	ilk	özel	okul	“Şen	Yuva	Hususi	Mektebi”	

adıyla	 açılmıştır5.	 	 Aynı	 yıl	 iki	 gece	 mektebi	 açılarak;	 300	 kişiye	 mesleki	 ve	 sanatsal	 beceri	

yetiştirme	eğitimleri	verilmeye	başlanmıştır.	1926	yılında	Giresun’da	2	ortaokul,	3	anaokulu,	7	kız	

ilkokulu,	62	erkek	okulu	hizmet	vermektedir5.	Cumhuriyetle	birlikte	eğitimde	halkın	yetiştirilmesi	

amacıyla	başlatılan	eğitim	seferberliğinde;	114	millet	mektebi	ve	27	kadın	dershanesi	açılarak	iki	

yılda	5000	insanımız	bu	eğitimlerden	faydalanmıştır5	

Giresun	Universitesi:	Universitenin	temeli	1962	yılında	Kız	Oğretmen	Okulu	olarak	eğitim	

ve	öğretime	başlayan	okulla	atılmıştır.	2006	yılına	kadar	Karadeniz	teknik	Universitesine	ve	Sivas	

Cumhuriyet	 Universitesine	 bağlı	 fakülte	 ve	 yüksekokullar	 olarak	 eğitim	 veren	 kurumlar	 2006	

yılında	5467	sayılı	kanunla	kurulan	Giresun	Universitesi	bünyesinde	toplanmıştır.	Bu	gün	Giresun	

Universitesi;		10	Fakülte,	11	Meslek	Yüksek	Okulu,5	Yüksekokul,	3	Enstitü,	1	devlet	Konservatuarı	

ve	rektörlüğe	bağlı	5	birim	ve	yaklaşık	22.000	öğrencisiyle	eğitim	vermektedir2.	

Giresun	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğünün,	 22	 Mart	 1926	 tarihinde	 çıkan	 kanunla	 Trabzon	

Mıntıkası	 Maarif	 Eminliğine	 bağlı	 olarak	 çevre	 illerle	 birlikte	 eğitimde	 teşkilatlanmaya	

başlanmasıyla	kurulduğu	anlaşılmaktadır	1996	yılına	kadar	Giresun	Belediyesi	Kültür	ve	Sanat	

Müdürlüğü	 binasında,	 1996‐2004	 yılları	 arasında	 Il	 Ozel	 Idare	 Işhanı	 4.	 katında	 faaliyet	

göstermekte	iken,	2004	yılından	itibaren	de	Giresun	Hükümet	Konağında	hizmet	vermeye	devam	

etmektedir.		

	

KAYNAKÇA	

 81	İlde	Kültür	ve	Şehir	Giresun	S.90‐91.	Giresun	Valiliği	2013	
 Giresun	Üniversitesi	Web	Sitesi		(Tarihçe)	
 Giresun	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü		(2014	Ocak	Brifing)	
 Giresun	Valiliği	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü‐Kültür	Envanteri	‐2014	
 Cumhuriyetin	 İlk	Yıllarında	Giresun’da	Sosyal,	Kültürel	 ve	Ekonomik	Hayat	 ‐1999	Yrd.	Doç.	Dr.	

Sadık	SARISAMAN‐	sayfa	77‐90	
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2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 

5018	 sayılı	 Kamu	 Mali	 Yönetimi	 ve	 Kontrol	 Kanunu,	 kamu	 kuruluşlarının	 stratejik	

planlarını	hazırlamaları	ve	kuruluş	bütçelerini	bu	plan	doğrultusunda	oluşturmalarını;	2013/26	

no’lu	Genelge	de	stratejik	plan	ve	performansa	dayalı	bütçeleme	anlayışının	kamu	yönetiminin	

bir	unsuru	haline	getirilmesini	öngörmektedir.	

İl	Milli	Eğitim	Müdürlüklerinin	görev	ve	sorumlulukları	ile	verdiği	hizmetleri	birçok	yasa	

ve	yönetmeliğe	göre	yürütmektedir.	Buna	göre	de:	

1. Anayasanın	42.maddesinde	Eğitim	ve	Öğretim	Hakkı	Ödevi	

2. 1739	sayılı	Milli	Eğitim	Temel	Kanunun	1.ve	59.	Maddeleri	 ile	Türk	Milli	Eğitimin	

Genel	ve	Özel	Amaçları,	

3. 222	 sayılı	 Eğitim	 Öğretim	 Kanunu	 9‐3	 ve	 53.	 maddelerinde	 zorunlu	 ilköğretim	

konusunda,	

4. 657	 sayılı	 Devlet	 Memurları	 Kanunun	 88.	 ve	 89.	 maddelerinde	 görevlendirme	

konusunda,	

5. 5442	 sayılı	 il	 idare	 kanunun	 21.	 ve	 22.	 Maddelerinde	 yönetim	 ve	 yürütme	

konusunda,	

6. 	1702	 sayılı	 İlk	 ve	 Orta	 Tedrisat	 Muallimlerinin	 Terfi	 ve	 Tecziyeleri	 Hakkında	

Kanunun	37.maddesinde,	

7. 3308	 sayılı	 Mesleki	 Eğitim	 Kanununun	 6.	 maddesinde	 Mesleki	 Teknik	 Eğitim	

Kurulunun	oluşumu	konusunda,	

8. 4357	sayılı	İlkokul	Öğretmenlerinin	Terfi,	Taltif	ve	Tecziyeleri	hakkında	kanunun	3.	

maddesi	yönetim	ve	yürütme	konusunda,	

9. 4982	sayılı	Bilgi	Edinme	Kanunun	5.	maddesinin	Bilgi	Edinme	konusunda	

10. İlk	ve	Ortaöğretim	kurumları	sosyal	etkinlikler	yönetmeliğinin	1,2.	ve	3.	Maddeleri,	

Amaç,	kapsam,	dayanak	konularında,	

11. 652	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararname,	662	sayılı	Kanun	Hükmünde	Kararnameler	

ile	Özel	Eğitim	Hususunda	Kanun	Hükmünde	Kararnameler	

12. İlköğretim	 ve	 Ortaöğretim	 kurumlar	 yönetmelikleri	 yasal	 yükümlülükler	

getirmiştir.	
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18.11.2012	tarihli	ve	28471	sayılı	Resmi	Gazetede	"Millî	Eğitim	Bakanlığı	İl	ve	İlçe	Millî	

Eğitim	Müdürlükleri	Yönetmeliği”	yayımlanarak	yürürlüğe	girmiştir.	Buna	bağlı	olarak	da,	

Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 Milli	 Eğitim	 Müdürlükleri	 yönetmeliğine	 göre	 İl	 Milli	 Eğitim	

Müdürlüğünün	görevleri	şunlardır:	

	

A.	Yönetim	Hizmetleri	

1. Kanun,	 tüzük,	 yönetmelik,	 yönerge,	 genelge,	 plân,	 program	 ve	 amirlerle	 kendilerine	

verilen	görevleri	yapmak,	

2. Bulunduğu	görev	alanındaki	millî	eğitim	hizmetlerini	incelemek,	görev	alanına	giren	okul	

ve	 kurumların	 ihtiyaçlarını	 tespit	 ederek	 kendi	 yetkisi	 dâhilinde	 olanları	 yapmak,	

olmayanları	yetkili	makamlara	bildirmek,	

3. Görev	 alanındaki	 hizmetlerin	 daha	 iyi	 yürütülmesi	 ve	 geliştirilmesini	 sağlamak,	

gerektiğinde	ilgili	makamlara	teklifte	bulunmak,	

4. Görev	 alanına	 giren	 konularda	 istenen	 bilgilerin	 ilgili	 makamlara	 zamanında	

ulaştırılmasını	sağlamak,	

5. Müdürlüğün	bünyesindeki	gerekli	iş	bölümünün	yapılmasını,	yazışma	ve	işlemlerin	hızlı,	

düzgün	ve	doğru	bir	 şekilde	yürütülmesini,	 gerekli	 kayıt,	 defter	ve	dosyaların	düzenli	

tutulmasını	sağlamak,	

6. Örgün	ve	yaygın	eğitim	kurumlarında	ders	kitapları	ile	diğer	eğitim	araç	ve	gereçlerinin	

zamanında	sağlanıp	sağlanmadığını	takip	etmek	ve	gerekli	tedbirleri	almak,	

7. Okul‐Kurum	 ve	 Bakanlıkça	 açılan	 sınavların	 düzgün	 ve	 güven	 içerisinde	 geçmesini	

sağlamak.	

	

B.	Personel	Hizmetleri	

1. Bakanlıkça	 il	emrine	atanan	öğretmenlerle	 il	 içinde	nakil	 isteyen	öğretmenlerin	görev	

yeri	belirleme	teklifini	valilik	makamına	sunmak,	

2. İlk	ve	orta	dereceli	okullar	ile	eğitim	kurumlarına	yönetici	atama	işlemlerini	usulüne	göre	

yürütmek,	

3. İlçe	 Millî	 Eğitim	 Müdürlüklerinden	 gelen	 il	 dışı	 nakil	 isteme	 dilekçelerini	 Bakanlığa	

göndermek,	

4. Öğretmen	ve	diğer	personelin	disiplinle	ilgili	işlemlerini	usulüne	göre	yapmak,	

5. Emekliye	ayrılmaları	gerekenlerle,	emekliye	ayrılmak	isteyenlerin	işlemlerini	yapmak.	
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C.	Eğitim‐Öğretim	Hizmetleri	

1. İl'de	açılan	seminer	ve	kursların	aksaksız	yürütülmesi	için	tedbirler	almak,	aksaklıkları	

bir	rapor	ile	ilgililere	bildirmek,	

2. Millî	 Eğitim	 Bakanlığı	 yayın	 evinin	 İl’in	 ihtiyacına	 cevap	 verecek	 şekilde	 çalışmasını	

sağlamak,	

3. Yurt	 dışında	 öğrenim	 yaparken,	 yurda	 dönen	 ilk	 ve	 orta	 dereceli	 okul	 öğrencilerinin	

denklik	işlemlerinin	mevzuata	göre	yapılmasını	sağlamak,	

4. Görev	alanında	millî	 eğitim	hizmetlerinin	verimli	bir	 şekilde	yürütülmesi	bakımından,	

ilgili	hizmet	birimlerinin	amacına	ve	mevzuata	uygun	olarak	çalışmasını	sağlamak,	

5. Öğretim	 metotlarının	 uygulanmasında	 birlik	 ve	 beraberliği	 sağlamak,	 metotların	

geliştirilmesi	konusunda	gerekli	çalışmaları	yaptırmak,	sonuçları	hakkında	ilgili	yerlere	

bilgi	vermek,	

6. Görev	alanında	ölçme	ve	değerlendirme	konularında	araştırmalar	yapılmasını	sağlamak,	

değerlendirmek,	 uygulamak	 ve	 bu	 konularda	 öğretmenlere	 kurs	 ve	 seminerler	

düzenlemek	

7. Okul	 ve	 kurumlardaki	 öğrencilerin	 ve	 kursiyerlerin	 başarılarının	 artırılmasına	 ilişkin	

inceleme	ve	araştırmalar	yapılmasını	sağlamak,	

8. Öğrenci	 disiplin	 kurullarına	 gelen	 olayların	 tekerrür	 etmemesi	 amacıyla,	 sebep	 ve	

sonuçlarının	araştırılmasını	sağlamak,	bu	konuda	ilgili	kurumlarla	iş	birliği	yapmak,	

9. Özel	 okul,	 kurs,	 dershane,	 öğrenci	 yurdu,	 pansiyon	 ve	 benzeri	 kurumlar	 açmak	üzere	

başvuranların	isteklerini	incelemek	ve	gereklerini	yerine	getirmek,	

10. Ders	Geçme	ve	Kredi	Sisteminin	uygulanmasında	okul	 zümre	öğretmenleri	 tarafından	

hazırlanan	programlara	son	şeklini	vermek,	

11. Örgün	 ve	 yaygın	 eğitim	 kurumları	 ile	 ilgili	 çalışma	 takvimini	 hazırlamak	 ve	

uygulanmasını	sağlamak,	

12. Eğitim	 ve	 öğretim	 kurumlarının	 açılması,	 kapatılması	 ve	 bunlara	 ad	 verilmesi	 işlerini	

yürütmek,	
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D.	Bütçe‐Yatırım	Hizmetleri	

1. İl'in	 İlköğretime	 ilişkin	 millî	 eğitim	 bütçesini	 il	 genel	 meclisinin	 açılmasından	 önce	

hazırlayarak	gerekçeleri	ile	birlikte	Valiliğe	sunmak,	

2. Özel	idare	bütçesinde	millî	eğitim	hizmetlerine	ayrılan	ödeneklerin	okul	ve	kurumların	

ihtiyaçları	 göz	 önünde	 tutularak	 ilçeler	 itibarıyla	 dağılımını	 sağlamak	 ve	 İl	 Daimi	

Encümeninden	gerekli	karar	alındıktan	sonra	gereğini	yapmak,	

3. Millî	eğitim	hizmetlerine	ayrılan	ödenekleri	ve	harcamalarını	her	ilçe	için	ayrı	ayrı	olarak	

fasıl	ve	maddeler	üzerinden	ödenek	defterine	kayıt	ettirmek,	

4. Programa	alınan	yatırımların	zamanında	ihale	edilmesi	ve	bitirilmesi	için	gereken	işleri	

yapmak	ve	yaptırmak,	

	

	

	

E.	Araştırma‐Plânlama‐İstatistik	Hizmetleri	

1. Millî	eğitim	müdürlüğünün	şubeleri	arasında	gerekli	koordinasyonu	sağlamak,	

2. Genel	nüfus	sayımlarına	göre	değerlendirme	yapmak,	muhtemel	öğrenci	artışı	ve	ilgisini	

tespit	etmek,	bu	tespitlere	göre	okul	yapım	ve	dağılımını	plânlamak,	

3. Her	türlü	istatistikî	bilginin	toplanmasını,	değerlendirilmesini	sağlamak	ve	bunlarla	ilgili	

formları	hazırlamak	ve	geliştirmek,	

4. Okul	 ve	 kurumların	 bina,	 araç	 ve	 gereç	 durumunu	 gösteren	 istatistik	 ve	 kartların	

tutulmasını	sağlamak	ve	takip	etmek,	

5. İl	 genelinde	 öğrencilerin	 başarı,	 disiplin	 ve	 benzeri	 durumlarını	 takip	 etmek	 ve	

değerlendirmek,	

6. Öğrenci	ve	öğretmenlerin	okullar	itibarıyla	dengeli	bir	şekilde	dağılımını	sağlamak	için	

gerekli	araştırmayı	yapmak,	

7. Hizmetlerin	 çabuk	 ve	 verimli	 yürütülmesini	 sağlamak	 için	 araştırma	 ve	 plânlama	

yapmak.	
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F.	Teftiş‐Rehberlik‐Soruşturma	Hizmetleri	

1. İlköğretim	müfettişlerinin	çalışmalarını	yönetmeliğe	uygun	yürütmek,	

2. İlköğretim	müfettişlerinin	düzenlediği	denetim	raporlarını	incelemek,	değerlendirmek,	

3. Soruşturma	raporlarını	adlî,	inzibati,	malî	ve	idarî	yönden	değerlendirmek,	İl	Millî	Eğitim	

Disiplin	 Kuruluna	 ilişkin	 işleri	 yapmak,	 sonuçlarını	 değerlendirmek	 ve	 ilgili	 yerlere	

bildirmek.	

	

	

	

G.	Sivil	Savunma	Hizmetleri	

1. Görev	alanındaki	okul	ve	kurumlar	için	sivil	savunma	ile	ilgili	plân	ve	programları	dü‐

zenlemek,	gerekli	tespitler	yapmak	ve	tedbirleri	almak,	

2. Sivil	savunma	teşkilâtı	ile	koordinasyon	sağlamak	ve	hizmetin	aksamadan	yürütülmesini	

temin	etmek. 
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3. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER	

	 	 2015‐2019	stratejik	plan	hazırlık	sürecinde	Müdürlüğün	faaliyet	alanları	ve	hizmetlerinin	

belirlenmesine	yönelik	 çalışmalar	 yapılmıştır.	Bu	kapsamda	birimlerinin	 yasal	 yükümlülükleri,	

standart	 dosya	 planı	 ve	 kamu	 hizmet	 envanteri	 incelenerek	 hizmetler	 tespit	 edilmiş	 ve	 yedi	

faaliyet	alanı	altında	gruplandırılmıştır.	

Eğitim	ve	Öğretim	

 Eğitim	ve	öğretime	erişim	imkânlarının	sağlanması	

 Hayat	boyu	öğrenme	kapsamında	eğitim	ve	öğretim	faaliyetlerinin	düzenlenmesi	

 Ders	kitaplarının	ve	diğer	eğitim	materyallerinin	temin	edilmesi	ve	dağıtımının	

yapılması.	

 Özel	politika	gerektiren	bireylerin	eğitim	ve	öğretimine	ilişkin	iş	ve	işlemlerin	

yürütülmesi	

 Yatılılık,	bursluluk	ve	özel	öğretim	teşvikleri	hizmetlerinin	yürütülmesi		

 Yurt	Dışında	Öğrenim	Gören	Öğrencilerinin	Denkliğinin	Yapılması	

 Daha	Önce	Öğrenim	Görenlere	Öğrenim	Durum	Belgesi/Diploma	Kayıt	Örneğinin	

Verilmesi	

 Eğitim	merkezlerinde	çırak,	kalfa	ve	ustaların	genel	ve	meslekî	eğitimlerini	sağlamak 

 

 

Bilimsel,	Kültürel,	Sanatsal	ve	Sportif	Faaliyetler	

 Okuma	kültürünün	geliştirilmesine	yönelik	çalışmaların	yürütülmesi	

 Öğrencilere	yönelik	yerel,	ulusal	ve	uluslararası	düzeyde	bilimsel,	kültürel,	sanatsal	

ve	sportif	faaliyetlerin	düzenlenmesi	

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

sportif	faaliyetlere	katılımlarının	sağlanması 
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Ölçme	ve	Değerlendirme	

 Merkezî	sistemle	yürütülen	resmî	ve	özel	yerleştirme,	bitirme,	karşılaştırma	

sınavlarının	uygulanması	ve	değerlendirilmesi		

 

Araştırma,	Geliştirme,	Proje	ve	Protokoller	

 Proje	ve	protokollerin	hazırlanması,	uygulanması	ve	değerlendirilmesi	

 Eğitim	ve	öğretimin	geliştirilmesine	yönelik	araştırma	ve	geliştirme	faaliyetlerinin	

yürütülmesi	

 Öğrenci	ve	öğretmenlerin	değişim	ve	hareketlilik	programlarından	

yararlanabilmeleri	için	gerekli	iş	ve	işlemlerin	yürütülmesi	

 Sağlık	tarama	izinlerinin	verilmesi.	

 Araştırma	izin	taleplerini	almak	ve	sonuçlandırmak. 

 

 

 

Yönetim	ve	Denetim	

 Müdürlük	görev	alanlarına	ilişkin	hukuksal	iş	ve	işlemlerin	yürütülmesi	

 İstatistikî	verilerin	toplanması,	analizi	ve	yayınlanması	

 Stratejik	planın	hazırlanması,	uygulanması	izlenip	değerlendirilmesi	ve	faaliyet	

raporunun	hazırlanması	

 Rehberlik,	denetim,	inceleme	ve	soruşturma	faaliyetlerinin	yürütülmesi	

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

kişilerce	açılacak	veya	işletilecek	yurt,	pansiyon	ve	benzeri	kurumların	açılması,	

devri,	nakli	ve	kapatılmasıyla	ilgili	işlemlerin	yapılması.		

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

ilişkin	işlemlerin	yürütülmesi	

 Personelin	taltif	edilmesini	sağlamak	

 Milli	ve	mahalli	bayram	programlarını	düzenlemek	

 Üst	yönetime	brifing	ve	bilgi	notu	hazırlamak.	

 Çeşitli	konularda	resmi	evrakla	yapılan	işlemlerle	ilgili	dosya	tutmak	ve	arşivlemek. 
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İnsan	Kaynakları	Yönetimi	

 Çalışanların	mesleki	gelişimlerine	yönelik	faaliyetlerin	yürütülmesi	

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

işlemlerinin	yürütülmesi	

 Personelin	taltif	edilmesini	sağlamak	

 Personelin	terfi,	izin,	adaylık,	emeklilik	gibi	özlük	haklarını	takip	etmek.	

 Emekli	Olan	Personele	Hususi	Damgalı	Pasaport	İçin	Emeklilik	Bilgileri	ile	Kadro	

Derecesini	Gösterir	Belgenin	Verilmesi	

 Öğretmen	ve	diğer	personelin	disiplinle	ilgili	işlemlerini	takip	etmek.	

 Çalışanların	görev	tanımlarını	yapmak	ve	takip	etmek.	

 Personelin	maaş	ve	ders	ücreti	gibi	ödemeleriyle	ilgili	işlemleri	yapmak.	

 Personelin	hizmetiçi	eğitim	başvurusunu	almak	ve	programı	hazırlamak. 

 

Fiziki	ve	Teknolojik	Altyapı	

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

işlerini	ve	bunlara	ait	kontrol,	koordinasyon	ve	mimari	proje	çalışmalarının	

yürütülmesi	

 Müdürlüğün	taşınır	ve	taşınmazlarına	ilişkin	işlemlerin	yürütülmesi	

 Eğitim	ve	öğretim	teknolojilerinin	öğrenme	süreçlerinde	etkin	kullanılmasına	yönelik	

altyapı	çalışmalarının	yürütülmesi	

 Kamulaştırma	yoluyla	arsa	üretimi	

 Hizmet	alanlarıyla	ilgili	bilişim	teknolojilerine	yönelik	çalışmaların	yürütülmesi	

 Lojman	tahsisiyle	ilgili	başvuruların	alınması	ve	sonuçlandırılması 
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4. PAYDAŞ ANALİZİ 

01	Ocak	 15	 Şubat	 2014	 tarihleri	 arasında	 Ilçe	Milli	 Eğitim	Müdürleri,	 Okul/kurum	müdürleri,	

Oğretmenler,	 Oğrenciler	 ve	 velilerin	 içerisinden,	 ARGE	 birim	 tarafından	 örneklem	 grup	

belirlenmiştir.	Paydaş	Analizi	çalışmalarında	kurum	içi	katılımı	en	üst	seviyede	sağlayacak	şekilde	

anket,	atölye	çalışmaları	ve	mülakat	yöntemleri	kullanılmıştır.	Paydaş	analizi	yapılırken	 Il	Milli	

Eğitim	Müdürlüğünde	bulunan	şube	müdürleri	ve	şefleri	ile	iki	adet	olmak	üzere,	Ilçe	Milli	Eğitim	

Müdürleri,	okul/kurum	müdürleri,	öğretmenler,	öğrenciler	ve	velilerden	oluşan	örneklem	gruplar	

ile	9(dokuz)	adet	veri	toplama	çalışması	yapılmıştır.	Bu	çalışmalar	sırasında	toplanan	tüm	veriler	

ARGE	birimi	tarafından	tasnif	edilmiş,	ürün/hizmet	matrisi	hazırlanmış	ve	taslak	durum	analizi	

üst	kurula	sunulmak	üzere	tamamlanmıştır.		
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5. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI ANALİZ 

A) Kurum	İçi	Analiz	

i) Kurumun	Yapısı	

Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz,	14.6.1973	tarihli	ve	1739	sayılı	Millı	̂Eğitim	Temel	

Kanunu	ve	25.8.2011	tarihli	ve	652	sayılı	Millı	̂Eğitim	Bakanlığının	Teşkilât	ve	

Görevleri	 Hakkında	 Kanun	 Hükmünde	 Kararname	 hükümlerine	 dayanılarak	

hazırlanmış	 olan	 ve	 18.11.2012	 Tarih	 ve	 28471	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	

yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 Il	 ve	 Ilçe	 Milli	 Eğitim	

Müdürlükleri	 Yönetmeliği	 kapsamında	 teşkilat	 yapısını	 şekillendirmiştir.	

Teşkilatımız	hizmetlerini	Merkez	Ilçede	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğü,	15	ilçede	ise	

Ilçe	 Millı	̂ Eğitim	 Müdürlükleri	 aracılığıyla	 vermektedir.	 Il	 ve	 Ilçe	 Millı	̂ Eğitim	

Müdürlükleri,	 hizmetin	 özelliklerine	 göre	 şubeler	 ve	 bürolar	 ile	 kurul	 ve	

komisyonlardan	meydana	gelir.	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz	bu	organizasyon	

yapısı	ile	aşağıdaki	hizmetleri	yürütmektedir.	

 Temel	Eğitim	

 Ortaöğretim	

 Mesleki	Ve	Teknik	Eğitim		

 Din	Oğretimi		

 Ozel	Eğitim	Ve	Rehberlik			

 Hayat	Boyu	Oğrenme		

 Ozel	Oğretim	Kurumları		

 Bilgi	Işlem	Ve	Eğitim	Teknolojileri		

 Strateji	Geliştirme		

 Hukuk		

 Insan	Kaynakları	Yönetimi		

 Destek		

 Inşaat	Ve	Emlak	Hizmet	birimleri	ile	doğrudan	il	millı	̂eğitim	müdürüne	

bağlı	olan	Il	Maarif	Müfettişleri	Başkanlığı	eliyle	Il	Milli	Eğitim	

Müdürlüğüne	bağlı	tüm	okul	ve	kurumlarda	aşağıdaki	hizmetler	

yürütülmektedir.	

 Yönetim	Hizmetleri	

 Personel	Hizmetleri		

 Eğitim	Oğretim	Hizmetleri		

 Bütçe	Yatırım	Hizmetleri		

 Stratejik	Planlama	ve	Stratejik	Yönetim	Hizmetleri		

 Sivil	Savunma	hizmetleri	

 Teftiş	Rehberlik	ve	Soruşturma	Hizmetleri	



Sayfa	21																																																																																					Giresun Milli Eğitim Müdürlüğü 2015‐2019 Stratejik Planı	
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Milli Eğitim Komisyonu

Milli Eğitim Danışma Kurulu

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu

İl Hayatboyu Öğrenme ve Halk 
Eğitimi Planlama Komisyonu

Özel Büro

Maarif Müfettişleri Başkanı Maarif Müfettişleri

İl MEM Müdür Yardımcıları

İl MEM Şube Müdürleri

Strateji Geliştirme Şb.
Ortaöğretim Şb.
Özel Öğretim Şb.

İnsan Kaynakları Şb.

Hayatboyu Öğrenme Şb.
İnşaat Emlak Şb.

Hukuk Şb.
Din Öğretimi Şb.

Mesleki ve Tek. Eğt. Şb.
Destek Hiz. Şb.

Özel Eğitim ve Reh. Şb.
Temel Eğitim Şb.

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şb.

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okul/Kurum Müdürlükleri

Sivil Savunma Uzmanı

Tablo 8 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Yapısı 
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ii) İnsan	Kaynakları	

Müdürlüğümüzde;	

1	Milli	Eğitim	Müdürü,	

3	Müdür	Yardımcısı,	

7	Şube	Müdürü,	

1	Maarif	Müfettişleri	Başkanı,	

16	Maarif	Müfettişi,		

1	Sivil	Savunma	Uzmanı,	

1	Uzman,	

20	Şahsa	Bağlı	Eğitim	Uzmanı,	

1	Tesis	Müdürü,	

18	Şef,	

2	Avukat,	

1	Bilgisayar	Işletmeni,	

34	Veri	Hazırlama	ve	Kontrol	Işletmeni,	

10	Memur,		

1	Makine	Mühendisi,	

1	Tekniker,	

3	Teknisyen,	

1	Teknisyen	Yardımcısı	ve	

20	Hizmetli	

görev	yapmaktadır.	

	

	

	

	

iii) Fiziki	Yapı	

Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüz,	Valiliğimize	ait	binada;	net	1.685	m2	alanda	2	

Kat,	41	odada	hizmet	vermektedir.	
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iv) Teknolojik	Alt	Yapı	ve	Düzeyi	

	

Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğümüzün	bilişim	alt	yapısı	yetersiz	olup,	

yenileme	çalışmaları	devam	etmektedir.	

	

Ayrıca,	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğü’nde	39	Dizüstü	Bilgisayar,	83	Masa	

Ustü	Bilgisayar,	43	Çok	Fonksiyonlu	(yazıcı,	tarayıcı,	fotokopi	ve	faks)	Yazıcı,	13	

Yazıcı	ve	2	Tarayıcı	kullanılmaktadır.	

	

Eğitimde	Fatih	Projesi	Çerçevesinde	ilimizde	35	pilot	okulumuza	724	

Etkileşimli	tahta	kurulmuştur.	Iki	pilot	okulumuzdaki	9.sınıf	öğrencilerine	ve	

öğretmenlerine	dağıtılmak	üzere	okul	yönetimleri	tarafından	tablet	

bilgisayarlar	teslim	alınmıştır.	Giresun	Fen	Lisesi’ne	82	Oğrenci	28	Oğretmen,	

Giresun	Anadolu	Atatürk	Lisesi’ne	152	Oğrenci	48	Oğretmen	olmak	üzere	

toplam	310	adet	tablet	bilgisayar	dağıtılmıştır.	

	

Eğitimde	Fatih	Projesi	Çerçevesinde	36	pilot	okulumuzun	“ağ	alt	yapı	

kurulumu	“ihalesi	yapılmış	olup,			çalışmalar	başlamıştır.	Eylül	ayı	itibari	ile	

kurulumlarının	ilgili	firma	tarafından	bitirilmesi	planlanmaktadır.	
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v) İstatistikler	

	

	

 Eğitim	çağında	toplam114.469	öğrenci	mevcuttur.	

 Okuma	yazma	bilmeyen	toplam	1102	erkek	6568	kadın	bulunmaktadır.	

Ilimizde	 15	 Ilçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü,	 16	 Halk	 Eğitimi	 Merkezi,	 4	 Meslekı	̂

Eğitim	Merkezi,	12	Oğretmenevi,	1	Bilim	ve	Sanat	Merkezi,	3	Rehberlik	ve	Arş.	

Merkezi	bulunmaktadır.	

 Ilimizde	derslik	başına	Okulöncesinde	20.64,	Ilkokulda	16.98,	Ortaokulda	29.97,	

 Genel	 Ortaöğretimde	 22.55,	 Mesleki	 Teknik	 Oğretimde	 18.10	 öğrenci	

düşmektedir.	

 Son	beş	yılda	öğrenci	sayısı	%	3,5	azalmıştır.	

 Son	beş	yılda	okul	ve	derslik	sayısı	%	3	artmıştır.	

 Okul	Oncesi	Eğitim	3‐5	yaş	okullaşma	oranları	%	37,7	ile	Türkiye	ortalamasının	

üstündedir.	

 Temel	Eğitim	Okullaşma	Oranlar	%98.71	ile	Türkiye	ortalamasının	altındadır.	

 Ortaöğretim	Okullaşma	Oranları	%	90.94	ile	Türkiye	ortalamasının	üstündedir.	

 Genel	 Ortaöğretimin,	 Ortaöğretim	 içerisindeki	 Okullaşma	 Oranı	 %	 40.08	 ile	

Türkiye	ortalamasının	üstündedir.	

 Mesleki	ve	Teknik	Ortaöğretimin,	Ortaöğretim	içerisindeki	Okullaşma	Oranları	

%	50.87	ile	Türkiye	ortalamasının	üstündedir.	

 41	Birleştirilmiş	Sınıflı	Okulda	öğrenci	sayımız	818’dir.	

 Ortaokul	pansiyonlarında	doluluk	oranı	%	60’dır.	

 Yıllık	 taşıma	 maliyeti	 19.814.045,88	 TL,	 yıllık	 yemek	 maliyeti	 7.064.873,45	

TL’dir.	

 Temel	eğitimde	14.344	öğrenci,	Ortaöğretimde	4000	öğrenci	taşınmaktadır.	

 Oğrenci	devamsızlık	oranları	Ilköğretimde	%	3.63,Ortaöğretimde	%	10.87’dir.	

 Ortaöğretimde	devamsızlıktan	kalan	öğrenci	oranı	%3.26’dır.	

 Ilimizde	 7	 Ozel	 Oğretim	 Kurumunda	 117	 öğretmen	 ve	 850	 öğrenci	

bulunmaktadır.	

 2014	 yılı	 AB	 projeleriyle	 toplam	71	 öğretmen	 ve	 66	 öğrenci	 yurt	 dışına	 çıkış	

yapmıştır.	
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B) Kurum	Dışı	Analiz	

	

i) PESTEE	Analizi	

Politik	Eğilim	

 Eğitimin	yerinden	yönetim	anlayışına	doğru	değişmesi.	

 Zorunlu	 eğitimin	 ihtiyaçları	 karşılayamadığı	 düşüncesiyle	 12	 yıla	 çıkarılmış	 olmasının	

getireceği	ek	düzenlemeler.	

 Ilimizde	 fazla	 sanayi	 kuruluşu	 olmamasına	 rağmen	 Mesleki	 Eğitimin	 Genel	 Eğitime	

oranının	Türkiye	ortalamasının	üstünde	olması	ve	mezunların	istihdamında	zorlukların	

yaşanması.	

 Milli	Eğitim	mevzuatında	çok	sık	yapılan	değişiklikler.	

 Eğitimdeki	başarı	seviyesinin	OECD	ülkelerine	göre	düşük	olması	

 Toplumun,	eğitime	ve	öğretime	erişebilirlik	hakkında	zorunlu	eğitimi	aşan	beklentileri.	

 Politika	yapıcıların	eğitim	politikalarını	belirlemedeki	çok	sık	fikir	değiştirmeleri.	

 Ekonomik	eğilim	

 Iş	 dünyasının	 artık	 kalifiye	 eleman	 haricinde	 iş	 gücüne	 ihtiyaç	 duymayacağı	 algısının	

yerleşmiş	olması.	

 Ekonomik	göç	hareketliliğin	artmış	olması.		

 Hizmet	sektöründe	yatırımların	artış	göstermesi	ve	bu	alanda	eleman	ihtiyacının	artması.			

 Çalışanlarda	 değişik	 becerilerin	 ve	 daha	 fazla	 esnekliğin	 aranmasına	 yol	 açan	

küreselleşme	ve	rekabetin	gittikçe	artması.	

 Ilimizin	ekonomisinin	tarım	ve	sanayi	gibi	temellere	dayanmaması.	

 Tüketim	tercihlerindeki	hızlı	değişiklikler.	

	

Sosyal	Eğilim	

 Erken	eğitimin,	çocukların	gelişimi	ve	örgün	eğitimdeki	başarıları	üzerinde	direk	etkisi	

olduğu	algısının	artmış	olması.	

 Ailelerdeki	olumsuz	yapının	okul	hayatına	negatif	etkileri.(özelikle	parçalanmış	ailelerin	

sayısındaki	artış)	

 Bilginin,	refaha	ve	mutluluğa	ulaşmada	ana	faktör	olarak	hissedilmesi.	

 Kültürel	ve	sosyal	etkinliklerin	yapılacağı	fiziki	alanların	yetersizliği	

 Kariyer	yönü	ve	istihdamda	değişiklikler	içeren	yeni	iş	hayatı	konsepti.	

 Akademik	kaygının	her	geçen	gün	artması	dolayısıyla	sosyal	ve	kültürel	becerilerin	değer	

kaybetmesi	
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Teknolojik	Eğilim	

 Teknolojinin	bilgiye	dayalı	kullanımının	hayatın	her	alanında	artması.	

 Insanların	teknolojiyi	hayatlarının	her	safhasında	kullanmak	istemeleri.	

 Fatih	projesiyle	teknoloji	kullanımının	müfredatın	vazgeçilmez	bir	öğesi	olması.	

 e‐Okul,	e‐Devlet	uygulamaları.	

 Teknolojinin	kullanım	amacına	yönelik	tehditler	

	

Ekolojik	Eğilim	

 Bilinçsiz	ve	hızlı	tüketimin	çevreye	getirdiği	ilave	kirlilik.	

 Teknolojinin	gelişmesine	dayalı	atıkların	okul/kurumlarımızda	gittikçe	çoğalması.	

 Etiksel	eğilim	

 Değerler	eğitiminin	günün	şartlarına	uyarlanması	zorunluluğu.	

 Etik	kavramının	farkı	algılanma	ve	duruma	adaptasyonun	göz	ardı	edilmesi.	

 Gençlerin	sosyal	hayata	bakışı	ve	yaşamı	algılama	şekillerinin	yarattığı	tedirginlik.	

 Doğru	davranış	şekillerinin	tanımı	üzerine	oluşan	farklı	algılar.	

	

	

	

ii) Üst	Politika	Belgeleri	

	

SIRA NO BELGE ADI AÇIKLAMALAR 

1 MEB 2015‐2019 Stratejik Planı   

2 10. Kalkınma Planı   

3 Giresun İl Özel idaresi Stratejik Planı  

4 Giresun Belediyesi Stratejik Planı  
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iii) GZFT	Analizi	

01	 Ocak	 15	 Şubat	 2014	 tarihleri	 arasında	 Ilçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürleri,	 Okul/kurum	

müdürleri,	Oğretmenler,	Oğrenciler	ve	velilerin	içerisinden,	ARGE	birim	tarafından	örneklem	grup	

belirlenmiştir.	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğünde	bulunan	şube	müdürleri	ve	şefleri	ile	iki	adet	olmak	

üzere,	Ilçe	Milli	Eğitim	Müdürleri,	okul/kurum	müdürleri,	öğretmenler,	öğrenciler	ve	velilerden	

oluşan	örneklem	gruplar	ile	9	(dokuz)	adet	SWOT	analizi	ve	veri	toplama	çalışmaları	yapılmıştır.	

Yapılan	atölye	çalışmalarında	çalışanların	Il	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	güçlü	ve	zayıf	yanları	ile	

fırsat	 ve	 tehditleri	 tespit	 ederek	 önceliklendirmeleri	 sağlanmıştır.	 Bu	 çalışmalar	 sırasında	

toplanan	tüm	veriler	ARGE	birimi	tarafından	tasnif	edilmiştir.		

Kurumumuzun	amaç,	hedef	ve	tedbirlerinin	iş	süreçleri	 ile	bütünleştirilmesi	sürecinde	

katkı	 sağlayan	 bir	 değerlendirme	 ve	 geri	 besleme	 aracı	 olarak	 LITMUS	 testi	 12	 paydaşımıza	

uygulanmıştır.	

GÜÇLÜ YÖNLER 

ERİŞİM 

1. Okul öncesi‐ilkokul ve ortaokul düzeyinde fiziki altyapı eksikliğinin büyük ölçüde giderilmiş 
olması ve okullaşma oranın yüksek olması. 

2. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet ulaştırma ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik 
güçlü bir irade ve özverili çalışan bir ekip yapısının olması. 

3. Hayat boyu öğrenme alanında ihtiyaca göre her türlü kurs ve hizmeti üretecek kapasite ve 
yeterlilikte bir yapıya sahip olunması. 
 

KALİTE 

4. Eğitimde başarıyı artırmak için planlı ve sistematik çalışma yürütülmesi. 
5. Mesleki eğitimde okul çeşitliliğinin yeterli olması, günün şartlarına uygun alan ve 

bölümlerin açılması. 
6. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlamak için ''Aile Eğitim Programı'' 

uygulanması. 
7. Eğitsel tanılamaya yönelik ilimizde üstün ve özel yeteneklilerin tanılama sürecinde hizmet 

verecek personelin yetişmiş olması. 
8. Proje tabanlı çalışmalara ve sosyal ve kültürel etkinliklere katılımı teşvik ederek, bu alanda 

hizmet üreten yönetici, öğretmen ve öğrencilerin ödüllendirilmesi. 
 

KAPASİTE 

9. Okulların donatım ihtiyaçlarının zamanında karşılanması. 
10. Okul‐bina‐derslik ve eğitim için ihtiyaç duyulabilecek araç‐gereç iş ve işlemlerinin önceden 

planlanıyor olması. 
11. İnsan kaynağının verimli kullanarak il içinde dengeli ve adil dağıtılması. 
12. Çalışanlarla ilgili iş ve işlemlerin zamanında yapılıyor olması. 
13. Her ilçede bağımsız anaokulu bulunması ve donatım ihtiyaçlarının zamanında karşılanması.
14. Diğer kurum ve kuruluşlarla güçlü bir işbirliğine sahip olunması. 
15. Her okulda rehber öğretmen olması. 
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ZAYIF YÖNLER 

 

ERİŞİM 

1. Öğrenci devamsızlığının ve okul terklerinin Türkiye ortalamasının üzerinde görülmesi. 

2. Halk Eğitim Merkezlerinin diyalog eksikliğinden ve alan taramalarının yapılmamasından 

dolayı ihtiyaç duyulan kursların açılamaması. (dezavantajlı grupların dikkate alınmaması) 

3. Özel öğretimde okullaşma oranının düşük olması. 

4. Ortaöğretim kurumlarındaki mesleki yönlendirmelerin beklenen sonucu vermemesi. 

5. Ortaöğretim kurumlarında kaynaştırma eğitimi kapsamındaki öğrencilerin farkı etkinliklerle 

desteklenmemesi. 

6. Kaynaştırma kapsamındaki öğrencilerin sportif ve kültürel faaliyetlere dâhil edilmemesi. 
 

KALİTE 

7. Okullardaki disiplin sorunlarının ve zararlı alışkanlıklara yönelimin devam ediyor olması. 

8. Ortaöğretimde öğrencilerinin akademik başarısının düşük olması. 

9. İkili öğretim yapılan okullarda yeterli beslenme imkânının olmaması. 

10. Velilerin eğitim faaliyetlerine katılımlarının yeterince sağlanamaması. 

11. Bazı ilçelerde öğretmen devamsızlığının il ortalamasının üstünde olması. 

12. Mesleki Eğitimde modüler programların MEM tarafından yeterince tanıtılmaması 

13. Stajyer öğrencilerin eğitim gördükleri alanların dışında çalıştırılmaları ve mesai 

saatlerinin düzensiz olması. 

14. Özel Öğretim okullarında idareci ve öğretmenlerin öğretim programlarına yeterince 

hâkim olmaması. 

15. Özel Eğitim ve iyileştirme merkezleri arasında iletişim ve koordinasyon eksikliğinin 

giderilmesine yönelik yeterli çalışmanın olmaması. 

16. Mezun öğrenci takip sisteminin verimli kullanılmaması. 

17. Üstün yetenekli çocukların eğitiminde velilerin aktif rol almalarının sağlanamamış olması. 

18. Sportif faaliyetler için gerekli ortamın okul yerleşimlerinde oluşturulmaması.(Okullarda 

spor salonu ve malzemesi eksikliği) 

19. İlçelerde sosyal etkinliklerin yetersiz olması. 

20. Bazı okullarda öğrencilerin kullandıkları tuvalet, koridor ve sınıfların hijyen şartlarına uygun 

olmayışı. 

21. Üstün yetenekli çocukların eğitiminde görevlendirilen öğretmenlerin bilgi ve 

becerilerindeki eksiklikler. 

22. Ortaöğretim kurumlarında yönetici ve öğretmenlerin öğretim programlarına yeterince

hâkim olmaması. 
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KAPASİTE 

23. Müdürlüğümüz hizmet binasının teknik donanım ve fiziki açıdan yetersiz olması. 

24. Bazı çalışanların teknolojiyi verimli kullanamaması. 

25. Personelin hizmetiçi eğitimlerinin yetersiz olması. 

26. Üst yönetimle personelin sosyal ortam paylaşımlarının yetersiz olması ve iletişim eksikliği. 

27. Bazı çalışanların sosyal davranış bozuklukları ve protokol kurallarına uymaması sebebiyle 

hizmet kalitesinin düşmesi. 

28. Stratejik planda öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve yılsonu izleme ve 

değerlendirmelerinin yapılmasında ilgililerin gerekli hassasiyeti göstermemesi. 

29. Personelin motivasyonu ve ödüllendirilmesinin yetersizliği ve performans 

değerlendirmesinin iyi yapılmaması. 

30. İnceleme ve soruşturma işlemlerini yürütenlerin konuyla ilgili bilgi eksikliklerinin olması. 

31. Bilişim teknolojisi açısından gelişmiş araçların derslerde tam olarak kullanılamaması. 

32. Bazı okul/kurum yöneticilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde görev alan öğretmen ve 

öğrencileri teşvik etmemesi. 

33. İlçelerle yapılan yazışma sürecinde yaşanan aksaklıklar. 

34. Okul ve kurumlarda engellilerin kullanacağı ortamların yetersiz olması. 

35. Özel eğitim ile ilgili okullarda denetim ve kontrol yetersizliği. 

36. Bazı okullarda sıralarının öğrencilerin beden yapısına uygun olmaması. 

37. Kontenjan kullanımı açısından müsait olmasına rağmen bazı pansiyonların oda 

sistemine dönüştürülmemiş olması. 

38. Okul önlerinde trafik ve güvenlik sorunu yaşanması. 

39. Kurum yöneticilerinin işlemlerle ilgili kurum kodu ve şifrelerinin korunması noktasında 

hassas davranmamaları. 

40. FATİH projesinin etkili işletimini sağlamaya yardımcı olması gereken BT Rehber 

öğretmenlerinin henüz görevlendirilmemiş olmaları. 

41. Okul/kurum web sitelerinin güncel olmaması. 

42. Taşınmazların yapım ve onarımla ilgili yaklaşık maliyetlerini çıkaracak eleman yetersizliği. 
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FIRSATLAR 

  

 

ERİŞİM 

1. Taşımalı eğitim uygulamasının olması. 

2. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik devlet katkısının artması. 

3. Çalışanlar ve öğrenciler için eğitime erişim kolaylığının olması. 

 

 

KALİTE 

4. Bilinçli ve mesleki becerileri gelişmiş bir toplum oluşması. 

5. Akademik beklentileri yüksek veli profili ve öğrencilerin bulunması. 

6. Meslek lisesi öğrencilerinin staj imkânlarının olması. 

7. İlimizde üstün yetenekli öğrencilerin olması. 

 

 

KAPASİTE 

8. Öğrenci ders kitaplarının milli eğitim bakanlığınca karşılanması. 

9. Özel idare ve İŞKUR kanalıyla destek personeli ihtiyacının karşılanması. 

10. Hayırsever kişi ve kurumların müdürlüğümüze katkı sağlaması. 

11. İstihdama yönelik eğitim yapılmaya çalışılması, yenilikçi teknoloji ve araç‐gereçlerin temin 

edilebiliyor olması. 

12. AB sürecinde mesleki yeterliliğe sahip olmak için eğitim alınması. 

13. İlimizde disiplin cezası alan personelin az olması. 

14. Öğrenci istatistiklerine kolay ulaşım imkânı. 
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TEHDİTLER	

ERİŞİM 

1. Anadolu liselerindeki sayı ve kontenjan artırımı. 
2. Mesleki eğitime karşı toplumun olumsuz bakışı. 
3. Okul öncesi öğrencilerinin taşımalı eğitim kapsamında olmaması ve okul öncesi eğitimde okul 

aidatının yüksek olması dolayısıyla her kesime eşit eğitim alma imkânı vermemesi. 
4. Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesinde yaşanan sıkıntılar (Meslek liselerinin belgelendirme 

yapamaması) 

 

KALİTE 

5. Parçalanmış aileler sebebiyle sorunlu öğrenci sayısının artması. 
6. İlköğretim okullarında öğretmenin hastalık, izin gibi zorunlu hallerinde derslerin çoğunlukla boş 

geçmesi. 
7. Kaynaştırma öğrencilerinin Anadolu liselerinin akademik başarısını düşürdüğü algısı. 
8. Öğrencilerin dershaneleri okullardan daha fazla önemsemeleri. 
9. Üstün ve özel yeteneklilerin eğitimine yönelik farklılaştırılmış eğitim modellerinin olmayışı. 
10. Hayat boyu öğrenme kurslarına meslek edinmek amacıyla gelen kursiyerlerin aldıkları kurs sonucu 

istihdama katılmada sıkıntı yaşamaları. 
 

KAPASİTE 

11. Müdürlüğümüze tahsis edilen ödeneklerin iş ve işlemleri gerçekleştirmede ihtiyacı karşılamaması 
12. Mali işlerin bir kısmının müdürlüğümüz kontrolünde olmaması. 
13. Yönetmeliklerin sıkça değişmesi  
14. Bürokratik engellerin fazla oluşu. 
15. Destek hizmetlerini yürütmek için uzman kadrosu tahsis edilmemesi. 
16. İhalelerle ilgili işlemlerin bir kısmının diğer kurumlarca yürütülmesi. 
17. Atama ve yer değiştirme iş ve işlemleri ile ilgili takvimin çok sık değişmesi. 
18. Kamu hizmet dağılımındaki eşitsizlik. 
19. Maaş ve ücretlerin yetersizliği. 
20. Malzeme taleplerinin zamanında sonuçlandırılamaması ve dengesiz dağıtılması.   
21. Merkezi hizmetiçi eğitimin nitelik ve nicelik bakımından yetersizliği. 
22. İlimizde sanayi kuruluşlarının yetersiz oluşu. 
23. İl genelinde kamuya açık sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin yapılacağı tesislerin az ve yetersiz 

olması. 
24. İlimizin sosyo ekonomik yapısının güçlü olmaması. 
25. İlçelerde ve köylerde öğretmenlerin barınma problemleri bulunması. 
26. İlimizin coğrafi şartlarından kaynaklanan sebeplerle taşımada yaşanan sıkıntılar. 
27. Bazı memur sendikalarının çalışanları yanlış yönlendirmesi ile gereksiz ve hukuki dayanaktan yoksun 

davalar açılmasına sebep olmaları. 
28. Özel eğitimde hizmet veren bazı kurumlarda yeterli öğretmen atamasının yapılmaması. 
29. Küçük yerleşim yerlerinde çok sayıda meslek lisesi olması. 
30. Mesleki Teknik Eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği. 
31. Bakanlık sınavlarındaki ücret adaletsizliği. 
32. Bilim Sanat Merkezlerine öğretmen atamalarının yapılmaması. 
33. Bilgi iletişim araçlarının kullanıcılar üzerindeki elektromanyetik etkileri, 
34. Kablosuz ağ bağlantılarının güvenlik açığı oluşturması. 
35. Görevde yükselme sınavlarında bilişim teknolojine hâkimiyet düzeyini ölçen kriterlerin olmaması. 
36. Okulların bakım, onarım ve yapım aşamasında kurum yetkililerinin komisyonlarda olmaması. 
37. Yapım ve onarımların düşük teklif v.b. nedenlerle zamanında gerçekleştirilememesi. 
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GELİŞİM	ALANLARI		

Yapılan	durum	analizi	sonucunda,	kurumumuzun	gelişmeye	açık	yönlerinin	üst	strateji	

ve	 politikalara	 uyumlu	 olarak	 iyileştirilmesi	 ve	 hedeflenen	 seviyeye	 ulaşabilmesi	 için;	 eğitim	

öğretim,	 fiziki	 kapasite,	 rehberlik,	 insan	 kaynakları	 yönetimi,	 hayat	 boyu	 öğrenme	 ve	 Ar‐Ge	

faaliyetlerine	ilişkin	sorun	alanları	tespit	edilmiş	olup	aşağıda	açık	şekilde	yer	verilmiştir.		

1‐	Eğitim‐Öğretim		

 Akademik	başarı	düşüklüğü		

	

2‐	Eğitim	Ortamlarının	Geliştirilmesi	

 Derslik	başına	düşen	öğrenci	sayısının	bazı	bölgelerde	yüksek	olması		

 Ikili	öğretim	yapan	okulların	varlığı		

 Sosyal	tesis	yetersizliği		

	

3‐	Rehberlik		

 Merkezi	sistem	sınavları	ve	sınav	kaygısı	sorunları		

 Yazılı	ve	görsel	medya	ile	internetin	bilinçsiz	kullanımı		

 Madde	bağımlılığına	yönelimin	olması	

	

4‐	İnsan	Kaynakları	Yönetimi		

 Kişisel	ve	mesleki	gelişim	imkânları		

 Motivasyon	sorunu		

 Odül‐ceza	sistemi		

	

5‐	Hayat	Boyu	Öğrenme		

 Okur‐yazar	olmayan	nüfus		

	

6‐	Ar‐Ge	Faaliyetleri		

 Kalite	çalışmaları	



	

	

	

	

BÖLÜM 3 

GELECEĞE YÖNELİM 
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1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 

 

a. MİSYON	

Giresun’daki	eğitim	paydaşları	için	Milli	Eğitim	Sistemi’nin	genel	amaçları	ve	temel	

ilkeleri	 doğrultusunda	 eğitim	 ve	 öğretim	 hizmetlerini	 planlamak,	 programlamak,	

yürütmek	ve	denetimini	yaparak	gerekli	tedbirleri	almak.		

	

	

b. VİZYON	

Insan	 yaşamının	 bütün	 evrelerini	 zihinsel,	 bedensel,	 duygusal	 yönden	 olumlu	

etkileyen,	 çocukların	 gelişim	 dönemleri	 ve	 ihtiyaçları	 konusunda	

bilinçlendirilmesini,	 iyi	 insan	 olmasını	 sağlayan	 eğitim	 hizmetleri	 planlayarak,	

sürekli	iyileştirilmesini	hedeflemek	amacıyla	etkin	bir	yönetim	sistemi	oluşturmak.	

	

	

c. TEMEL	DEĞERLER	

Atatürk	ilkelerine	bağlılık,		

Laik,	çağdaş	ve	demokratik	bir	yönetim	anlayışı	

Insan	hakları	ve	demokrasinin	evrensel	değerleri	

Analitik	ve	bilimsel	bakış,	

Ulke	ve	dünya	sorunlarına	duyarlılık	

Katılımcılık,	

Şeffaflık	ve	hesap	verebilirlik,	

Meslek	etiği	ve	ahlak		

Tarafsızlık,	güvenilirlik	ve	adalet	

Çevreye	ve	bütün	canlıların	yaşam	haklarına	duyarlılık,	

Girişimcilik,	yaratıcılık,	yenilikçilik,	
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2. TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR, STRATEJİK HEDEFLER, PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLER 

Stratejik	 plan	 3	 Tema,	 3	 Amaç,	 7	 Hedef,	 59	 Performans	 Göstergesi	 ve	 92	 Stratejiden	

oluşmaktadır.	

TEMA	1:	EGİTİM	ÖĞRETİME	ERİŞİMİN	ARTIRILMASI	

STRATEJİK	AMAÇ	1:	

Tüm	bireylerin	temel,	mesleki,	sosyal	ve	kişisel	becerilerini	geliştirmek	amacıyla	sunulan	
örgün,	 yaygın	 eğitim	 ve	 diğer	 farklı	 öğrenme	 yollarına	 eşit	 ve	 adil	 şartlarda	 katılımlarına	 ve	
tamamlamalarına	imkân	sağlamak.		

Stratejik	Hedef	1.1:	

Eğitimin	 tüm	 kademelerinde	 başta	 dezavantajlı	 bireyler	 olmak	 üzere	 fırsat	 eşitliği	
sağlayarak	eğitim	öğretime	katılım	ve	eğitim	sürecini	tamamlamalarını	sağlamak.	

	

TEMA	2:	EĞİTİM	VE	ÖĞRETİMDE	KALİTENİN	ARTIRILMASI	

STRATEJİK	AMAÇ	2:		

Eğitim	öğretim	süreçlerinde	yetkin,	girişimci,	yenilikçi	ve	evrensel	ölçütlerde	bilgi,		beceri,	
tutum	ve	davranışlar	kazandırılan,	iletişime	açık,	özgüveni	ve	sorumluluk	bilinci	yüksek,	manevi	
değerleri	dikkate	alan	sağlıklı	bireyler	yetiştirmek.	

Stratejik	Hedef	2.1:	

Erken	çocukluk	döneminden	başlayıp	etkin	rehberlik	yöntemleri	kullanılarak,	öğrencilerin	
hazır	oluş	seviyelerini	eğitim	öğretim	ortamlarını	yeterli	hale	getirmek	suretiyle	yükseltip,	ruh	ve	
beden	sağlığını	koruyarak	akademik	başarılarını	yükseltmek.	

Stratejik	Hedef	2.2:	

Örgün	 ve	 yaygın	 eğitimde	 mesleki	 yeterliliğini	 geliştirenlere	 alanlarına	 uygun	 staj	
ortamları	sağlayarak,	eğitim	standartlarını	yükseltmek,	istihdam	edilebilirliklerini	arttırmak.		

Stratejik	Hedef	2.3:	

Öğrencilerin	yabancı	dili	kullanma	yeterliliklerini	artırmak	için	çeşitli	projeler	geliştirerek	
uluslararası	hareketliliğe	katılım	oranını	artırmak.	
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TEMA	3:	KURUMSAL	KAPASİTENİN	GELİŞTİRİLMESİ	

STRATEJİK	AMAÇ	3:	

Beşeri,	 fiziki,	mali	 ve	 teknolojik	 yapı	 ile	 yönetim	 ve	 organizasyon	 yapısını	 iyileştirerek	
eğitime	erişimi	ve	eğitimde	kaliteyi	artıracak	etkin	ve	verimli	 işleyen	bir	kurumsal	yapıyı	tesis	
etmek.	

Stratejik	Hedef	3.1:	

Müdürlüğün	 kaliteli	 hizmet	 sunumunu	 gerçekleştirmek	 üzere	 gerekli	 insan	 kaynağını	
sağlamak	ve	nitelik	olarak	geliştirmek.	

Stratejik	Hedef	3.2:	

Plan	 dönemi	 sonuna	 kadar,	 belirlenen	 kurum	 standartlarına	 uygun	 eğitim	 ortamlarını	
tesis	etmek;	etkin,	verimli	bir	mali	yönetim	yapısını	oluşturmak.	

Stratejik	Hedef	3.3:	

Etkin	 bir	 izleme	 ve	 değerlendirme	 sistemiyle	 desteklenen,	 bürokrasinin	 azaltıldığı,	
çoğulcu,	 katılımcı,	 şeffaf,	 hesap	 verebilir	 bir	 yönetim	 ve	 organizasyon	 yapısını	 plan	 dönemi	
sonuna	kadar	oluşturmak	ve	müdürlük	hizmetlerinin	sunumunda	enformasyon	teknolojilerinin	
etkinliğini	artırmak.	
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SAM	1	

Tüm	bireylerin	temel,	mesleki,	sosyal	ve	kişisel	becerilerini	geliştirmek	amacıyla	sunulan	

örgün,	 yaygın	 eğitim	 ve	 diğer	 farklı	 öğrenme	 yollarına	 eşit	 ve	 adil	 şartlarda	 katılımlarına	 ve	

tamamlamalarına	imkân	sağlamak.	

	

SH	1.1:	

Eğitimin	 tüm	 kademelerinde	 başta	 dezavantajlı	 bireyler	 olmak	 üzere	 fırsat	 eşitliği	

sağlayarak	eğitim	öğretime	katılım	ve	eğitim	sürecini	tamamlamalarını	sağlamak.	

	

Hedefin	Mevcut	Durumu	

Bireylerin	eğitim	ve	öğretime	katılması	ve	tamamlaması	sosyal	ve	ekonomik	kalkınmanın	

sürdürülebilmesinde	 önemli	 bir	 etken	 olarak	 görülmektedir.	 Bu	 nedenle	 eğitim	 ve	 öğretime	

katılımın	 artırılması	 ve	 eğitim	 hizmetinin	 bütün	 bireylere	 adil	 şartlarda	 sunulması	

hedeflenmektedir.	

Eğitim	ve	öğretime	katılıma	ilişkin	göstergelere	bakıldığında	okul	öncesi	eğitimde	2012‐

2013	öğretim	yılında	4‐5	yaş	net	okullaşma	oranı	%44,4	iken	2013‐2014	öğretim	yılında	bu	oran	

%48,65‘dır.	Okul	öncesi	5	yaş	net	okullaşma	oranı	2012‐2013	öğretim	yılında	%74,2	iken	bu	oran	

2013‐2014	 öğretim	 yılında	 %50,96	 olmuştur.	 Bu	 oranların	 düşüşünde	 2012‐2013	 öğretim	

yılından	itibaren	ilkokula	başlama	yaşında	yapılan	düzenlemenin	etkili	olduğu	düşünülmektedir.						

Eğitim	sürecini	 tamamlayamayan	ve	sınıf	 tekrarı	yapan	 öğrenci	oranını	mesleki	 teknik	

eğitimde	diğer	kademelere	göre	daha	fazla	olduğu	görülmektedir.	Ortaöğretimde	son	on	yıla	ait	

net	okullaşma	eğilimi	incelendiğinde	hem	kız	hem	erkek	öğrenciler	için	artış	görülmektedir.	

Orgün	 öğretimin	 her	 kademesinde	 okullaşma	 oranlarının	 ve	 hayat	 boyu	 öğrenmeye	

katılımın	artması,	devamsızlığın	ve	okul	terklerinin	azalması,	özellikle	kız	öğrenciler	ve	engelliler	

olmak	üzere	özel	politika	gerektiren	grupların	eğitime	erişim	olanaklarının	artması,	özel	öğretim	

kurumlarının	eğitimdeki	payının	artması	hedeflenmektedir.	

TEMA	1	‐ Eğitim	Öğretime	Erişimin	Arttırılması
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	 Performans	Göstergeleri	

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum  Hedef 

2013  2014  2019 

PG 1.1.1: Okul Öncesi Eğitimde okullaşma 
oranı. 

4 – 5 Yaş  % 44,4 % 48,65 % 70 

5 Yaş  % 74,2 % 50,96 % 85 

PG 1.1.2: İlkokul net okullaşma oranı. % 98,78 %99,61 % 100 

PG 1.1.3: Ortaokul net okullaşma oranı. % 94,9 % 95,85 % 100 

PG 1.1.4: Genel Ortaöğretimde okullaşma oranı. % 32,12 % 40,08 % 45 

PG 1.1.5: Mesleki ve Teknik Eğitimde okullaşma oranı. % 53,19 % 50,87 % 55 

PG 1.1.6: Özel Eğitime muhtaç öğrencilerin eğitime 
katılım oranı. 

% 93 % 94 % 97 

PG 1.1.7: Öğrenci sayısına göre özel okulların genel 
eğitimimiz içindeki oranı. 

% 1,22 % 1,22 % 3 

PG 1.1.8: İlköğretim birinci kademesinde taşınan öğrenci 
oranı. 

% 29,2 % 27,6 % 15 

PG 1.1.9: İlköğretim ikinci kademesinde taşınan öğrenci 
oranı. 

% 34,4 % 34,42 % 20 

PG 1.1.10: Ortaöğretimde taşınan öğrenci oranı % 12,4 % 15,78 % 10 

PG 1.1.11: Eğitim sürecini 
tamamlayamayan öğrenci oranı. 

İlkokul  % 2,2 % 2,4 % 1,4 

Ortaokul  % 0,3 % 0,4 % 0,20 

Genel Ortaöğretim  % 6,2 % 5,5 % 3 

Mesleki ve Teknik Eğitim  % 17,9 % 18,03 % 10 

Din Öğretimi  % 5,2 % 5,1 % 4 

PG 1.1.12: Sınıf tekrarı yapan 
öğrenci oranı. 

İlköğretim  % 0,1 % 0 % 0 

Ortaöğretim  % 4,7 % 8,03 % 5 

Mesleki ve Teknik Eğitim  % 9,5 % 9 % 6 

Din Öğretimi  % 8,2 % 8 % 6 

PG 1.1.13: Ortaöğretimde herhangi bir olumsuz davranış 
sebeple durumu görüşülen öğrenci oranı. % 2,08 % 3,44 % 1 

PG 1.1.14: İl genelinde lisanslı 
sporcu öğrenci sayısı. 

Temel Eğitim 705 746 + % 5 

Genel Ortaöğretim 1150 1265 + % 5 

Mesleki Teknik Eğitim 985 1073 + % 5 
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Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 
Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1 

Okul Öncesi Eğitimde okullaşma oranı il ortalamasının altında olan 
ilçelerde diğer eğitim kademelerinde fiziki durumu uygun olan okullarda 
Anasınıfı açılması çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

 

2 

Her eğitim‐öğretim dönemi öncesinde okulöncesi eğitim çağındaki 
çocukların okullaşması amacıyla Merkez İlçe Okul/Kurum Müdürleri ve 
İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle toplantı yapılacaktır. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

 

3 
Okul Öncesi Eğitimin gerekliliği hakkında farkındalık oluşturmak için 
çeşitli toplantı ve seminer organizasyonları düzenlenecektir. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

 

4 

Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol almasını 
sağlayacak bir yapı kurularak bu alandaki iş birliği artırılacaktır. Taşıma 
planı hazırlanırken aynı araçla taşınan öğrencilerin okul giriş/çıkış 
saatleri dikkate alınacaktır. 

Destek 
Hizmetleri 
Şubesi 

 

5 

Öğrencilerin okula ulaşımını kolaylaştırmak için taşımalı eğitimin tüm 
imkânlarından doğru ve etkili faydalanılarak güzergâh tespiti, ihalelerin 
gecikmeden bitirilmesi ve sıcak yemek dağıtımının zamanında yapılması 
sağlanacaktır. 

Destek 
Hizmetleri 
Şubesi 

 

6 

Sağlık sorunları sebebiyle okula devam edemeyen öğrencilerin 
eğitimlerini tamamlamak için öğrenci dağınıklığı sebebiyle karşılaşılan 
sorunları aşmak amacıyla mümkünse aynı sağlık kuruluşundan hizmet 
almaları sağlanacaktır. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

7 

Ortaokul sonrası Meslek Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Anadolu Liseleri 
gibi okul türü seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne 
geçmek amacıyla veli ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik 
çalışmaların kapsamı artırılacaktır. 

Mesleki 
Teknik Eğitim 
Şubesi 

 

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. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Şubesi 

 

9 
Yönetici ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi 
hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Şubesi 

 

10 
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan 
erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 

Mesleki 
Teknik Eğitim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

11 

Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların 
azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme 
mekanizmaları geliştirilecektir. 

Mesleki 
Teknik Eğitim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

12 

Öğrenci devamsızlığının azaltılması için okul ortamları cazip hale 
getirilerek sosyal faaliyetlere ve spor aktivitelere daha fazla önem 
verilecektir. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

13 
Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren 
grupların eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik proje artırılacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

14 

Sosyal ve sportif faaliyetler planlanırken kaynaştırma öğrencileri için 
özel kategoriler tespit edilmek suretiyle kendilerini ifade etmelerine 
ortam ve imkân sağlanacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 
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SAM	2:		

Eğitim	 öğretim	 süreçlerinde	 yetkin,	 girişimci,	 yenilikçi	 ve	 evrensel	 ölçütlerde	 bilgi,		

beceri,	tutum	ve	davranışlar	kazandırılan,	iletişime	açık,	özgüveni	ve	sorumluluk	bilinci	yüksek,	

manevi	değerleri	dikkate	alan	sağlıklı	bireyler	yetiştirmek.	

 

 

SH	2.1:	

Erken	 çocukluk	 döneminden	 başlayıp	 etkin	 rehberlik	 yöntemleri	 kullanılarak,	

öğrencilerin	hazır	oluş	 seviyelerini	ve	eğitim	 öğretim	ortamlarını	yeterli	hale	getirmek,	 ruh	ve	

beden	sağlığını	koruyarak	akademik	başarılarını	yükseltmek.	

 

Hedefin	Mevcut	Durumu	

Ilimizde	özellikle	son	10	yılda	okullaşma	oranları	hedeflenen	düzeylere	yaklaşmıştır.	Bu	

nedenle	 eğitim	 ve	 öğretime	 erişimin	 adil	 şartlar	 altında	 sağlanmasının	 yanı	 sıra	 eğitim	 ve	

öğretimin	kalitesinin	artırılması	da	öncelikli	alanlardan	birisi	haline	gelmiştir.		

Nitelikli	bireylerin	yetiştirilmesine	imkân	sağlayacak	kaliteli	bir	eğitim	sistemi;	bireylerin	

potansiyellerinin	 açığa	 çıkarılmasına	 ortam	 sağlayarak	 hem	 bedensel,	 ruhsal	 ve	 zihinsel	

gelişimlerini	desteklemeli	hem	de	akademik	başarı	düzeylerini	artırmalıdır.		

Ilimizin	 TEOG	 sınavlarındaki	 başarı	 düzeyi	 tüm	 derslerde	 Türkiye	 ortalamasının	

üzerindedir.	

Bilimsel	faaliyetlere	katılan	öğrenci	sayıları	yıllara	göre	farklılıklar	göstermektedir.	

Ortaöğretimde	ikili	eğitim	yapan	bir	okulumuz	bulunmaktadır.	

Bu	hedefle	potansiyelinin	farkında,	ruhen	ve	bedenen	sağlıklı,	iletişim	becerileri	yüksek	

ve	akademik	yönden	başarılı	bireyler	yetiştirmeyi	hedefliyoruz.	

TEMA	2	‐ Eğitim	Öğretimde	Kalitenin	Arttırılması
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Performans	Göstergeleri	

	

	

	

	

	

	

	

	

Performans Göstergesi 

Mevcut Durum  Hedef 

2013  2014  2019 

PG 2.1.1: TEOG yerleştirmeye esas puan il ortalaması.  297,774 330 

PG 2.2.2: Yükseköğretime kayıt yaptıran öğrenci oranı. % 48 % 37 % 50 

PG 2.1.3: İlkokul birleştirilmiş sınıflı okul oranı. % 28,5 % 26 % 16 

PG 2.1.4: Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden faydalanan 
aile sayısı.  307 749 1000 

PG 2.1.5: Ulusal ve uluslararası 
bilimsel yarışmalara katılan 
öğrenci sayısı.  
 

Temel Eğitim  411 184 230 

Genel Ortaöğretim  104 114 140 

Mesleki ve Teknik Eğitim  92 52 65 

PG 2.1.6: Teşekkür, takdir ve iftihar belgesi alan öğrenci oranı. % 45 % 54 % 60 

PG 2.1.7: Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve 
spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı. 

‐ ‐ % 100 
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Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 

Sorumlu 

Diğer Sorumlu 

Birimler 

15 

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası 
değerlendirmeler dikkate alınarak bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, 
yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara 
hazırlanmalarına destek olmak amacıyla bireysel, bölgesel ve okul türü 
farklılıkları da göz önüne alarak örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve 
yetiştirme kursları yaygınlaştırılacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

16 
Merkezi sınavlarda bir önceki yıla ait okul başarı durumları analiz edilerek 
ilgililerle paylaşılacaktır. 

Strateji 
Geliştirme 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

17 

İlimizin sanayi bölgesinde bulunmaması sebebiyle Mesleki Eğitimde 
okullaşmanın artırılması yerine güncel bölümlerin açılması şeklinde değişim 
planı uygulanacaktır. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Şubesi 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Şb. 

18 

Eğitsel, kişisel ve meslekî rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer 
kurumların beşeri ve fiziki kaynaklarının kullanılabilmesi amacıyla işbirliğine 
gidilecektir. 

Mesleki Teknik 
Eğitim Şubesi  

19 

Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 
sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân sağlayacak bir 
izleme sistemi geliştirilecektir. Bu sayede eğitim kurumlarındaki rehberlik 
faaliyetlerinin daha etkin sunulması sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

20 

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini 
sağlamak amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi 
faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

21 
Okullarda rehber öğretmenlerce motivasyon, meslek tanıtımı, sınav sistemi 
vb. konularda öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Şb.  

22  İkili öğretim yapan okullarda tekli eğitime geçişin planlaması yapılacaktır. Temel Eğitim 
Şubesi 

 

23 
İl ortalamasının üstünde öğretmen devamsızlığı olan ilçe ve okullarda 
sorunun kaynağı araştırılarak gerekli tedbirler alınacaktır. 

İnsan 
Kaynakları 
Yön. Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

24 

Eğitim sistemi içindeki öğrencilerin kendilerini ifade etme ve yeteneklerini 
sergileme güçlerini geliştirmek üzere ulusal ve uluslararası bilimsel 
yarışmalara katılım özendirilecektir. (TÜBİTAK vb.) 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

25 

Resim, şiir, kompozisyon vb. kültürel yarışmalara başvuru ve 
sonuçlandırmaların zamanında yapılması sağlanacak ve ödüllendirme ile 
teşvik edilecektir. 

 
Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

26 
Okulların, Şiir Dinletisi, Resim Sergisi, Müzik dinletisi ve tiyatro oyunu 
sergilemeleri teşvik edilerek maddi ve ayni katkıda bulunulacaktır.  

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

27 
Öğrencilerin kitap okumaya özendirilmesi için çeşitli yarışma, sergi ve 
kampanyalar düzenlenecektir.  

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

28 
İhtiyacı olan okullara kitap desteği sağlanarak kampanyalar düzenlenecek ve 
okullarda okuma saati uygulamasına devam edilecektir.  

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

29 

Her sınıftan en az bir veliden oluşturulacak destek ekibi ile okul yönetici ve 
öğretmenlerinin birlikte sohbet ve değerlendirme etkinliği yapması 
sağlanacaktır. 

 
Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

30 
Her yıl İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlıkları ve gönüllü kurumlarla 
işbirliği içinde sağlık taramaları (ağız, diş, göz) yapılacaktır.  

Eğitim 
Öğretimle İlgili 
Şubeler 

31 
EBA’nın etkin kullanılması için öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim 
çalışmaları yapılacaktır. 

İnsan Kay. 
Yön. Şubesi  

32 
FATİH projesine etkinlik ve verimlilik kazandırmak için alt yapısı tamamlanan 
okullarda örnek ders uygulamaları yapılacaktır. 

İnsan Kay. 
Yön. Şubesi  
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SH	2.2:	

Orgün	 ve	 yaygın	 eğitimde	 mesleki	 yeterliliğini	 geliştirenlere	 alanlarına	 uygun	 staj	

ortamları	sağlayarak,	eğitim	standartlarını	yükseltmek,	istihdam	edilebilirliklerini	arttırmak.		

 

Hedefin	Mevcut	Durumu	

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

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

davranışa	 sahip	 bireylerin	 yetişmesine	 imkân	 sağlayan	 bir	 eğitim	 sisteminin	 önemi	 bütün	

dünyada	 giderek	 artmaktadır.	 Ozellikle	 genç	 bir	 nüfusa	 sahip	 Ulkemiz	 için	 yeni	 becerilerin	

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

sağlanması	 ve	 yeni	 mesleğe	 uyum	 sağlama	 yeteneğinin	 kazandırılması	 ekonomik	 ve	 sosyal	

yapının	güçlendirilmesinde	önemli	rol	oynamaktadır.	

Ilimizde	Meslek	Liselerine	kayıt	yaptıranların	Ortaöğretimdeki	yüzdesi	Din	Oğretimiyle	

birlikte	 %50	 olmasına	 rağmen	 alanında	 istihdam	 edilen	 öğrenci	 oranı	 tam	 tersi	 bir	 durum	

sergilemektedir.	Işletmelerde	mesleki	eğitim	alan	öğrenci	oranı	%99’dur.	

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

felsefesine	sahip	bireyler	yetiştirerek	istihdam	edilebilirliği	artırmak	hedeflenmiştir.	

Performans	Göstergeleri	

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum  Hedef 

2013  2014  2019 

PG 2.2.1: Halk Eğitim Merkezlerinde açılan genel ve mesleki 
kurslara katılanların sayısı. 

38.242 51.300 60.000 

PG 2.2.2: Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurs sayısı.   1.726 2.499 2.600 

PG 2.2.3: İlimizdeki okur‐yazar oranı.  % 91,3 % 94 % 97 

PG 2.2.4: Stajını İşletmelerde tamamlayan öğrenci oranı.  % 95 % 99 % 100 
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Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

33 

Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı 
ve hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında farkındalık 
oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Şubesi 

 

34 
Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kurslara erişim 
imkânları ile bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Şubesi 

 

35 

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 
Şubesi 

 

36 
Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili 
sektördeki gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri 
ve öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim Şubesi 

 

37 

Mesleki ve Teknik Eğitim politikaların belirlenmesine ilişkin süreçlerin 
sektörün ve işgücü piyasasının taleplerine uygun yönlendirilebilmesi 
için başta sektör temsilcileri olmak üzere ilgili paydaşların etkin 
katılımı sağlanacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim Şubesi  

 

38 

Mesleki ve Teknik Eğitimde kullanılan modüler programların 
tanıtılması, stajyer öğrencilerin eğitim gördükleri iş yerlerinde 
çalışma alanlarının ve mesai saatlerinin dışında çalıştırılmaması ve 
3308 sayılı kanunun tanıtılması için paydaşlara yönelik olarak bu 
okullarda toplantılar düzenlenecektir. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim Şubesi 

 

39 
Öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarla ilgili üretim yapan, hizmet 
sunan işletme sahipleri ile okul/kurum temsilcilerini bir araya 
getirerek daha kaliteli bir staj imkânı sunmaları sağlanacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim Şubesi  

 

40 

Yenilikleri takip ederek piyasa koşullarına uygun eğitim verebilmek 
için ihtiyaç duyulan araç‐gereç ve eğitim materyallerinin temin 
edilmesi sağlanacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim Şubesi  

 

41 
İlimizin de içinde bulunduğu TR 90 bölgesinde hayat boyu 
öğrenmeye katılım oranını yükseltmek için kurs ve seminer 
faaliyetleri düzenlenecektir. 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Şubesi 
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SH	2.3:	

Oğrencilerin	 yabancı	 dil	 kullanma	 yeterliliklerini	 artırmak	 için	 çeşitli	 projeler	

geliştirilerek	uluslararası	hareketliliğe	katılım	oranını	artırmak.	

 

Hedefin	Mevcut	Durumu	

Küreselleşme	ile	birlikte	eğitim	ve	iş	hayatı	için	yabancı	dil	ihtiyaç	haline	gelmektedir.	Bu	

bağlamda	 eğitim	 ve	 öğretim	 sistemi	 talep	 edilen	 yabancı	 dil	 eğitimini	 karşılayacak	 kapasiteye	

ulaşmak	zorundadır.		

Bu	 kapsamda	 yenilikçi	 yaklaşımlar	 kullanılarak	 bireylerin	 yabancı	 dil	 yeterliliğini	 ve	

uluslararası	öğrenci/öğretmen	hareketliliğini	artırmak	hedeflenmektedir.		

Hayat	 Boyu	 Oğrenmeyi	 destekleme	 adına	 ilimizde	 her	 yıl	 kurs	 çeşitliliği	 ve	 katılımcı	

sayısının	artırılması	çalışmaları	yapılmaktadır.	

Bu	hedefle;	en	az	bir	yabancı	dili	iyi	derecede	öğrenmiş,	ayrıca	uluslararası	hareketlilik	

programlarına	katılarak	mesleki	bilgisi,	görgüsü	ve	kültürüne	katkı	sağlamış	bireyler	yetiştirmeyi	

öngördük.	

Performans	Göstergeleri	

Performans Göstergesi 

Mevcut Durum  Hedef 

2013  2014  2019 

PG 2.3.1: Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı dil il 
puan ortalaması.  37,48 50.00 

PG 2.3.2: HEM organizasyonunda İhtiyaç duyulan dillerin 
toplum tarafından öğrenilmesine imkân sağlamak amacıyla 
açılan yabancı dil kursu sayısı. 

33 42 50 

PG 2.3.3: AB ve Hibe projeleri konusunda düzenlenen 
farkındalığı ve başvuru sayısını artırıcı bilgilendirme toplantısı 
sayısı. 

7 9 25 

PG 2.3.4: Yürütülen AB projeleri sayısı. 7 17 50 

PG 2.3.5: AB projelerine katılan öğretmen sayısı. 87 126 400 

PG 2.3.6: AB projelerine katılan öğrenci sayısı. 147 152 500 

PG 2.3.7: 4 – 12. Sınıflar Dyned kullanım oranı ‐ % 18 % 25 
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Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

42 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada 
kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla Dyned modülünü etkin ve verimli 
olarak kullanmaları sağlanacak. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

43 

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. 

Strateji 
Geliştirme 
Şubesi 

 

44 

Öğrencilerin bilimsel ve sanatsal başarılarını artırmak amacıyla ulusal 
ve uluslararası yarışmalara katılımı ve proje geliştirme anlayışını 
yaygınlaştırarak başvuru sayısını artırmak için okul ziyaretleri ve 
toplantılar düzenlenecektir. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

45 
Çeşitli amaçlarla ilimizi ziyaret eden yabancı öğrenci ve grupların 
okullara davet edilerek öğrencilerle yabancı dilde iletişimi 
sağlanacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

46  Okulların öğrenci katılımlı bazı faaliyetlerinin yabancı dilde yapılması 
sağlanacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

47 
Yabancı dil öğretmenleri ile ilgili her yıl bir çalıştay yaparak öğrenme 
modelleri üzerinde yeni yaklaşımları ve metotları paylaşmaları ve 
uygulamaları sağlanacaktır. 

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi 
Şubesi 

 

48 

Yabancı dil eğitimi veren yönetici ve öğretmenlerin yurt dışında 
hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek, bu alanda 
yeni öğrenme modelleri ile dil öğrenimi öğrenciler için ihtiyaç ve cazip 
hale getirilecektir. 

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi 
Şubesi 

 

49  Öğretmenlere yabancı dil yeterliliklerini geliştirmede yardımcı olmak 
amacıyla uzun süreli mahalli hizmetiçi eğitim düzenlenecektir. 

İnsan 
Kaynakları 
Yönetimi 
Şubesi 

 

50 
Projeler kapsamında yurt dışına gidecek personel ve öğrencilere 
hareketlilik öncesinde yabancı dil yeterliliklerini geliştirici kurslar 
verilecektir. 

Strateji 
Geliştirme 
Şubesi 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Şubesi 

51  Denkliği yapılarak okullarımıza kaydedilen öğrencilerin pratik yabancı 
dil yeterliliğinden faydalanılacaktır. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 
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SAM	3:	

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

eğitime	erişimi	ve	eğitimde	kaliteyi	artıracak	etkin	ve	verimli	 işleyen	bir	kurumsal	yapıyı	 tesis	

etmek.	

	

	

SH	3.1:	

Müdürlüğün	 kaliteli	 hizmet	 sunumunu	 gerçekleştirmek	 üzere	 gerekli	 insan	 kaynağını	

sağlamak	ve	nitelik	olarak	geliştirmek.	

 

 

Hedefin	Mevcut	Durumu	

Müdürlüğümüzün	 görev	 alanına	 giren	 konularda,	 faaliyetlerini	 etkin	 bir	 şekilde	

yürütebilmesi	 ve	 kaliteli	 hizmet	 sunabilmesi	 için	 donanımlı	 insan	 kaynağına	 sahip	 olması	

gerekmektedir.	Bu	bağlamda	beşeri	altyapının	güçlendirilmesi	hedeflenmektedir.	

Okullarımızda	halen	ücretli	öğretmen	çalıştırılmaktadır.	Yardımcı	Hizmetli	ihtiyacının	bir	

kısmı	IŞKUR	kanalıyla	giderilmektedir.		

Mahalli	Hizmetiçi	Eğitimin	kalitesini	artırmak	için	her	yıl	ihtiyaç	anketi	yapılmakta	ve	tüm	

ilgililere	ulaşılmaktadır.	

Müdürlüğümüzün	 insan	 kaynaklarının	 sürekli	 mesleki	 gelişiminin	 sağlanması,	

yöneticilerin	yeterliliklerinin	geliştirilmesi	hedeflenmektedir.	

 

 

 

TEMA	3	‐ Kurumsal	Kapasitenin	Geliştirilmesi
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Performans	Göstergeleri	

	

Performans Göstergesi 

Mevcut Durum  Hedef 

2013  2014  2019 

PG 3.1.1: Mahalli Hizmetiçi Eğitim planı gerçekleştirme oranı.  % 82,5 % 85 % 90 

PG 3.1.2: Mahalli Hizmetiçi Eğitim faaliyet sayısı. 200 235 250 

PG 3.1.3: Mahalli Hizmetiçi Eğitim katılımcı sayısı. 10.500 10.500 10.500 

PG 3.1.4: Müdürlük birimlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve 
eğitim/öğretimin niteliğinin geliştirilmesi amaçlı yapılan araştırma 
sayısı. 

‐ ‐ 5 

PG 3.1.5: Düzenlenen memnuniyet anketi sayısı. ‐ 1 5 

PG 3.1.6: Personelin memnuniyet düzeyi.  % 58 % 85 

PG 3.1.7: Topyekûn Savunma ve Seferberlik Hizmetleri konularında 
personel ve öğrencilerle yapılan tatbikat, seminer ve eğitim sayısı.        

 85 400 
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	 Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

52 

Hizmetiçi Eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, 
denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak 
yapılacaktır 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

53 
Talep eden her çalışanın hizmetiçi eğitimlere adil koşullarda ulaşabilmesini 
sağlayacak bir başvuru değerlendirme sistemi geliştirilecektir. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

54 

Hizmetiçi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince verilmesini 
sağlamak için ilgili kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği 
yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

55 
Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki destek 
personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Destek 
Hizmetleri Şubesi 

 

56 
Mesleki ve Teknik Eğitim veren okul personeline yönelik beceri kazandırma 
kursları düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

57 
Resmi ve resmi olmayan kurum çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitimlerinin 
niceliğini ve niteliğini artırmak üzere seminerler düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

58 
Üniversitelerden gelen araştırma başvuruları incelenerek başvuranlara ve 
anket uygulanacak olanlara gerekli rehberlik yapılacaktır. 

Strateji 
Geliştirme Şubesi 

 

59 
PDR Bölümü ile işbirliği içinde okul rehber öğretmenlerine test uygulama 
teknikleri ile ilgili kurs verilecektir. 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik Şubesi 

 

60 
Sınıf öğretmenlerine yönelik özel eğitimin önemi ve duyarlılığını arttırıcı 
bilgilendirme ve paylaşım sunuları düzenlenecektir. 

Temel Eğitim 
Şubesi 

 

61 
Memur ve hizmetli ihtiyacı olan okullar belirlenerek İŞKUR vb. destek 
dinamiklerinin sağladığı fırsatlardan yararlanılacaktır. 

Destek 
Hizmetleri Şubesi 

 

62 
Müdürlüğümüzde yerli veya yabancı misafirlerin bilgilendirilmesi ağırlanması 
için bir temsil heyeti kurulacaktır. 

Özel Büro  

63 

Müdürlüğümüz çalışanları arasında iletişimi ve paylaşımı güçlendirmek adına 
bir mail iletişim ağı oluşturularak, kurum çalışanlarımızın önemli günlerinin 
(cenaze, düğün vb.) çalışanlara duyurulması ve web sitesinde yayınlanması 
sağlanacaktır. 

Bilgi işlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi 

 

64 

Öğretmenlerin dalı ile ilgili ulusal veya uluslararası gelişme veya sorunlarla ilgili 
makale yazmaları özendirilecek, bu yazılar okul duvar gazetelerinde sergilenip, 
dergi veya kitap şekline getirilerek diğer paydaşların erişimine sunulacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

65 

Topyekûn Savunma ve Seferberlik Hizmetleri konularında personel ve 
öğrencilerde var olan bilinç seviyesini sürekli olarak artırmak için tatbikat ve 
seminer faaliyetleri düzenlenecektir.           

Sivil Savunma  

66 

Müdürlüğümüz Sivil Savunma Ekibinin bilgi ve becerilerini artırarak olası 
afetlerde göreve hazır olmalarını sağlamak amacı ile hizmet içi eğitimler 
düzenlenecektir. (İlkyardım‐Oryantring‐Navigasyon‐Dağcılık‐Arama/Kurtarma) 

Sivil Savunma  

67 

Mahalli hizmetiçi eğitim planı hazırlanırken yapılan ihtiyaç analizi sonuçları 
dikkate alınacak ve başvuru sayısının yoğun olduğu bölgeler kurs yeri olarak 
seçilecektir. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

68 
Mahalli hizmetiçi eğitimlerde değerlendirilmek üzere eğitim görevlisi havuzu 
oluşturulacak ve gerekirse komşu illerle işbirliği yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

69 
İlimizde eğitim alanındaki gelişmeleri ve yeni uygulamaları tanıtmak amacıyla 
belirli aralıklarla basın toplantısı ve bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Özel Büro  
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SH	3.2:	

Plan	dönemi	 sonuna	kadar,	 belirlenen	 kurum	 standartlarına	 uygun	 eğitim	 ortamlarını	

tesis	etmek;	etkin,	verimli	bir	mali	yönetim	yapısını	oluşturmak.	

	

Hedefin	Mevcut	Durumu	

Ilimiz	 Genelinde	 okul	 ve	 kurumların	 fiziki	 ortamlarının	 iyileştirilerek	 ihtiyaca	 cevap	

verecek	 düzeye	 getirilmesi,	 alternatif	 finansal	 kaynaklarla	 eğitimin	 desteklenmesi,	 kaynak	

kullanımında	etkinliğin	ve	verimliliğin	sağlanması	amaçlanmıştır.	

6	temel	eğitim	ve	1	ortaöğretim	okulunda	ikili	eğitim	yapmaktadır.	Halen	41	birleştirilmiş	

sınıflı	ilkokulumuzda	eğitim	yapılmaktadır.	Ayrıca	2013‐2014	Eğitim‐	Oğretim	yılında	126	derslik	

3	 pansiyon	 yapılmıştır.	 Ilimizde	 Fatih	 Projesinin	 uygulanması	 ile	 ilgili	 faaliyetler	 devam	

etmektedir.						

Ozel	 eğitime	 gereksinim	 duyan	 bireylerin	 eğitim	 ortamlarından	 daha	 rahat	

faydalanmasını	sağlayacak	fiziki	düzenlemelerin	yapılması	çalışmaları	devam	etmektedir.	

Fiziki	kapasitenin	geliştirilmesi,	sosyal,	sportif	ve	kültürel	alanlar	oluşturulması	yoluyla	

kullanıcı	memnuniyetinin	artırılması	hedeflenmektedir.	

Performans	Göstergeleri	

Performans Göstergesi 
Mevcut Durum  Hedef 

2013 2014  2019 

PG 3.2.1: İl genelinde açılan 
derslik sayısı.  

Anaokulu 18 9 50 

İlkokul 109 17 132 

Ortaokul 84 24 36 

İmam Hatip Ortaokulu  28 156 

Lise 56 48 200 

PG 3.2.2: İkili öğretim yapan ilkokul sayısı. 4 4 0 

PG 3.2.3: İkili öğretim yapan ortaokul sayısı. 4 2 0 

PG 3.2.4: İkili öğretim yapan genel ortaöğretim kurumu sayısı. 1 1 0 

PG 3.2.5: Yapılan spor salonu sayısı. 1 0 4 

PG 3.2.6: Yapılan yurt binası sayısı. 1 3 5 

PG 3.2.7: Onarımı yapılan kurum sayısı. 91 200 800 

PG 3.2.8: Donatım malzemesi verilen kurum sayısı. 80 95 400 

PG 3.2.9: Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı. 6 47 80 
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Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

70 

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara 
ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir. 

Ortaöğretim 
Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

71 

Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve 
dağılımında belirlenen hedeflere ulaşmak ve bölgesel farklılıkları en aza 
indirmek için yatırım programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 
hazırlanacaktır. 

İnşaat ve Emlak 
Şubesi  

72 

Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların onarım ve bakım ihtiyaçlarının tespiti ve 
karşılanması için etkin bir bütçe dağıtım ve kontrol mekanizması 
oluşturulacaktır. 

Destek 
Hizmetleri Şubesi  

73 

Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlara ait projelerin oluşturulmasında birimlerin 
ihtiyaç programları, hijyen, enerji verimliliği, konfor şartları ile maddi ve doğal 
kaynakların tasarrufu gibi öncelikler dikkate alınacaktır. Mevcut ve yeni 
açılacak okul ve pansiyonlarının eğitim ortamları bu öncelikler göz önüne 
alınarak iş güvenliği esasları çerçevesinde düzenlenecektir. 

İnşaat ve Emlak 
Şubesi  

74 

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

İnşaat ve Emlak 
Şubesi	  

75 

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

İnşaat ve Emlak 
Şubesi	  

76 

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

İnşaat ve Emlak 
Şubesi	  

77 

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

Destek 
Hizmetleri Şubesi 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili Şubeler 

78 

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

Destek 
Hizmetleri Şubesi   

79 

Teknolojik alt yapı standartları belirlenerek bütün okul ve kurumların bu 
standartlarda donatılması sağlanacaktır. Bu kapsamda akıllı tahta, tablet gibi 
materyalin dağıtımı tamamlanacak ve kurumların internet altyapısı ile ilgili 
eksiklikler giderilecektir. 

Bilgi işlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi 

 

80 

İl içi ve il dışında faaliyet gösteren Giresunlu STK temsilcileri ve işverenleri ile 
güçlü bir diyalog süreci başlatılacak, ilimize davet edilip daha iyi bir eğitim 
süreci için planlama yapıp onları bilgilendirerek desteklerinin alınması 
sağlanacaktır. 

Özel Büro  
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SH	3.3:	

 

Etkin	 bir	 izleme	 ve	 değerlendirme	 sistemiyle	 desteklenen,	 bürokrasinin	 azaltıldığı,	

çoğulcu,	katılımcı,	şeffaf,	hesap	verebilir	bir	yönetim	ve	organizasyon	yapısını	plan	dönemi	sonuna	

kadar	 oluşturmak	 ve	 müdürlük	 hizmetlerinin	 sunumunda	 enformasyon	 teknolojilerinin	

etkinliğini	artırmak.	

 

Hedefin	Mevcut	Durumu	

 

Kurumsal	yapı	ve	yönetim	organizasyonları	incelendiğinde	gelişmiş	ülkelerde	geleneksel	

yaklaşımlardan	ziyade	çağdaş	yaklaşım	anlayışı	tercih	edilmektedir.	Bu	bağlamda	Il	Milli	Eğitim	

Müdürlüğümüzün	 kurumsal	 yapısı	 ve	 yönetim	 organizasyonunun	 çağdaş	 yaklaşım	 ilkeleri	

çerçevesinde	geliştirilmesi	gerekmektedir.	

Il	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğümüzde	 öz	 değerlendirme	 yapılmamış	 olup	 her	 yıl	 bir	

memnuniyet	anketi	düzenlenmektedir.	

	Ilk	 defa	 atanan	 okul/kurum	 yöneticilerinin	 yeterliliklerinin	 geliştirilmesi	 çalışmaları	

kapsamında	ORAV’dan	destek	alınmaktadır,	ayrıca	konuyla	ilgili	AB	proje	başvurusu	yapılmış	olup	

DOKA	hibelerinden	de	faydalanmanın	yolları	aranmaktadır.	

Il	Milli	eğitim	Müdürlüğümüzde	2013‐2014	eğitim	öğretim	yılında	bilişim	teknolojileri	

alanında	18	adet	Hizmet	Içi	Eğitim	kursu	açılmış	olup	152	adet	personelimiz	katılmıştır.		

Ilimizde	 etkileşimli	 tahta	 kurulan	 okulların	 öğretmen	 ve	 idarecilerinin	 tamamına	

kullanım	kursu	verilmiş	olup	kurulumu	zaman	içinde	yapılacak	okulların	personeline	de	aynı	kurs	

verilecektir.	Bu	Hedefle	5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu’nun	getirmiş	olduğu	

çağdaş	 yönetim	 anlayışının	 bileşenlerinden	 olan	 “çoğulculuk,	 katılımcılık,	 şeffaflık,	 hesap	

verebilirlik,	 sistem	 odaklı	 denetim’’	 ilkeleriyle	 müdürlüğümüzün	 yönetim	 yapısının	

bütünleştirilerek	kurumsal	idarenin	geliştirilmesiyle	müdürlüğümüzün	hizmet	memnuniyetinin	

artırılması,	bürokrasinin	azaltılması,		okul	ve	kurumların	teknolojik	altyapısının	tamamlanması,	

hızlı	ve	güvenilir	veri	akışının	sağlanması	beklenmektedir.	
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Performans	Göstergeleri	

	

Performans Göstergesi 

Mevcut Durum  Hedef 

2013  2014  2019 

PG 3.3.1: Stratejik yönetim ve planlama konusunda 
düzenlenen bilgilendirme toplantısı sayısı.  6 17 20 

PG 3.3.2: Düzenlenen mevzuat eğitimi sayısı.   15 

PG 3.3.3: Mevzuat eğitimine katılan yönetici sayısı.   300 

PG 3.3.4: Plan dönemi boyunca Maarif Müfettişleri 
tarafından rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısı. 

  1.250 

PG 3.3.5: Etkileşimli tahta kullanım kursuna katılan 
öğretmen sayısı. 

767  Tamamı 

PG 3.3.6: Bilişim teknolojileri kullanım kursu sayısı. 3 2 20 

PG 3.3.7: Bilişim teknolojileri kullanım kursu katılımcı sayısı. 36 16 200 

PG 3.3.8: Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Eğitimi sayısı.   20 

PG 3.3.9: DYS eğitimine katılan personel sayısı   100 

PG 3.3.10: E‐Okul, Mebbis modülü eğitimi sayısı.   20 

PG 3.3.11: E‐Okul, Mebbis eğitimi katılan personel sayısı.   200 
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Stratejiler	

 
Stratejiler 

Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

81 

Rehberlik ve denetim faaliyetleri, geliştirilecek sistem ile yapılacak izleme ve 
değerlendirme sonucunda risk tespit edilen okul ve kurumlar önceliğinde 
yürütülecektir.  Emsallerine göre başarı gösteren okul ve kurumların 
ödüllendirilerek örnek uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Maarif 
Müfettişleri 
Başkanlığı 

Eğitim 
Öğretimle 
İlgili 
Şubeler 

82 
Müdürlük personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar kamu 
hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir. 

Strateji 
Geliştirme Şubesi 

 

83 

Stratejik Plan amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeylerinin izlenmesi ve 
zamanında sapmaları önleyici önlemlerin alınabilmesi için etkili bir izleme ve 
değerlendirme sistemi kurup, müdürlük çalışanlarını stratejik amaç ve 
hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak bilgi ve becerilerle donatmak 
için hizmet içi kurs ve seminer düzenlenecektir. 

Strateji 
Geliştirme Şubesi 

 

84 
Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlardaki her düzeyde yöneticilerin güncel mevzuat 
hakkında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

85 
İş tanımının net olarak yapılması ve uygulanması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Özel Büro  

86 
İş takviminin zamanında yayınlanması ve uygulanması noktasında takibi 
yapılacaktır. 

Strateji 
Geliştirme Şubesi 

 

87 
Yönetici yeterliliklerinin geliştirilmesi için seminer, kurs ve benzeri programlar 
yapılacaktır. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

88 

Etkileşimli tahta donanımının yaygınlaştırılması takip edilerek planlama 
doğrultusunda kurulumu sağlanacak ve kullanım eğitimi önceliği alt yapısı biten 
okullara verilecektir. 

Bilgi işlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi	

 

89  DYS sürecinin ilçe ve okul düzeyinde gerçekleşmesi sağlanacaktır. 

Bilgi işlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi	

 

90  E‐Okul, Mebbis modülü etkili ve doğru kullanım kursu açılacaktır. 
İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

91 
İnternet ağ kapasitesi ve hızı geliştirilerek daha güvenli olan kablolu iletişimin 
altyapısı bitirilip hizmete sunulması sağlanacaktır. 

Bilgi işlem ve 
Eğitim 
Teknolojileri 
Şubesi 

 

92 
İhtiyaç tespit edilen alanlarda bilişim teknolojileri kullanım kursu 
düzenlenecektir. 

İnsan Kaynakları 
Yönetimi Şubesi 

 

	



	

	

BÖLÜM 4 

MALİYETLENDİRME 
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AMAÇLAR  HEDEFLER 

MALİYET (TL) 

2015  2016  2017  2018  2019 

Amaç 1  Hedef 1.1 35.000 40.000 43.000 48.000 50.000 

 

Amaç 2 

Hedef 2.1 3.000 3.200 3.500 3.800 4.000 

Hedef 2.2 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 

Hedef 2.3 8.000 9.000 10.000 12.000 15.000 

 

Amaç 3 

Hedef 3.1 10.000 12.000 15.000 17.000 20.000 

Hedef 3.2 25.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 45.000.000 

Hedef 3.3 3.000 3.200 3.500 3.700 4.000 

Hedef 3.4 5.000 5.500 6.500 7.500 9.000 

Toplam  94.000.000 108.400.000 122.500.000 118.500.000 164.000.000 

Yönetim Giderleri  45.500.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 

Genel Toplam  139.500.000 158.400.000 177.500.000 178.500.000 229.000.000 

Plan Maliyeti  882.900.000 TL 

	

Tablo 9 – Stratejik Plan Maliyet Tablosu 



	

	

	

BÖLÜM 5 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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1. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2010 – 2014 STRATEJİK PLANININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

	

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

stratejik	 yönetim	anlayışı	 kapsamında	 hazırlanan	Millı	̂ Eğitim	Müdürlüğü	 2010‐2014	 Stratejik	

Planının	kamuoyuna	açıklanmasıyla	uygulama	başlatılmıştır.	

Millı	̂Eğitim	Müdürlüğü	2010‐2014	Stratejik	Planında	4	tema	altında	7	stratejik	amaç	ve	

28	stratejik	hedef	yer	almıştır.	Katılımcı	bir	yöntemle	hazırlanan	bu	stratejik	planda	yer	alan	amaç	

ve	 hedefler	 benzer	 yöntemle	 hazırlanan	 faaliyet	 planları	 vasıtasıyla	 gerçekleştirilmeye	

çalışılmıştır.			

Süreç	içerisinde	karşılaşılan	en	önemli	güçlüklerden	biri	stratejik	planlamanın	nispeten	

yasal	 bir	 zorunluluktan	 ibaret	 olarak	 algılanmasıdır.	 Bir	 diğer	 önemli	 güçlük	 ise	 yönetici	

kadrolarında	 yaşanan	 değişiklikler	 neticesinde	 planda	 yer	 alan	 stratejik	 hedeflerin	

gerçekleşmesine	 yönelik	 yürütülen	 çalışmaların	 zaman	 zaman	 duraksamasıdır.	 Ikinci	 plan	

hazırlık	 döneminde	 bu	 konularda	 iyileşme	 sağlandığı,	 stratejik	 yönetime	 ilişkin	 farkındalık	

düzeyinin	yükseldiği	ve	üst	yönetim	katkısının	arttığı	gözlemlenmiştir.	

Millı	̂ Eğitim	 Müdürlüğünün	 2010‐2014	 Stratejik	 Planı’nın	 gerçekleşme	 durumu	

değerlendirildiğinde	aşağıdaki	konularda	önemli	iyileşmelerin	sağlandığı	görülmüştür:	

1. Zorunlu	eğitimde	okullaşma,	

2. Hayat	boyu	öğrenmeye	katılım,	

3. Fiziki,	mali	ve	teknolojik	altyapıda	iyileşmeler,	

	 2010‐2014	Stratejik	Plan	döneminde	önemli	iyileşme	sağlanan	alanlara	yönelik	ikinci	plan	

dönemi	için	de	çalışmaların	devam	ettirilerek	sürdürülebilirliğin	sağlanması	hedeflenmiştir.	Bu	

kapsamda	 gerekli	 hedef	 ve	 stratejiler	 belirlenerek	 bunların	 gerçekleşme	 durumlarını	 izlemek	

üzere	göstergeler	oluşturulmuştur.	
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	 Bununla	 birlikte	 aşağıdaki	 konularda	 da	 geliştirilmesi	 gereken	 öncelikli	 alanlar	 tespit	

edilmiştir:	

1. Eğitim‐Öğretim		

 Akademik	başarı	düşüklüğü		

	

2. Eğitim	Ortamlarının	Geliştirilmesi	

 Derslik	başına	düşen	öğrenci	sayısının	bazı	bölgelerde	yüksek	olması		

 Ikili	öğretim	yapan	okulların	varlığı		

 Sosyal	tesis	yetersizliği		

	

3. Rehberlik		

 Merkezi	sistem	sınavları	ve	sınav	kaygısı	sorunları		

 Yazılı	ve	görsel	medya	ile	internetin	bilinçsiz	kullanımı		

 Madde	bağımlılığına	yönelimin	olması	

	

4. İnsan	Kaynakları	Yönetimi		

 Kişisel	ve	mesleki	gelişim	imkânları		

 Motivasyon	sorunu		

 Odül‐ceza	sistemi		

	

5. Hayat	Boyu	Öğrenme		

 Okur‐yazar	olmayan	nüfus		

	

6. Ar‐Ge	Faaliyetleri		

 Kalite	çalışmaları		
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Millî	Eğitim	Müdürlüğü	2010‐2014	Stratejik	Planı	Gösterge	Gerçekleşme	Durumu	

	

Buna	göre,	Millı	̂Eğitim	Müdürlüğü	2010‐2014	yılı	Stratejik	Planında	belirlenen	4	tema	

altındaki	7	stratejik	amaç	ve	28	stratejik	hedefe	ulaşmak	için	belirlenen	53	göstergeden;	

 7	gösterge	için	veri	alınamamaktadır.	(YGS‐LYS	sonuçlarının	il	sıralamasıyla	ilgili)	

 9	göstergede	%50’nin	altında	gerçekleşme	sağlanmıştır.	Bu	durum	hedefe	düşük	düzeyde	

ulaşıldığı	 ya	 da	 hiç	 ulaşılamadığı	 anlamına	 gelmektedir.	 	 	 Bu	 sayı	 tüm	 göstergelerin		

%17’sine	tekabül	etmektedir.		

 37	göstergede	%50‐%100	oranında	gerçekleşme	sağlanmıştır.	Bu	sayı	tüm	göstergelerin	

%70’ine	tekabül	etmektedir.		

Sonuç	olarak	Millı	̂Eğitim	Müdürlüğünün	2010‐2014	Stratejik	Planı	değerlendirildiğinde;	

belirlenen	 stratejik	 amaç,	 stratejik	 hedefler	 ile	 performans	 göstergelerine	 %70	 oranında	

tamamen	ya	da	makul	düzeyde	ulaşıldığı	belirtilebilir.			
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2. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 – 2019 STRATEJİK PLANININ 

İZLEME MODELİ 

 

Izleme,	stratejik	planın	uygulanmasının	sistematik	olarak	takip	edilmesi	ve	raporlanması	

anlamını	 taşımaktadır.	 Değerlendirme	 ise,	 uygulama	 sonuçlarının	 amaç	 ve	 hedeflere	 kıyasla	

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

Müdürlüğümüzün	 Stratejik	 Planının	 onaylanarak	 yürürlüğe	 girmesiyle	 birlikte,	 uygulamasının	

izleme	ve	değerlendirmesi	de	başlayacaktır.	

Stratejik	planlama	döngüsel	bir	süreç	olduğu	için	planlamanın	son	evresi	olan	izleme	ve	

değerlendirme	gerçek	bir	son	niteliği	taşımamaktadır.	Planlama	sürecinin	bu	evresinde;	stratejik	

planın	 planlama,	 organize	 etme	 ve	 uygulama	 süreçlerinin	 müdürlüğümüzün	 amaçlarını	 ve	

hedeflerini	 gerçekleştirip	 gerçekleştirmediği	 veya	 sonuçlara	 henüz	 ulaşılamadı	 ise,	 yapılan	

çalışmaların	 müdürlüğümüzü	 doğru	 amaçlara	 ulaştırıp	 ulaştıramayacağı	 belirlenecektir.	 Elde	

edilen	sonuçlara	göre	planlama	süreci	devam	edecektir.	

Stratejik	planlamaya	uygun	olarak	yapılan	çalışmalar	dinamik	faaliyetler	topluluğudur.	Bu	

faaliyetler	 ardışık	 ve	 karşılıklı	 ilişkiler	 içinde	 olduğundan	 eş	 zamanlı	 yürütülmesi	 gerekir.	 Eş	

zamanlı	 izleme	 sürecinde	 faaliyet	 uygulanırken	 kontrolü	 ve	 izlemesi	 (planın	 içerisinde	 de	

gösterilen)	ilgili	birimler	tarafından	yapılacaktır.	Bu	durumda	hata	payının	azalması	ve	belirlenen	

amaçlara	 en	 az	 hata	 ile	 ulaşılması	 sağlanabilecektir.	 Izleme	 sürecinde,	 belirlenen	 faaliyetlerin	

uygulanmasında	 ilk	 olarak	 faaliyetlere	 yönelik	 standartların	 belirlenmesi	 daha	 sonra	 mevcut	

durumun	ortaya	konularak	bir	kıyaslama	yapılması	gerekmektedir.	Böylece	izleme	süreci	gerekli	

düzeltmelerin	yapılması	ile	tamamlanacaktır.	

Söz	 konusu	 izleme	 ve	 değerlendirme	 süreci	 6	 aylık	 periyotlara	 uygun	 olarak	 yapılan	

kontroller	sonucunda	hazırlanacak	bir	rapor	ile	kurum	müdürünün	bilgisine	sunulacak	ve	planın	

işlerliği	ile	ilgili	aksaklıklar	yaşanması	halinde	sorumlu	birimler	tarafından	düzenleyici	ve	önleyici	

faaliyetler	planlanacaktır.	
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İzleme	ve	Değerlendirme	aşağıdaki	esaslara	bağlı	kalınarak	yapılacaktır:	

 Her	yılbaşında	o	yıl	gerçekleştirilecek	hedef	ve	faaliyet	için,	sorumlu	birimler	ve	kişiler	

belirlenecektir.	

 Her	çalışma	yılı	için	faaliyet	planı	hazırlanacaktır.	

 Sorumlu	 kişi	 veya	 ekipler	 6	 ayda	 bir	 rapor	 düzenleyerek	 amaca	 ulaşma	 veya	 hedefin	

gerçekleşme	düzeyi	hakkında	bilgi	sunacaklardır.	

 Faaliyetler	 performans	 göstergelerine	 göre	 değerlendirilecektir.	 Bu	 bakımdan	 her	

çalışma	öncesinde	performans	göstergeleri	gözden	geçirilecektir.	

 Çalışmalarda	verilerin	kullanılması	ve	rakamlarla	ifade	edilmesi	sağlanacaktır.	

 Tüm	çalışmalar	açıklık	ve	hesap	verebilirlik	ilkesine	uygun	olarak	gerçekleştirilecektir.	

 Yapılan	 çalışmaların	 sonucuna	 göre	 performans	 göstergeleri	 ve	 faaliyetler	 gözden	

geçirilecektir.	

	

	

İzleme,	Değerlendirme	ve	Raporlama	

Plan	 dönemi	 içerisinde	 ve	 her	 yılın	 sonunda	 stratejik	 plan	 uyarınca	 yürütülen	

faaliyetlerimizi,	 önceden	 belirttiğimiz	 performans	 göstergelerine	 göre	 hedef	 ve	 gerçekleşme	

durumu	 ile	 varsa	meydana	 gelen	 sapmaların	 nedenlerini	 açıkladığımız,	 kurumumuz	 hakkında	

genel	ve	mali	bilgileri	içeren	izleme	ve	değerlendirme	raporu	hazırlanacaktır.	Izleme	raporları	altı	

aylık	 ve	 yıllık	 olacaktır.	 Ancak	 faaliyet	 raporları	 yıllık	 olarak	 hazırlanacaktır.	 Plan	 dönemi	

süresinde	 bir	 yıl	 içerisinde	 yapacağımız	 faaliyetlerin	 maliyetleri	 eylem	 planı	 aracılığıyla	

belirlenecektir.	 Eylem	planları	 beş	 yıllık	bir	dönem	 için	hazırlanmış	olan	 stratejik	planın	yıllık	

uygulama	 dilimleri	 olacaktır.	 Aynı	 zamanda	 stratejik	 planın	 bütçe	 ile	 ilişkisi	 eylem	 planları	

aracılığıyla	yapılacaktır.	



 
 
 
 
	 İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	2015‐2019	stratejik	planının	hazırlanmasında	emeği	geçen	ve	

görev	 değişikliği	 nedeniyle	 aramızda	 bulunmayan	 aşağıda	 ismi	 ve	 unvanı	 yazılı	 sayın	

yöneticilerimize,	özellikle	Kemal	GÜRGENCİ	beye	teşekkür	ederiz.		
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