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Eğitim, hayatın her alanını ve anını kapsayan hedefi insan olan en ehemmiyetli meselemizdir.
ġüphesiz ki ülkemizin geleceğini Ģekillendirdiğimiz, insanı inĢa ederek nesillerimize yön verdiğimiz bu
mevzuda fiziki ve fikri çalıĢmalar yaparken iĢlerin intizam ve emek dâhilinde yürütülmesi
gerekmektedir. Ülkemizde yıllarca eksikliğini hissettiğimiz planlama konusu 5018 sayılı kanunun
çalıĢma hayatımıza dâhil ettiği Stratejik Planlama ile hak ettiği öneme kavuĢmuĢtur.
Kadim bir devlet geleneğine sahip bir millet olarak eğitim konusunda da, uzun vadeli ve hayata
geçirilebilir planlarımızın olması önem arz etmektedir.
Kendi diline hakim ve gelenek-göreneğine sahip çıkarak okuyan-anlayan, anladığını ifade
edebilen, muhakeme ve mütalaa yeteneği geliĢmiĢ bireyler yetiĢtirirken, kurumların da kiĢilerin bu
tekamül sürecine destek olacak Ģekilde uyum sağlaması, disiplin ve plan çerçevesine çalıĢması, bu
çalıĢmaların müspet bir netice almasını sağlayacaktır.
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü personelimizin gayretli ve fedakâr çalıĢmalarıyla hazırlanan bu planın
ilimiz ve ülkemiz eğitiminin daha üst seviyeye taĢınmasına katkı sağlaması temennisiyle tüm
çalıĢanlarımıza baĢarılar diliyorum

Orhan ALĠMOĞLU
Karabük Valisi
VI

Dünyada Stratejik Planlama 80‟li yıllar öncesinde artan rekabet sonucunda kendi varlığını
sürdürmek isteyen özel Ģirketlerin kullandığı bir araç iken, ülkemizde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu‟nun 2013 yılında kabul edilmesiyle devlet kurumlarının da hayatına girmiĢtir.
Kurumlarımızın hantal, katı, kapalı ve sabit yönetim Ģeklinden kurtularak; stratejik planlamanın
olmazsa olmaz özelliklerinden olan Ģeffaf, hesap verebilir ve dinamik bir yönetim anlayıĢını
benimsemeleri artık son derece hayati bir önem arz etmektedir.
Stratejik planlamanın ikinci dönemi olan 2015-2019 döneminin hazırlık çalıĢmalarını,
planlamanın ne denli önemli bir olgu olduğunun bilinciyle yürütmekteyiz. Diğer yandan bu planlamanın
istenen sonuca ancak çalıĢanların her birinin bütün aĢamalara bilfiil katılmaları ile ulaĢabileceğinin
farkındayız.
Bakanlığımız; tüm il müdürlükleriyle yürüttüğü çalıĢmalar neticesinde, bir önceki planının
yürütülmesi esnasında karĢılaĢılan olumlu ve olumsuz durumları göz önünde bulundurarak 2015-2019
Stratejik Planı‟nın neleri kapsayacağını bizlerle paylaĢmıĢtır. Biz de tüm iç ve dıĢ paydaĢlarımızın
katkılarıyla eğitimde eriĢimin, kalitenin ve kapasitenin arttırılması hususlarında kapsamlı çalıĢmalar
yürüterek önümüzdeki beĢ yılı kapsayacak olan planı oluĢturmak için yoğun çaba harcadık.
Bu planın hazırlanmasında emeği geçen çalıĢanlarımıza ve bizlerden desteklerini esirgemeyen
gerek kamuya ait gerekse özel kurum ve kuruluĢlara teĢekkür ederken; yönetim kadrosu olarak planın
uygulama aĢamalarının takipçisi olacağımızın altını çiziyor, yeni plan döneminin ilimize ve ülkemize
hayırlı olmasını diliyorum.
Ali KÖSE
Ġl Millî Eğitim Müdürü
VII
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KISALTMALAR
AB Avrupa Birliği
AR-GE AraĢtırma GeliĢtirme
ADEY AĢamalı Devamsızlık Yönetimi
ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemi
BT Bilgi Teknolojileri
ÇPL Çok Programlı Lise
GZFT Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler
HEM Halk Eğitim Merkezi
KĠK Kamu Ġhale Kanunu
MEB Millî Eğitim Bakanlığı
MEBBĠS Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Sistemleri
MEM Millî Eğitim Müdürlüğü
PDR Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik
PEST Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik GeliĢmeler
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TANIMLAR
KaynaĢtırma 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 iĢletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü
içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde geliĢmelerine 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 durumunu ifade eder.
Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iĢ veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla
hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleĢtirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi olmalarına
imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen
belgelendirilmemiĢ öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir.
Örgün eğitim: Belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmıĢ
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul,
ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Dezavantajlı bireyler: Diğer bireylere göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen
kadınlar, gençler, uzun süreli iĢsizler, engelliler gibi bireyleri oluĢturduğu ifade eder.
Özel yetenekli bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik
alanlarda yaĢıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.
Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmıĢ ya da bitirmiĢ bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini sağlayıcı nitelikte çeĢitli süre ve
düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü
ifade eder.
Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar
arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluĢan ilköğretim ile
ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik
öğretim kademelerinden oluĢan eğitim sürecini ifade eder.
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GİRİŞ
Günümüzde kamu kurum ve kuruluĢlarının yönetiminde Ģeffaflık, katılımcılık ve hesap
verilebilirlik ilkelerine dayalı olarak performans yönetimine dayalı yönetim anlayıĢı öne çıkmaktadır.
Bu sebeple hizmet kalitesinde yükselme, kaynakları etkin ve verimli kullanma, yönetim alanında hesap
verilebilirlik ile mali Ģeffaflığı geliĢtirilmeye yönelik çalıĢmalar hızlanmıĢtır.
2003 yılında kabul edilen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi
bütçe hakkının en iyi Ģekilde kullanılmasını, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin
artırılmasını, mali yönetimde Ģeffaflığın sağlanmasını, harcama sürecinde yetki - sorumluluk dengesinin
yeniden kurulmasını, etkin bir iç kontrol sisteminin oluĢturulmasını öngörmektedir.
Müdürlüğümüz, Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ekinde yer alan kamu idarelerinde stratejik planlamaya geçiĢ takvimine göre ilk stratejik
planını 2010-2014 yıllarını kapsayacak Ģekilde hazırlamıĢ ve uygulamıĢtır.
Yasal düzenlemeler ve üst politika belgeleri çerçevesinde ilgili paydaĢ ve kurum çalıĢanlarının
katkılarıyla Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanmıĢtır.
2015-2019 Stratejik Planı kapsamında, Müdürlüğümüz iç ve dıĢ paydaĢlarının katılımlarıyla
belirlenen eğitim ve öğretim sistemine iliĢkin geliĢim ve sorun alanları tespit edilmiĢtir. Eğitim ve
Öğretime EriĢim, Eğitim ve Öğretimde Kalite ve Kurumsal Kapasite olmak üzere üç tema Bakanlığımız
tarafından belirlenmiĢtir. Müdürlüğümüz, bu temalar altında beĢ yıllık stratejik amaçlar ve hedefler ile
bunları gerçekleĢtirecek tedbirleri belirlemiĢtir.
Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı, stratejik planın mantıksal çerçevesini vermek,
stratejik tasarım, vizyon, misyon, değerler, ilkeler, stratejik amaç ve hedefleri belirlemede yöntem ve
örnek çalıĢmalar konusunda kurumun çevresi ve paydaĢları ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karĢı
sorumluluklarını güçlendirmek, kurumlar arasındaki giriĢimci ve rekabetçi unsurları öne çıkarmak,
çalıĢanların katılımcılığını ve yaratıcılığını geliĢtirerek ekip çalıĢmasını ve iĢbirliğini güçlendirmek,
yöneticilere stratejik düĢünme ve davranma yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıĢtır.
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BÖLÜM I: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Karabük Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci
Millî Eğitim Bakanlığının 2013/26 Sayılı Genelgesi ve eki hazırlık programı yayınlamasıyla
2015-2019 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan hazırlama çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. ÇalıĢmalar Kalkınma
Bakanlığının Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak yürütülmüĢtür. Müdürlüğümüz ikinci dönem
“Stratejik plan hazırlık süreci” Hazırlık Dönemi Çalışmaları, Durum Analizi, Geleceğe Yönelim, İzleme
ve Değerlendirme aĢamalarından oluĢmuĢtur. AR-GE birimi koordinasyonunda, Müdürlüğümüz
Stratejik Planlama Üst Kurulu, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve Stratejik Plan Hazırlama
Ekibi kurulmuĢtur. Ġlçe, okul/kurumlarda da aynı ekiplerin kurulması sağlanmıĢtır. Strateji GeliĢtirme
BaĢkanlığının düzenlemiĢ olduğu seminerlerle Stratejik Plan Koordinasyon ekibi üyeleri eğitimden
geçirilmiĢtir.
Sürecin iyi yönetilmesi amacıyla Stratejik Plan hazırlama ekibine Stratejik Planlama
koordinatörü tarafından ilk olarak kavramlar ile uygulanabilecek yöntemler konusunda geliĢimi
destekleyecek, gerekli eğitim verilerek hazır olmaları sağlanmıĢtır.
2014 Ocak- Mart aylarında Yenice‟de 1, Safranbolu‟da 2 ve Merkez‟de de 3 olmak üzere 6
adet stratejik planlama kursu açılarak, ilimizin ilçe ve okul/kurumlarından birer yönetici eğitime
alınmıĢtır. Bu kurslarda 140 yönetici stratejik planlama konusunda yetiĢtirilmiĢtir.
Yönetici, öğretmen, okul aile birliği temsilcileri, okul öğrenci temsilcileri, eğitim sendikaları
temsilcileri, Karabük Valiliği, Karabük Ġl Özel Ġdaresi, Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi ve
Sivil Toplum KuruluĢları vs. temsilcilerinin katılımları ile 14-15 OCAK 2014 tarihlerinde Karabük
Öğretmenevinde yapılan iki günlük çalıĢtayda müdürlüğümüzün, güçlü - zayıf yönleri, çevre analizi ile
olası fırsat - tehditler belirlenmiĢtir.
2014 Haziran ayı baĢında Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve ġube Müdürlerinden oluĢan
Müdürlüğümüz Üst Kurul toplantısı Millî Eğitim Müdürümüz Ġsmail GÜRPINAR baĢkanlığında
yapılmıĢtır. Toplantıda Stratejik planlama koordinatörü tarafından yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi
verilmiĢtir. Müdürlüğümüz Stratejik Planı Durum Analizi kitapçığı incelenerek üst kurul üyelerinin
görüĢleri alınmıĢtır.
20.11.2014 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda Millî Eğitim Müdürümüz Seyfullah
Kaplan baĢkanlığında elde edilen sonuçlar Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından üst kurula
sunulmuĢ ve görüĢleri doğrultusunda müdürlüğümüzün misyonu, vizyonu, stratejik amaçları, ilke ve
değerleri ile tüm birimler tarafından müdürlüğümüzün stratejik amaçlarını gerçekleĢtirecek stratejik
hedefler ve performans göstergeleri belirlenmiĢtir.

6

Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının hazırlanmasında Kalkınma Bakanlığı
tarafından yayınlanan Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik Planlama Kılavuzu temel alınmıĢ ve aĢağıdaki
model benimsenmiĢtir.
Stratejik plan temel yapısı, Bakanlığımız Stratejik Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen
Bakanlık vizyonu temelinde eğitimin üç temel bölümü (eriĢim, kalite, kapasite) ile paydaĢların görüĢ ve
önerileri baz alınarak oluĢturulmuĢtur.

Hazırlık Programının Oluşturulması
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları
Stratejik Planlama İş Takvimi

Durum Analizi
Tarihi
Gelişim

Mevzuat
Analizi

Faaliyet
Alanları ile
Sunulan
Hizmetler

Paydaş
Analizi

Kurum İçi ve Kurum Dışı
Analiz
 PEST Analizi
 GZFT Analizi
 Üst Politika Belgeleri Analizi

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi

Vizyonun Belirlenmesi
Misyonun Belirlenmesi

Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi
Temaların Belirlenmesi

Stratejik Amaçların Belirlenmesi
Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Tedbirlerin Belirlenmesi

Nihai Stratejik Plan

Performans Programı
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler

İzleme ve Değerlendirme
Faaliyet Raporu

ġekil 1: Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli
7

STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
Stratejik Planlama Üst Kurulu; yapılacak çalıĢmaları yönlendirmek ve Müdürlüğümüz
stratejilerinin, amaç ve politikalarının belirlenmesine, hizmet ve kurumsal geliĢimine yardımcı olmak
üzere Ġl Millî Eğitim Müdürünün baĢkanlığında, Maarif MüfettiĢleri BaĢkanı, Ġl Millî Eğitim Müdür
Yardımcıları, Ġl Millî Eğitim ġube Müdürleri, Safranbolu Ġlçe Millî Eğitim Müdürü ve Eflani Ġlçe Millî
Eğitim Müdüründen oluĢmaktadır.
STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ VE STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisinin baĢkanlığında, Ġl MEM AR-GE Birimi
Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi üyeleri il düzeyinde stratejik planlama çalıĢmalarının
koordinasyonunu yürütürler. Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkin bir Ģekilde
yürütülmesi, koordine ve konsolide edilmesi amacıyla Müdürlüğümüz Strateji GeliĢtirme ġube Müdürü
BaĢkanlığında, Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve her
Ģubeden en az bir personelin katılımlarıyla il Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama ekibi
kurulmuĢtur.
Tablo 1: Stratejik planlama koordinasyon ekibi
S.NO

GÖREVĠ

ADI VE SOYADI

1

Fuat ÜNLÜ

ġube Müdürü

2

Niyazi AKTAR

Öğretmen

3

Serkan DURU

Öğretmen
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BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ
2015- 2019 Stratejik Planının hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla ilimizin eğitim ile ilgili
parametrelerinin tespit edilmesi önem arz etmektedir. Ġlimizin 2015-2019 yıllarına yönelik misyon,
vizyon, temel değerler, amaçlar, hedefler ve performans göstergelerinin belirlenmesinde durum analizi
yol gösterici olacaktır.

A. TARİHİ GELİŞİM
Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün 13 haneli bir mahallesiydi.
1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taĢıma
imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması
kararlaĢtırıldı. 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla, Ġsmet Ġnönü, hâlâ Karabük'ün en önemli geçim
kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini atmıĢtır.
Nüfus yoğunluğunun artmaya baĢladığı Karabük'te 25 Haziran 1939'da belediye teĢkilatı
kurulmuĢtur. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük 3 Mart 1953 tarihinde 6068
sayılı kanunla Zonguldak Ġline bağlı bir ilçe haline gelmiĢtir.
Karabük, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete „de yayınlanan 550 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak'tan; Safranbolu,
Yenice ve Eflani ilçelerinin birleĢtirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili olmuĢtur.
Karabük, Türkiye'nin kuzeyinde Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. 2013 TUIK
verilerine göre nüfusu 230.251 olarak hesaplanmıĢtır. Ġle merkez ilçeyle beraber 6 ilçe, 1 belde ve 270
köy bağlıdır.
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Karabük‟ün 06 Haziran 1995 tarihinde il olmasıyla vilayet konağında
tahsis edilen birinci ve üçüncü katta eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmeye baĢlamıĢtır.
1995 yılında; 599 Okul Öncesi Eğitiminde, 33402 Ġlköğretimde, 9851 Orta Öğretimde toplam
43852 öğrencisi ile (38‟i Ģehir, 159‟u köy) 197 Ġlkokul (550 derslik), (33‟ü Ģehir, 12‟si köy) 45 Ortaokul
(270 derslik), (24‟ü Ģehir, 1‟i köy) 25 Orta Öğretim (314 derslik) okul ve kurumunda, eğitim-öğretim
hizmetleri sınıfında 2034 öğretmen ile faaliyetlerini sürdürmeye baĢlamıĢtır
2013-2014 Eğitim Öğretim yılında ise, 2657 Okul Öncesi Eğitiminde, 11530 Ġlkokulda, 11800
Ortaokulda, 12027 Ortaöğretimde olmak üzere toplam 38014 öğrencisi ile, il merkezinde 77, ilçelerinde
95 olmak üzere toplam 172 okulda (25‟i köy okulu), 1847 derslikte, eğitim-öğretim hizmetleri sınıfında
2608 öğretmen, 5 usta öğretici, 297 yönetici ile eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.
1995 yılında köy okullarımızın tamamı birleĢtirilmiĢ sınıflı Ġlköğretim statüsünde iken
günümüzde bu sayı 2‟ye indirilmiĢtir. Ġlimizde çeĢitli nedenlerle kapanan köy okulu sayısı 357‟dir.
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Müdürlüğümüz, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25.8.2011
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete‟de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda
iĢlemlerini yürütmektedir.

C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER
Müdürlüğümüze ait aĢağıda belirtilen faaliyet alanları ve sunulan hizmetler Ġl ve Ġlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinden alınmıĢtır.
Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik
ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler.
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:
1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine iliĢkin iĢlemleri yürütmek, etkin
kullanımlarını sağlamak,
3) Eğitimde fırsat eĢitliğini sağlamak,
4) Eğitime eriĢimi teĢvik edecek ve artıracak çalıĢmalar yapmak,
5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araĢtırma geliĢtirme ve saha çalıĢmaları yapmak,
7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliĢtirmek,
8) Eğitime iliĢkin projeler geliĢtirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
9) Ulusal ve uluslararası araĢtırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaĢlarıyla iĢbirliği içinde gerekli iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
11) Eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliĢtirmek ve iyi uygulamaları teĢvik etmek.
b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:
1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliĢtirmek,
2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüĢtürülmesi iĢlemlerini yürütmek,
3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
4) Eğitim kurumları arasında iĢbirliğini sağlamak,
5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliĢtirilmesini sağlamak,
6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre
belirlenen çerçevede standartlar geliĢtirmek ve uygulamak,
7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teĢvik etmek, yaygınlaĢmasını sağlamak,
8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
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9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,
10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.
c) Öğrencilere yönelik görevler:
1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalıĢmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapmak,
yaptırmak ve sonuçlarını raporlaĢtırmak,
3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve baĢarı değerlendirme iĢ ve iĢlemlerinin
yürütülmesini sağlamak,
4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili iĢlemlerini yürütmek,
5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine iliĢkin iĢ ve
iĢlemlerini yürütmek,
6) Öğrencilerin okul baĢarısını artıracak çalıĢmalar yapmak, yaptırmak,
7) Öğrencilerin eğitim sistemi dıĢında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
8) YurtdıĢında eğitim alan öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
9) Öğrencilerin okul dıĢı etkinliklerine iliĢkin çalıĢmalar yapmak, yaptırmak,
10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:
1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek
4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.
Ayrıca Temel Eğitim Hizmetleri
a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtıracak ve geliĢtirecek çalıĢmalar yapmak,
b) Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.
Ortaöğretim Hizmetleri
a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
b) Yükseköğretime giriĢ sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak.
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam iliĢkisini yerelde sağlamak ve geliĢtirmek,
b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iĢ ve
iĢlemleri yapmak,
c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.
Din Öğretimi Hizmetleri
a) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
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c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
a) Bakanlık tarafından oluĢturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaĢmasını ve geliĢmesini sağlayıcı
çalıĢmalar yapmak,
c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
d) Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
e) Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
g) Madde bağımlılığı, Ģiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar yapmak,
h) Rehberlik ve kaynaĢtırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalıĢmasına yönelik tedbirler almak,
i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime eriĢimlerini sağlamak,
j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
k) Özel yetenekli birey eğitimine iliĢkin araĢtırma, geliĢtirme ve planlama çalıĢmaları yapmak.
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliĢtirici tedbirler almak,
b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliĢtirmek,
c) YetiĢkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalıĢmalar yapmak,
d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
g) Edinilen bilgilerin denkliğine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin geliĢmesini sağlayıcı çalıĢmalar yapmak,
c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ç) 8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların
açılıĢ, kapanıĢ, devir, nakil ve diğer iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
d) Özel yurtlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
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e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iĢ ve
iĢlemlerini yürütmek,
f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
g) Özel okulların arsa tahsisi ile teĢvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek,
değerlendirmek,
i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
j) Öğrencilerin daha fazla baĢarı sağlamalarına iliĢkin faaliyetler yürütmek.
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
a) Ölçme ve değerlendirme iĢ ve iĢlemlerini birimlerle iĢbirliği içerisinde yürütmek,
b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,
c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
d) Eğitim faaliyetlerinin iyileĢtirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama
projeleri geliĢtirmek ve yürütmek,
e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve
araĢtırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
f) Ġlgili birimler ile iĢbirliği içinde proje ve araĢtırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek
sürdürülebilir iĢ süreçlerine dönüĢümünü sağlamak,
g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
h) Eğitim biliĢim ağını iĢletmek ve geliĢtirmek, eriĢim ve paylaĢım yetkilerini yönetmek,
ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,
i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
j) BiliĢime iliĢkin Bakanlık ve diğer birim projelerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
k) Kamu biliĢim standartlarına uygun çözümler üretmek,
l) HaberleĢme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
m) Eğitim biliĢim ağının kullanımının yaygınlaĢtırılmasını sağlamak,
n) BiliĢim hizmetlerine ve internet sayfalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ö) Bilgi iĢlem ve otomasyon ihtiyacının karĢılanmasına destek sağlamak ve iĢletimini yapmak,
p) Ġstatistikî verilerin saklanmasına iliĢkin teknik iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve iĢletilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek.
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Strateji Geliştirme Hizmetleri
a) Ġl/ilçe düzeyinde iĢ takvimini hazırlamak,
b) Ġl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliĢtirmek ve uygulanmasını sağlamak,
c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili iĢleri yürütmek,
ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili iĢlemleri yürütmek,
d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaĢ ve çalıĢan memnuniyetine iliĢkin çalıĢmalar yapmak,
f) Bütçe ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
ı) Kamu zararı ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
j) Performans programıyla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
k) Okul aile birlikleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
l) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
m) Ġstatistikî verileri ilgili birimlerle iĢbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz
toplamak, güncelleĢtirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalıĢanlar için belirlenen performans ölçütlerinin
uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliĢtirmek ve uygulamak,
o) Ġlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaĢ odaklı yönetimin oluĢturulması, idarenin
geliĢtirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iĢ ve karar süreçlerinin
oluĢturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına iliĢkin araĢtırma geliĢtirme faaliyetleri
yürütmek,
ö) Eğitime iliĢkin araĢtırma, geliĢtirme, stratejik planlama ve kalite geliĢtirme faaliyetleri yürütmek,
p) Eğitime iliĢkin projeler hazırlamak, uygulamak,
r) Ġlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini
geliĢtirici çalıĢmalar yapmak,
s) AraĢtırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
Hukuk Hizmetleri
a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuĢmazlıklara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra iĢlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil
etmek,
c) Dava ve icra iĢlemlerini yürütmek, anlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
d) SoruĢturma ve inceleme raporlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iĢ ve iĢlemlerini yapmak,
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f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
g) Ġdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazıĢmaları yapmak,
ğ) Ġdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüĢ bildirmek.
İnsan Kaynakları Hizmetleri
a) Ġnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
b) Norm kadro iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
c) Ġl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
ç) Özlük ve emeklilik iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
d) Disiplin ve ödül iĢlemlerinin uygulamalarını yapmak,
e) Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması iĢlemlerini yürütmek,
f) Yöneticilik formasyonunun geliĢmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
g) Personelin eğitimlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yapmak,
ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
h) Öğretmen yeterliliği ve iĢ baĢarımı düzeyini iyileĢtirici hizmet içi eğitimler yapmak,
ı) Öğretmen yeterliliklerine iliĢkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası geliĢmeleri izlemek,
j) Öğretmenlerin meslekî geliĢimiyle ilgili araĢtırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
k) Öğretmenlerin meslekî geliĢimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiĢtirme, askerlik, alan değiĢikliği ve
benzeri iĢ ve iĢlemlerini yapmak,
m) Personelin pasaport ve yurt dıĢı iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletiĢim sağlamak,
o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri
yürütmek.
Destek Hizmetleri
a) Yayın faaliyetlerini yürütmek,
b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
ç) TaĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
d) Depo iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
e) Lojmanlar ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
f) Yemekhane iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ğ) Döner sermaye iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taĢıma gibi iĢlemleri yürütmek,
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ı) Satın alma iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,
i) Tahakkuk iĢlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer iĢlemleri yürütmek,
j) Genel evrak ve arĢiv hizmetlerini yürütmek.
İnşaat ve Emlak Hizmetleri
a) Yapım programları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karĢılamak,
c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına iliĢkin iĢ ve iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
e) Ġhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
f) Onarımlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri
yürütmek,
ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale Ģartnamelerinin hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
h) Hak ediĢlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı veya inĢaat iĢleri ile ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluĢlarına yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
j) Özel projeleri incelemek ve görüĢ bildirmek,
k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri
yürütmek,
l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
m) Kamu kuruluĢlarına tahsisli taĢınmazların tahsisi veya devri iĢlemlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri
yürütmek,
n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama
karĢılığı yaptırılmasıyla ilgili iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dıĢındaki hizmet ve alanların iĢletme devri
karĢılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleĢme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine
yenileĢtirilmesi veya yeniden yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
p) Eğitim kurumlarının depreme karĢı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim
kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
r) TaĢınabilir okulların yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,
s) Eğitim kurumlarına iliĢkin kamulaĢtırma iĢ ve iĢlemlerinin yürütülmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri
yürütmek,
Ģ) Bakanlığa gerektiğinde kamulaĢtırma teklifi sunmak.
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D. PAYDAŞ ANALİZİ
Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetlerini kimler etkilemekte veya bunlardan kimler
etkilenmektedir? sorusunun cevabı olarak; paydaĢlar tespit edilmiĢ ve önceliklendirilmiĢtir. PaydaĢların
önceliklendirilmesinde, Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetlerini etkileme güçleri ile faaliyet ve
hizmetlerinden etkilenme dereceleri dikkate alınmıĢtır. Yönetici, öğretmen, okul aile birliği temsilcileri,
okul öğrenci temsilcileri, eğitim sendikaları temsilcileri, Karabük Valiliği, Karabük Ġl Özel Ġdaresi,
Karabük Üniversitesi, Karabük Belediyesi ve Sivil Toplum KuruluĢları vs. temsilcilerinin katılımı ile
14-15 OCAK 2014 tarihlerinde Karabük Öğretmenevinde yapılan iki günlük çalıĢtayda, paydaĢ
görüĢleri doğrultusunda müdürlüğümüzün, güçlü - zayıf yönleri, çevre analizi ile olası fırsat - tehditler
belirlenmiĢtir. Etki-önem matrisi, paydaĢ önceliklendirilmesi durum analizi raporunda belirtilmiĢtir.

E. KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ
Kurum Ġçi Analiz
Organizasyon Yapısı
18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ġl ve Ġlçe Millî
Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirtilen teĢkilat yapısı ve görevleri aĢağıda belirtilen Ģekilde
açıklanmıĢtır.
Ġl millî eğitim müdürlüğü illerde (merkez ilçeler dâhil), maarif müfettiĢleri baĢkanlığı ile Ģube
müdürü kadro sayısına göre birleĢtirilerek veya ayrılarak teĢkilatlandırılan Ģube müdürlükleri; ilçe millî
eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, Ģube müdürü kadro sayısına göre birleĢtirilerek veya ayrılarak
teĢkilatlandırılan Ģube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.
Ġl ve ilçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve
programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir
Ģekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Ġl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il
ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iĢbölümü çerçevesinde yürütürler. Ġl millî eğitim müdürleri bu
görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluĢturabilirler.
Ġl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında
uyumlu iĢbirliği ve çalıĢma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazıĢmaları ve
belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından
verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
Ġl ve ilçe millî eğitim Ģube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya ilçe
müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazıĢmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü adına imzalamak,
ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer
görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
Ġl ve ilçelerde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği görevleri
mevzuat çerçevesinde yürütürler.
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T.C.
KARABÜK VALĠLĠĞĠ
ĠL MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
TEġKĠLAT ġEMASI

Ġl Millî Eğitim Müdürü

Maarif MüfettiĢleri BaĢkanı
-Özel Büro
-Hukuk Hizmetleri
Ġl Millî Eğitim Komisyonu

Müdür Yardımcısı
Birim Koordinatörü
-Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri
ġubesi (Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Birimi)
-ĠnĢaat Emlak ġubesi

Müdür Yardımcısı
Birim Koordinatörü
-Özel Öğretim Kurumları ġubesi

ġube Müdürü
-Ġnsan Kaynakları
ġube Müdürü
-Mesleki ve Teknik Eğitim
-Temel Eğitim

ġube Müdürü
-Destek Hizmetleri

ġube Müdürü
-Strateji GeliĢtirme
-Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri
(Bilgi ĠĢlem Birimi)

ġube Müdürü
-Özel Eğitim ve Rehberlik
-Hayat Boyu Öğrenme

ġube Müdürü
-Ortaöğretim
-Din Öğretimi

AR-GE Birimi
ġekil 2: Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat ġeması
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Millî Eğitim Müdürlüğünde Birimler
Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğiyle tespit edilen
görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunması
gereken baĢlıca birimler Ģunlardır;
Eğitim Öğretim Hizmetleri
a-Temel Eğitim
b-Orta Öğretim
c-Mesleki Teknik Eğitim
ç-Din Öğretimi
d-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
e-Hayat Boyu Öğrenme
f-Özel Öğretim Kurumları
g-Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri
ğ-Strateji GeliĢtirme
h-Hukuk
ı-Ġnsan Kaynakları Yönetimi
i-Destek
j-ĠnĢaat ve Emlak
Birimler, il veya ilçenin millî eğitim müdür yardımcısı/Ģube müdürü kadro sayısına göre tek tek
veya hizmet benzerliğine göre birleĢtirilerek veya ayrılarak Ģubeler Ģeklinde oluĢturulur. Bu görevler
il/ilçe müdür yardımcısı/Ģube müdürlüğü sorumluluğunda yürütülür.
Ġnsan Kaynakları
Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 12 il/ilçe yöneticisi, 10 maarif müfettiĢi, 297 okul/kurum
yöneticisi, 2515 öğretmen, 468 memur/hizmetli/Ģoför vs. 5 usta öğretici, 25 Ģef olmak üzere toplam
3332 personel görev yapmaktadır.
Teknolojik Durum
Mevcut eğitim öğretim süreçlerinin (MEBBĠS, e-Okul, Veli bilgilendirme vb.) modern dünyanın
iletiĢim araçları üzerinden gerçekleĢtirilmesi, çalıĢmaların doğruluğunu ve güvenilirliğini ön plana
çıkarmaktadır. Kurumumuz, merkez teĢkilatı ile hızlı veri sistemini (internet) kullanarak sürekli iletiĢim
halindedir. ĠletiĢim sürecinde MEBBĠS ağ sistemi veri tabanını aktif olarak kullanmakta ve
kullandırmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı kurum ve okullarımızda hızlı veri transferi sistemi ve Bilgi
Teknolojileri Sınıfı bulunmaktadır. Teknolojik geliĢmelerin kullanımı iĢ gücü verimini artırmıĢ ve
zaman kaybını ortadan kaldırmıĢtır. Ayrıca Millî Eğitim ve UlaĢtırma Bakanlıklarının ortaklaĢa
yürüttükleri FATĠH Projesi kapsamında ilimizde 17 okulda toplam 404 etkileĢimli tahta
öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulmuĢtur.
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Finansal Kaynaklar
Kurumun yararlandığı değiĢik finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Genel
Bütçeden alınan paydır. Özel Ġdare Bütçesi ise Genel Bütçeyi desteklemektedir.
Bina ve Araç Durumu
Müdürlüğümüzün kendine ait bir binası yoktur. Hizmetleri Valilik Konağının iki katında
sürdürmektedir.

Ġlçe Müdürlükleri Kaymakamlık binalarında kendilerine tahsis edilen katlarda

hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüz merkez ve ilçelerinde, 3 adet binek otomobil, 4 adet
minibüs, 1 adet kamyonet ve 2 adet otobüs bulunmaktadır.
KARABÜK ĠLĠNDE EĞĠTĠM HĠZMETLERĠNĠN MEVCUT DURUMU
Ġlimizde son iki yıla ait okullaĢma sayı ve oranları aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 2: OkullaĢma oranları
Çağ Nüfusu

Okul Türü

Öğrenci Sayısı (net)

Türkiye OkullaĢma Oranı
(net)
2012-2013
2013-2014

OkullaĢma Oranı (net)

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

7281

7828

2752

2620

%37,80

%33,47

%30,93

%27,71

4688

5317

2523

2415

%53,82

%45,42

%44,04

%37,46

2016

2700

1443

1511

%71,58

%55,96

%64,47

%42,54

Ġlkokul

11202

10720

11077

10646

%98,88

%99,31

%98,86

%99,57

Ortaokul

12235

11648

11836

11318

%96,74

%97,17

%93,09

%94,52

12728

12830

11233

11668

%88,25

%90,94

%70,06

%76,65

12728

12830

5712

5756

%44,88

%44,86

%35,59

%39,99

12728

12830

5521

5912

%43,38

%46,08

%34,47

%36,67

Okul
Öncesi

3-4-5
YaĢ
4-5
YaĢ

Ortaöğretim

5 YaĢ

Toplam
Meslek
Lisesi
Genel
Lise

Kaynak: Karabük MEM Strateji GeliĢtirme istatistik verileri

Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi eğitimi süreci 36-66 ay arası çocukları kapsar ve isteğe bağlıdır.
Ġlimiz genelinde Okul Öncesi Eğitime ait son beĢ öğretim yılının istatistikî bilgileri aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir.
Tablo 3: Okul öncesi eğitimi genel bilgileri
AÇIKLAMA

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Bağımsız Anaokulu Sayısı

6

7

7

8

8

Anasınıfı Bulunan Okul Sayısı

77

78

68

71

60

Öğrenci Sayısı

3008

2993

2831

2752

2657

Öğretmen Sayısı

148

143

138

151

151

Öğretmen BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı

20

21

21

18

18

Derslik Sayısı

119

129

127

113

128

ġube Sayısı

157

165

161

158

151

Derslik BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı

25

23

22

24

21

Kaynak: Karabük MEM Strateji GeliĢtirme istatistik verileri
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Ġlkokul
Ülkemizde ilkokul 11.4.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde toplam 4 yıl sürmektedir.
Ġlimiz genelinde son iki öğretim yılının Ġlkokul istatistikî bilgileri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 4: Ġlkokul genel bilgileri
AÇIKLAMA

2012 - 2013

2013-2014

Okul Sayısı

62

61

Çağ Nüfusu

11202

10720

Öğrenci Sayısı (brüt)

11714

11530

Öğrenci Sayısı (net)

11077

10646

Öğretmen Sayısı

601

625

Öğretmen BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı

20

18

Derslik Sayısı

542

581

ġube Sayısı

587

581

Derslik BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı

22

OkullaĢma Oranı (bürüt)

%105

20
%108

OkullaĢma Oranı (net)

%98,88

%99,31

Kaynak: Karabük MEM Strateji GeliĢtirme Ġstatistik verileri

Ortaokul
Ülkemizde ortaokul 11.4.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde toplam 4 yıl sürmektedir.
Ġlimiz genelinde son iki öğretim yılının Ortaokul istatistikî bilgileri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Tablo 5: Ortaokul genel bilgileri
AÇIKLAMA

2012 - 2013

2013-2014

Okul Sayısı

62

64

Çağ Nüfusu

12235

11648

Öğrenci Sayısı (brüt)

13054

12869

Öğrenci Sayısı (net)

11836

11318

Öğretmen Sayısı

777

773

Öğretmen BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı

17

17

Derslik Sayısı

552

588

ġube Sayısı

556

547

Derslik BaĢına DüĢen Öğrenci Sayısı

24

OkullaĢma Oranı (bürüt)

%107

22
%110,48

OkullaĢma Oranı (net)

%96,74

%97,17

Kaynak: Karabük MEM Strateji GeliĢtirme istatistik verileri
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Ortaöğretim
Ülkemizde ortaöğretim 11.4.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde zorunlu hale gelmiĢtir.
Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az 4 yıllık öğretim veren genel, mesleki ve teknik kurumların
tümünü kapsar. Ġlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanan her öğrenci ortaöğretime
devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına
sahiptir.
Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;
1- Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiĢi
ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yollarını aramak ve yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak.
2- Öğrencileri çeĢitli program ve okullarda ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda
yükseköğretime veya mesleğe, hem yükseköğretime, hem de hayata ve iĢ hayatına hazırlamaktır.
Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplumun ihtiyaçları
arasında denge sağlanır. Ortaöğretim, çeĢitli programlar uygulayan liselerden oluĢur. Belli bir programa
ağırlık veren okullar lise, teknik lise, meslek lisesi Ģeklinde adlandırılır.
Tablo 6: Ortaöğretim genel bilgileri
AÇIKLAMA
Çağ nüfusu
Genel Öğrenci Sayısı*
(Bürüt)
Genel Öğrenci Sayısı**
(net)
Öğrenci sayısı
OkullaĢma oranı* %
(bürüt)
Genel %* (bürüt)
OkullaĢma oranı** %
(net)
Genel** % (net)
Ortaöğretim içinde
eğitime devam edenlerin
oranı (%)
Öğretmen sayısı
Öğretmen baĢına düĢen
öğrenci sayısı
Okul sayısı
Okul baĢına düĢen
öğrenci sayısı
Derslik sayısı
Derslik baĢına düĢen
öğrenci sayısı
ġube Sayısı
ġube baĢına düĢen
öğrenci sayısı

2010-2011
Meslek
Genel
Liseleri
Liseler

2011-2012
Meslek
Genel
Liseleri
Liseler

13114

2012-2013
Meslek
Genel
Liseleri
Liseler

12696

………..

13985

11314

11196

2013-2014
Meslek
Genel
Liseleri
Liseler

12728

12830

14162

14855

11233

11668

6096

5519

5698

5498

5712

5521

5756

5912

…….

……..

52,54

57,61

52,32

58,95

52,09

63,69

………..
44,19

110,15

42,08

44,88

86,27

111,27
43,30

44,88

88,19

115,78
43,38

44,86

88,25

53,88

48,78

50,89

49,11

456

415

475

14

14

15
446

46,08
90,94

50,85

49,14

49,33

50,66

440

537

413

548

417

13

13

11

13

11

14

20

15

20

19

19

22

17

298

409

290

301

291

262

348

231

335

234

337

240

320

254

296

28

18

26

17

24

17

23

20

300

289

291

291

314

260

365

241

22

21

21

20

18

21

16

25

Kaynak: Karabük MEM Strateji GeliĢtirme istatistik verileri
*Bürüt okullaĢma tüm orta öğretim ve açık öğretim öğrencileri ile hesap edilmiĢtir.
** Net okullaĢma orta öğretim çağ nüfusu öğrencileri ile açık öğretim çağ nüfusu öğrencileri ile hesap edilmiĢtir.
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Hayat Boyu Öğrenme
Bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliĢtirilmesi amacıyla hayat boyunca dâhil olunan tüm öğrenme
faaliyetleri hayat boyu öğrenme olarak tanımlanmaktadır. YaĢ, sosyo-ekonomik statü veya eğitim
seviyesine sınır koymaz. Öğrenme süreci sadece okullarda değil yerel hayatın diğer alanlarında da
gerçekleĢir (örneğin iĢte, kamusal, siyasi, kültürel ve eğlence alanlarında).
Tablo 7: Halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar
Yıllar

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Kurs Sayısı

111

362

422

694

Kursiyer Sayısı

1841

6435

8979

14064

Sosyal ve Kültürel

Kurs Sayısı

770

606

489

592

Kurslar

Kursiyer Sayısı

14094

11766

10873

12004

Okuma Yazma

Kurs Sayısı

122

47

47

54

Kursiyer Sayısı

652

311

262

439

Kurs Sayısı

40

12

27

25

Kursiyer Sayısı

159

70

67

62

Kurs Sayısı

1043

1077

985

1365

Kursiyer Sayısı

16746

18796

20181

26507

Sertifika Alan
12931
Sayısı
Kaynak: Karabük MEM Strateji GeliĢtirme istatistik verileri

14849

16315

25073

Meslek Kursları

Kursları (Birinci
Kademe)
Okuma Yazma
Kursları (Ġkinci
Kademe)

TOPLAM

TaĢımalı Eğitim
Ġlimizde taĢımalı eğitim uygulamaları 1991-1992 eğitim öğretim yılında baĢlamıĢtır.
TaĢımalı eğitim; ilköğretim okulu bulunmayan, çeĢitli nedenlerle eğitim öğretime kapalı veya
birleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrencilerin taĢıma merkezi ilköğretim
okullarına günübirlik taĢınarak kaliteli bir eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren taĢıma kapsamına ortaöğretim öğrencileri de dahil
edilmiĢtir.
KaynaĢtırma Öğrencileri
2013-2014 Eğitim – Öğretim yılında Okulöncesinde 110 erkek ve 54 kız olmak üzere toplam
164 öğrenci, Ġlköğretimde 325 erkek ve 217 kız olmak üzere toplam 542 öğrencimiz yapılan testlere
göre kaynaĢtırma eğitimi almıĢtır. Ortaöğretimde ise 68 erkek 36 kız öğrencimiz kaynaĢtırma eğitimi
almıĢtır.
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Üst Politika Belgeleri





62. Hükümet Programı
Bakanlık Mevzuatı
MEB 2015-2019 Stratejik Planı

SWOT ( GZFT Analizi )
Okul/kurum yöneticileri, öğretmenler, okul aile birliği temsilcileri, okul öğrenci temsilcileri,
eğitim sendikaları temsilcileri ile Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük
Ġl Özel Ġdaresi‟nden gelen katılımcılarla 14-15 OCAK 2014 tarihinde Karabük Öğretmenevi‟nde yapılan
iki günlük çalıĢtay ile müdürlüğümüzün, güçlü - zayıf yönleri, çevre analizi ile olası fırsatlar - tehditler
belirlenmiĢtir. Grup çalıĢmalarında önce belirleme sonra önceliklendirme yapılmıĢtır. Yapılan puanlama
ile en yüksek puan alandan aĢağıya doğru bir sıralama yapılmıĢtır. Sonuçlar 2010-2014 Stratejik Planı
GZFT analizi ile kıyaslanmıĢtır.

Eğitim ve Öğretime EriĢim
-Farklı öğretim programlarının

Güçlü Yönler
Eğitim ve Öğretimde Kalite
-Kurumumuzun her birimine her

Kurumsal Kapasite
-Ġlimizde fiziki ve teknolojik

olması,

an ulaĢılabilir olması, diğer

altyapının güçlü olması,

-Yaygın eğitim faaliyetleriyle

kurumlar ile arasındaki

-Ġlimizde öğretmen

halkın geniĢ kesimlerine

diyaloğun ve bilgi alıĢveriĢinin

sirkülasyonun fazla olmaması,

ulaĢılması,

etkin olması,
-Kurumda iletiĢimin güçlü
olması,
-Merkez ve ilçe yönetimlerinin
yeterli bilgi birikimi ve
deneyime sahip olmaları,
-Öğretmenlerin kendilerini
geliĢtirmeye açık olmaları,
geliĢimlerinin hizmet içi
eğitimlerle sürekli
desteklenmesi,
-Ġlimizde okuryazar oranının
yüksek olması.
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Eğitim ve Öğretime EriĢim
-Öğrencilerin sosyal, kültürel ve

Zayıf Yönler
Eğitim ve Öğretimde Kalite
-Eğitim çalıĢanlarına yönelik

Kurumsal Kapasite
-Okul bahçelerinin, spor ve kültürel

sportif faaliyetlere istekli

sosyal kültürel etkinliklerin

faaliyetlerin yapıldığı alanların

olmalarına rağmen yeterli

yetersiz olması,

yetersiz olması,

düzeyde katılamamaları (Sınav

-Teknolojik altyapı yeterli

-Yöneticilerin sık değiĢmesinin

kaygısıyla velilerin çocuklarının

olduğu halde etkili bir Ģekilde

kurum kültürüne olumsuz etkisi.

bu tür faaliyetlere katılmalarını

kullanılmaması,

onaylamamaları, haftalık ders
saati yükünün fazla olması)

Eğitim ve Öğretime EriĢim
-Ġlimizin sanayi kenti

Fırsatlar
Eğitim ve Öğretimde Kalite
-AB projelerinin okul ve

Kurumsal Kapasite
-Okullarımızın büyük kısmının

olmasının Mesleki ve Teknik

kurumlar tarafından

gerektiğinde sınırlı da olsa ekonomik

eğitimin geliĢmesine katkı

benimsenmesi,

olarak veli desteği alabilmesi,

sağlaması,

-Karabük Üniversitesinin sosyal

-Demir çelik fabrikalarının ve tekstil

ve kültürel faaliyetlerinden

sanayisinin eğitime destek vermesi,

yararlanabilme imkânının

-Mahallelerde bulunan sosyal yaĢam

olması,

merkezlerinin yaygın eğitimde etkin

-Medyanın eğitim alanında etkili

olarak kullanılması,

bir Ģekilde kullanılması,

-Hayırsever ailelerin eğitime destek

-KardeĢ okul, kardeĢ kurum

vermeleri,

-Ġlimizde gençlik açısından tek
seçeneğin eğitim olması,
-Eğitim ve öğretime yatkın aile
ve çevrenin olması,
-Velilerin eğitim öğretime üst
düzeyde önem vermeleri,

uygulamaları.
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Eğitim ve Öğretime EriĢim
-BiliĢim teknolojilerinin öğrenci

Tehditler
Eğitim ve Öğretimde Kalite
-Sosyo ekonomik yapının zayıf

Kurumsal Kapasite
-Ġlimizde bazı branĢlardaki

ve aileler tarafından bilinçsiz

olması. (Eğitim kurumlarımızda

öğretmen eksikliği (Özel Eğitim,

kullanılması,

gelir düzeyi düĢük ve

Ġngilizce, Din Kültürü ve Ahlak

-Velilerin eğitime, öğretim odaklı parçalanmıĢ aile çocuklarının

Bilgisi, vb.),

yaklaĢımı sonucunda öğrencilerin yoğun olması)

-Kurumun ekonomik

asosyal davranıĢ edinmeleri.

-Sendika ayırımcılığı yapıldığı
düĢüncesinin oluĢması,
-Siyasi eğilimlerin eğitime

bağımsızlığının olmaması,
-Genç nüfusun istihdamında
yeterli alanların bulunmaması,

müdahale etmesi bunun da
güven ortamını ve çalıĢma
barıĢını olumsuz etkilemesi,
-Yazılı ve görsel basının eğitim
çağındaki çocuk ve gençler
üzerindeki olumsuz etkileri
(Ģiddet içerikli haber, film,
tüketimi teĢvik eden reklam vb.),

F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI






Eğitim ve Öğretime EriĢimde 14,
Eğitim ve Öğretimde Kalitede 21,
Kurumsal Kapasitede 37
Olmak üzere toplam 72 sorun/geliĢim alanı tespit edilmiĢtir.

GeliĢim/Sorun Alanları Listesi
Eğitim ve Öğretime Erişim









Okul öncesi eğitimde okullaĢma
Ġlköğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde okullaĢma
Ortaöğretimde devamsızlık
Ortaöğretimde örgün eğitimin dıĢına çıkan öğrenciler
TaĢımalı eğitim
Yurt ve pansiyonların doluluk oranları
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Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
Özel politika gerektiren grupların eğitime eriĢimi
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime eriĢimi
Özel öğretimin payı
Hayat boyu öğrenmeye katılım
Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı
Yükseköğretime katılım
Eğitim ve Öğretimde Kalite























Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler
Okuma kültürü
Okul sağlığı ve hijyen
Zararlı alıĢkanlıklar
Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler
Okul Yöneticilerinin derse girme, ders denetleme yetkisi
Eğitimde bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin kullanımı
Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiĢtirme kursları
Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı
Eğitsel değerlendirme ve tanılama
Eğitsel, mesleki ve kiĢisel rehberlik hizmetleri
Öğrencilere yönelik oryantasyon faaliyetleri
Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri baĢta olmak üzere özel eğitim
Hayat boyu rehberlik hizmeti
Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeĢitliliği ve niteliği
Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve iĢgücü piyasasının taleplerine uyumu
Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin sektörle ilgili özel alan bilgisi
Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği
ĠĢyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları
Yabancı dil yeterliliği
Uluslararası hareketlilik programlarına katılım
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Kurumsal Kapasite





Ġnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliĢtirilmesi
Ġnsan kaynakları planlaması ve istihdamı
ÇalıĢma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iĢ motivasyonunu sağlayacak biçimde
düzenlenmesi




ÇalıĢanların ödüllendirilmesi
Atama ve görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer esasları ile performansın dikkate alınması,
kariyer yönetimi












Hizmet içi eğitim kalitesi
Yabancı dil becerileri
Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği)
Okul pansiyonları
Öğretmenlere yönelik fiziksel alan yetersizliği
Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği
BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması
Donatım eksiklerinin giderilmesi
Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu
Özel eğitim okullarının yetersizliği (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında özellikle
ortaöğretim düzeyinde)













Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması
Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık sınıfların problemlerinin çözülmesi
ĠnĢaat ve emlak çalıĢmalarının yapılmasındaki zamanlama
Yeni eğitim tesislerinin oluĢturulmasında yaĢanan arsa sıkıntıları
Eğitim yapılarının depreme hazır oluĢu
Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı
Alternatif finansman kaynaklarının geliĢtirilmesi
Okul-Aile Birlikleri
ĠĢ ve iĢlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluĢturulmaması
KamulaĢtırılmaların zamanında yapılması
Kurumsal aidiyet duygusunun geliĢtirilmemesi
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Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi
Kurumlarda stratejik yönetim anlayıĢının bütün unsurlarıyla hayata geçirilememiĢ olması
Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması
Basın ve yayın faaliyetleri.
Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi
Ġstatistik ve bilgi temini
Projelerin amaç-sonuç iliĢkisinde yaĢanan sıkıntılar
ĠĢ güvenliği ve sivil savunma
Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği
Yetki devrinin alt kullanıcılara yeterince verilememesi
Kamu Hizmet Standartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi

G. İl MEM STRATEJİK PLAN MİMARİSİ
1. Eğitim Ve Öğretime Erişim
1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama
1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama
1.1.3. Hayat boyu öğrenmeye katılım
1.1.4. Özel eğitime eriĢim ve tamamlama
1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime eriĢimi
1.1.6. Özel öğretimin payı
1.1.7. YurtdıĢında ikamet eden vatandaĢların eğitim ve öğretime eriĢimi
2. Eğitim Ve Öğretimde Kalite
2.1. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2.Öğretmen
2.1.3.Öğretim programları ve materyalleri
2.1.4.Eğitim - öğretim ortamı ve çevresi
2.1.5.Rehberlik
2.1.6. Ölçme ve değerlendirme
2.1.7.Okul türleri ve programlar arası geçiĢler
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2.2. Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi
2.2.1.Sektörle iĢbirliği
2.2.2.Önceki öğrenmelerin tanınması
2.2.3.Hayata ve istihdama hazırlama
2.2.4.Mesleki rehberlik
2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1.Yabancı dil yeterliliği
2.3.2.Uluslararası hareketlilik
3. Kurumsal Kapasite
3.1. BeĢeri Altyapı
3.1.1.Ġnsan kaynakları planlaması
3.1.2.Ġnsan kaynakları yönetimi
3.1.3.Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi
3.2. Fiziki, Mali ve Teknolojik Altyapı
3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2.Okul bazlı bütçeleme
3.2.3.Eğitim tesisleri ve altyapı
3.2.4.Donatım
3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1.Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi
3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması
3.3.1.2. ĠĢ analizleri ve iĢ tanımları
3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi
3.3.2. Ġzleme ve Değerlendirme
3.3.3. Avrupa Birliğine uyum ve uluslararasılaĢma
3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetiĢim
3.3.4.1.Çoğulculuk
3.3.4.2.Katılımcılık
3.3.4.3.ġeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.5. Kurumsal iletiĢim
3.3.6. Bilgi Yönetimi
3.3.6.1. Bakanlık hizmetlerinin e-Devlet aracılığıyla sunumu
3.3.6.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.3.6.3. Veri toplama ve analiz
3.3.6.4. Veri iletimi ve bilgi paylaĢımı
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BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM
A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

Misyon
Eğitim çağındaki bireylerin modern eğitim teknikleriyle bilgi ve becerileri doğrultusunda biliĢsel,
sosyal ve ahlaki yönlerden geliĢmiĢ, özgüven sahibi, insan haklarına saygılı ve demokrasiyi benimsemiĢ,
ufku açık bir Ģekilde yetiĢmelerine imkân sağlamak.

Vizyon
Eğitimde güçlü kapasitesi ile herkese eriĢebilen, eĢdeğer kurumlara örnek ve model il olmak.

Temel Değerler
 Biz duygusuyla çalıĢmak,
 Ekip çalıĢmasını esas almak,
 Etkili iletiĢim kurmak,
 ĠĢbirliği yapmak,
 Karar süreçlerine katılım sağlamak,
 Birbirimize güvenmek,
 ÇalıĢmalarımızda esas olarak insana saygı göstermek,
 Verimli ve etkili çalıĢmak,
 Bilgiyi paylaĢmak,
 Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve ilkelerini uygulamak,
 Planlı ve bilimsel çalıĢmak,
 Fiziki kaynakları geliĢtirmek,
 Ġnsan kaynaklarını geliĢtirmek,
 Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtırmak,
 Açık ve Ģeffaf olmak,
 Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak,
 AraĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerine önem vermek,
 Hayat boyu eğitim.
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
Stratejik Amaç 1
Tüm bireylerin eğitim- öğretime eriĢimlerini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde bireylerin ilgi ve becerileri doğrultusunda
eğitim – öğretime katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Stratejik Amaç 2
Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası düzeyde akademik, sosyal, dil
becerileriyle donatarak; özgüveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, zihnen, ruhen sağlıklı
bir Ģekilde hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlamak.
Stratejik Hedef 2.1
Öğrencilerin; akademik, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını
artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme hizmetleriyle kazanımlarını izlemek,
değerlendirmek ve geri bildirimlerle baĢarılı olmalarını sağlamak.
Stratejik Hedef 2.2
Mesleki ve Teknik Eğitimde verilen eğitimin sektörün iĢ gücü ihtiyacı doğrultusunda
olmasını sağlayarak öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, onları hayata ve
üst öğrenime hazırlamak.
Stratejik Hedef 2.3
Öğrencilerin yabancı dil baĢarı düzeylerini yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak
yükseltmek, öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası AB projeleri hareketliliklerine
katılımlarını artırmak.
Stratejik Amaç 3
BeĢeri, fiziki ve maddi altyapıya sahip, enformasyon teknolojilerini etkili kullanan, yönetiĢim
ilkelerini benimsemiĢ etkin ve verimli bir organizasyon yapısı oluĢturmak.
Stratejik Hedef 3.1
Ġnsan kaynaklarının ihtiyaca uygun bir Ģekilde planlanması ve sahip olunan
kaynakların etkin kullanımı için iĢ tanımlarının yapılarak eğitimlerle niteliklerinin
artırılması.
Stratejik Hedef 3.2
Özgün tasarımlarla ve donatımlarla eğitim ortamlarını ihtiyacı karĢılayacak Ģekilde
düzenlemek, mali kaynakların etkin ve verimli dağılımını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.3
Etkin bir izleme-değerlendirmeyle eğitim sistemi aktörlerini katılımcı bir yaklaĢımla
karar alma süreçlerine dâhil ederek, Ģeffaf, hesap verebilir, çağdaĢ yönetim
organizasyonu gerçekleĢtirmek.
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C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER

1- Eğitim Ve Öğretime EriĢim
Stratejik Amaç 1
Tüm bireylerin eğitim- öğretime eriĢimlerini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde bireylerin ilgi ve becerileri doğrultusunda eğitim –
öğretime katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Hedefin mevcut durumu
Eğitim ve öğretime katılıma iliĢkin göstergelere göre; okul öncesi eğitimde 2013-2014 öğretim
yılında 3-4-5 yaĢ net okullaĢma oranı %37,80; 4-5 yaĢ net okullaĢma oranı % 45,42; 5 yaĢ net okullaĢma
oranı % 55,96 olarak gerçekleĢmiĢtir. 3-4-5 yaĢ % 27,71; 4-5 yaĢ % 37,46; 5 yaĢ % 42,54 olan Türkiye
Okul öncesi okullaĢma oranlarından oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
2013-2014 öğretim yılında net okullaĢma oranlarının ilkokulda %99,31, ortaokulda ise %97,17
olduğu tespit edilmiĢtir.
Ortaöğretimde son dört yıla ait net okullaĢma eğilimi incelendiğinde artıĢ görülmektedir. 20102011 öğretim yılında %86,27 olan net okullaĢma oranı, 2013-2014 öğretim yılında %90,94‟dür.
Ġlimizdeki ortaöğretim okullaĢma oranının %76,65 olan Türkiye okullaĢma oranının çok üzerinde
olduğu görülmektedir.
2013-2014 öğretim yılında; Hayat Boyu Öğrenme ve okuma yazma kapsamında açılan 1365
kursa 26507 kursiyer kayıt yaptırmıĢ, bunların 25073‟ü belge almıĢtır.
Özel öğretimdeki öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı %2,84 olarak
gerçekleĢmiĢtir.
Ġlkokulda 2013-2014 öğretim yılında 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı
%2,31‟dir. Bu oran ortaokulda %3,38 ve ortaöğretimde 2013-2014 öğretim yılında 20 gün ve üzeri
devamsızlık yapan öğrenci oranı %27,94‟dür. Ortaöğretimde sınıf tekrarı 2013-2014 öğretim yılında
%3,32 olmuĢtur. Ortaöğretimde örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci oranı %9,09 olmuĢtur. Yurt ve
pansiyonlardan 4331 öğrenci yararlanmıĢtır. 1268 öğrencimiz burs almaktadır. Öğrencilerimizin
% 8,46‟sı taĢımalı eğitimden yararlanmaktadır.
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Performans Göstergeleri
Önceki Yıllar
No

1.1.1.

Hedefler

Performans Göstergesi

Okul öncesi eğitimde okullaĢma oranı

2013

2014

2019

Net (3-4-5 YaĢ)

%37,80

%33,47

%47

Net (4-5 YaĢ)

%53,82

%45,42

%70

Net (5 YaĢ)

%71,58

%55,96

%75

1.1.2.

Ġlkokulda net okullaĢma oranı

%98,88

%99,31

%100

1.1.3.

Ortaokulda net okullaĢma oranı

%96,74

%97,17

%100

1.1.4.

Ortaöğretimde net okullaĢma oranı

%88,25

%90,94

%100

1.1.5.

Zorunlu eğitimde net okullaĢma oranı

%94,59

%95,80

%100

Ġlkokul

……..

%2,31

%2

Ortaokul

…….

%3,38

%3

Ortaöğretim

……..

%27,94

%15

%4,12

%9,09

%5

Özel öğretimdeki öğrenci
sayısı

961

1030

1238

Özel öğretimdeki öğrenci
sayısının toplam öğrenci
sayısına oranı

%2,67

%2,84

%4

……..

%10,87

%15

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız
öğrenci oranı

Ortaöğretimde örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci oranı

Özel öğretim

1.1.9.

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı

1.1.10.

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı

%81

%95

%98

1.1.11.

Özel eğitim alan öğrenci sayısı

…….

888

1300

1.1.12.

TaĢımalı öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı

%8,41

%8,46

%7,5
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Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu Birimler

1

Eğitim öğretimin baĢlamasından sonra kayıt olmayan öğrenciler tespit edilerek
ilgili birimlere bildirilecektir.

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi

2

BiliĢim teknolojilerinin amaca uygun kullanılması sağlanacaktır.

Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Tek.

3

Okul-öğrenci-veli iĢbirliği etkinleĢtirilecektir.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

4

Veli eğitim seminerleri yapılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

5

PDR hizmetleri yaygınlaĢtırılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

6

Mesleki Teknik Eğitim öğrencilerinin istihdam fuarları, sanayi iĢletmeleri vb.
yerleri ziyaret etmeleri sağlanacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

7

Hayırseverlerin desteğinin artırılması için özel çalıĢmalar yapılacaktır.

Destek Hizmetleri

8

Dezavantajlı bireyler öncelikli olmak üzere hayat boyu öğrenme fırsatlarından
yararlananların sayısını artırmak için çalıĢmalar yapılacaktır.

Hayatboyu Öğrenme

9

Madde bağımlılığının azaltılması için panel, seminer, konferans gibi faaliyetler
düzenlenecektir.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

10

Eğitime eriĢim, hazırlanan projelerle artırılacaktır.

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi, Strateji
GeliĢtirme

11

TaĢımalı eğitimin etkin planlaması ile eğitime eriĢim kolaylaĢtırılacaktır.

Destek Hizmetleri

12

KaynaĢtırma öğrencileri için destek odaları açılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

13

Okula devam edemeyecek durumdaki öğrencilere evde eğitim verilecektir.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

14

Okuma yazma bilmeyen bireylerin tespit edilerek açılan kurslara katılımları teĢvik
edilecektir.

Hayatboyu Öğrenme

15

Eğitime sunulan destek programlarıyla engellilere yönelik kısıtlamalar
azaltılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

16

Örgün eğitim dıĢında kalan bireylerin hayat boyu öğrenme programlarından
yararlanmaları sağlanacaktır.

Hayatboyu Öğrenme

17

Sığınmacı çocukların eğitime dâhil olması süreci iyi yönetilecektir.

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi

18

Sivil Toplum KuruluĢları ile iĢbirliği içinde eğitimde farkındalık oluĢturacak
çalıĢmalar yapılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

19

ADEY sisteminin verimli çalıĢması sağlanacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

20

TaĢımalı eğitimin niteliği artırılacaktır.

Destek Hizmetleri

21

YetiĢkinlerin eğitime eriĢim fırsatlarından faydalanmaları için bilgilendirme
seminerleri yapılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.

22

Eğitime eriĢim ve tamamlama konusunda analiz raporları çıkarılacaktır.

Strateji GeliĢtirme

23

Burs ve pansiyon imkanlarından yararlanan öğrencilerin sayısını artırmak için
çalıĢmalar yapılacaktır.

Özel Öğretim Hiz.

24

Bireylerin öğrenme fırsatlarından yeterince haberdar olması, biliĢim
teknolojilerinin amaca uygun olarak kullanılması sağlanacak, yeni teknolojik
imkanlar her kademede aktif olarak kullanılacaktır.

Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri

25

Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelerine kiĢisel ve sosyal rehberlik
çalıĢmaları yapılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hiz.
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2- EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE
Stratejik Amaç 2
Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan bilgi, beceri,
davranıĢlarla donatacak; özgüveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, zihnen, ruhen sağlıklı bir
Ģekilde yetiĢtirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliĢtirerek hayata, istihdama ve üst
öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluĢturmak.
Stratejik Hedef 2.1.
Öğrencilerin; akademik, sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak;
etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri
bildirimlerle baĢarılı olmalarını sağlamak.

Hedefin mevcut durumu
2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle ulusal ve uluslararası akademik, sosyal, sportif,
kültürel ve sanatsal etkinliklere 1189 öğrenci (Ġlkokul, ortaokul ve ortaöğretim) katılmıĢtır. 24 öğrenci
evde eğitim almıĢtır. 1071 kiĢi özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmıĢtır. Ortaöğretimde
disiplin olaylarına karıĢan öğrenci oranı % 2,93 olmuĢtur. 22 okulumuz beyaz bayrak almıĢtır. 8
okulumuz ise Beslenme Dostu Okul sertifikasına sahiptir.
Performans Göstergeleri
No

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Performans Göstergesi
Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde
sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından
birinde en az bir faaliyete katılan
öğrenci oranı

Öğrenci baĢına okunan kitap sayısı

Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci
oranı
Takdir veya teĢekkür belgesi alan
öğrenci oranı

Önceki Yıllar

Hedefler

2013

2014

2019

Ġlkokul

…….

…….

%100

Ortaokul

…….

…….

%100

Ortaöğretim

…….

…….

%100

Ġlkokul

…….

23

50

Ortaokul

…….

6

20

Ortaöğretim

…….

3

15

Ġlköğretim kurumları

%2,94

%12,11

%16

Ortaöğretim

%14,99

%9,35

%16

Ortaokul

%62,5

%64,40

%70

%82

%57,45

%65

20

24

20

Ortaöğretim

2.1.5.

Evde eğitim alan öğrenci sayısı.

2.1.6.

Ortaöğretimde disiplin olaylarına karıĢan öğrenci sayısının
toplam öğrenci sayısına oranı

%1,48

%2,93

%2,60

2.1.7.

Ortaöğretimde sınıf tekrarı oranı

%3,23

%3,32

%2

2.1.8.

Beyaz bayrak alan okul sayısı

10

22

42

2.1.9.

Beslenme dostu okul sertifikasına sahip okul sayısı

8

8

15
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Tedbirler
Sıra

Tedbirler

Sorumlu Birimler
Hayat Boyu Öğrenme, Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim, Din
Öğretimi Hizmetleri

26

Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiĢtirme kursları yaygınlaĢtırılacaktır.

27

Sınav öncesi öğrenci ve veliye yönelik yapılan rehberlik çalıĢmalarının sayısı
artırılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hizmetleri

28

Okul ve kurum yöneticileri yeni yönetim anlayıĢı konusunda sürekli
bilgilendirilecektir.

Ġnsan Kaynakları

29

Veli eğitimleri ile velilerin bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hizmetleri

30

Uluslararası sınav, yarıĢma, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katılım teĢvik
edilecektir.

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi Hizmetleri

31

Ortak sınavlardan elde edilen istatistikî veriler analiz edilecektir.

Strateji GeliĢtirme

32

Üniversiteler ile tanıtım ve iĢbirliği yapılarak ortaöğretim kurumlarında
yönlendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hizmetleri

33

Ekonomik düzeyi düĢük ailelere ve öğrencilere Okul Aile Birliği veya sponsorlar
vasıtası ile yardımcı olunacaktır.

Destek Hizmetleri

34

Öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel, sanatsal çalıĢmalara katılımları sağlanacaktır.

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi Hizmetleri

35

Öğrencilerin izcilik faaliyetlerine katılımları teĢvik edilecektir.

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi Hizmetleri

36

ParçalanmıĢ ailelerin olumsuz etkilerinin azaltılması için diğer kurumlarla
(özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü) iĢbirliği yapılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hizmetleri

37

Erken yönlendirme çalıĢmalarının etkinliği artırılacaktır.

Özel Eğitim ve Reh. Hizmetleri

38

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrenciler, aileler ve çalıĢanlarda farkındalık
oluĢturma çalıĢmaları yapılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

39

Erken yaĢlarda okuma alıĢkanlığının baĢlaması amacıyla okul kütüphanelerindeki
kitap sayısı artırılacaktır.

Destek Hizmetleri

40

Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen,
yönetici ve maarif müfettiĢlerine eğitimler verilecektir.

Özel Eğitim ve Reh. Hizmetleri

Stratejik Hedef 2.2.
Mesleki ve Teknik Eğitimde verilen eğitimin sektörün iĢ gücü ihtiyacı doğrultusunda olmasını
sağlayarak öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak, onları hayata ve üst öğrenime hazırlamak.

Hedefin mevcut durumu
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve YetiĢtirme kursları kapsamında 832 kurs açılmıĢ ve
bu kurslardan 13565 öğrenci yararlanmıĢtır.
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Performans Göstergeleri
Önceki Yıllar
Performans Göstergesi

No

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Hedefler

2013

2014

2019

…….

138

250

…….

1

6

……

……

1

Mesleki rehberlik ve yöneltme hizmetleri kapsamında
yapılan öğretmen bilgilendirme toplantı sayısı
Sanayi kuruluĢlarıyla yapılan iĢbirliği/protokol sayısı
Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik
okul sayısı

Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu Birimler

41

Mesleki Teknik Eğitimin öneminin anlaĢılabilmesi için bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
yapılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

42

Orta öğretimde, Mesleki Teknik Eğitimin yöneltme yönergesinin uygulanmasına önem
verilecektir.

Mesleki Teknik Öğretim

43

Bölgesel sanayi kuruluĢlarıyla iĢbirliği artırılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

44

Özel sektör ile meslek liseleri arasında ortak projeler yaygınlaĢtırılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

Sanayi iĢletmelerinin istihdam ihtiyacı ĠġKUR, TSO vb. ile iĢbirliği yapılarak belirlenecektir.

Mesleki Teknik Öğretim

45

46

Mesleki Teknik Eğitimde görev yapan öğretmenlerin yeterliliklerini artırmak için hizmet içi
eğitimler düzenlenecektir.

Mesleki Teknik Öğretim,
Ġnsan Kaynakları

47

Ġl istihdam kurullarının daha aktif çalıĢmasının sağlanması için önerilerde bulunulacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

48

Ġl istihdam kurullarının öğrenci staj etkinliğinin artırılması için gerekli çalıĢmalar yapılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

49

Mesleki Teknik Eğitim mezunlarının istihdamı konusunda gerekli faaliyetler yapılacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim

50

Mesleki Teknik Eğitim öğretmenlerinin projelerle AB gezilerine katılımları sağlanarak, meslek
eğitimi hakkında farkındalık oluĢturulacaktır.

Mesleki Teknik Öğretim,
Strateji GeliĢtirme
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Stratejik Hedef 2.3.
Öğrencilerin yabancı dil baĢarı düzeylerini yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak yükseltmek,
öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası AB projeleri hareketliliklerine katılımlarını artırmak.
Hedefin mevcut durumu
2014 yılında 37 Uluslararası hareketlilik projesi hazırlanmıĢ ve projelere 150 öğrenci ile 100
öğretmen katılmıĢtır. E-TWINNING portalından 80 öğretmen yararlanmıĢtır. DYNED dil eğitimi
portalından mevcut öğrencilerimizin %3,40‟ı yararlanmıĢtır.
Performans Göstergeleri
Önceki Yıllar

Hedefler

Performans Göstergesi

No

2013

2014

2019

2.3.1.

Hazırlanan uluslararası hareketlilik projesi sayısı

…….

37

40

2.3.2.

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı

…….

100

100

2.3.3.

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı

…….

150

150

2.3.4.

DYNED dil eğitimi portalından yararlanma oranı

…….

%3,40

%10

2.3.5.

E-TWINNING portalından yararlanan öğretmen sayısı

…….

80

100

Tedbirler
Sıra

51
52

Tedbir

Sorumlu Birimler

Yabancı dil eğitimini destekleyen tüm projelerin ve hareketliliklerin tanıtımları
yapılarak öğretmen ve öğrencinin motivasyonu artırılacaktır.

Strateji GeliĢtirme, Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim,
Din Öğretimi

E-TWINNING portalı vasıtasıyla Erasmus+ projelerine ortak bulunmasına katkı
sağlanacaktır.

Strateji GeliĢtirme

53

AB projeleri yapılarak hareketlilik ve etkileĢim artırılacaktır.

Strateji GeliĢtirme, Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim,
Din Öğretimi

54

Ulusal ve uluslararası sınav, yarıĢma, sosyal-kültürel faaliyetler, sportif faaliyetlere
öğrenci ve öğretmenlerin katılımı teĢvik edilecektir.

Strateji GeliĢtirme, Temel
Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki
Teknik Öğretim, Din Öğretimi

55

Ġlimizin turizm alanındaki yüksek potansiyelini kullanarak öğrenciler yabancı dil
öğrenimi konusunda bilinçlendirilecektir.

Strateji GeliĢtirme, Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim,
Din Öğretimi

56

Hareketlilik programları kullanılarak bireylerin motivasyonları artırılacaktır.

Strateji GeliĢtirme, Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim,
Din Öğretimi

57

Öğrencilerin yabancı dil konusunda bilgilendirilmesi ile yurtdıĢı hareketlilikleri
artırılacaktır.

Strateji GeliĢtirme, Temel Eğitim,
Ortaöğretim, Mesleki Teknik Öğretim,
Din Öğretimi
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3- KURUMSAL KAPASITE
Stratejik Amaç 3
BeĢeri, fiziki ve maddi altyapıya sahip, enformasyon teknolojilerini etkili kullanan, yönetiĢim
ilkelerini benimsemiĢ, etkin ve verimli bir organizasyon yapısı oluĢturmak.
Stratejik Hedef 3.1.
Ġnsan kaynaklarının ihtiyaca uygun bir Ģekilde planlanması ve sahip olunan kaynakların etkin
kullanımı için iĢ tanımlarının yapılarak eğitimlerle niteliklerinin artırılması.
Hedefin mevcut durumu
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ilimizde; 12 Ġl/ilçe yöneticisi, 10 maarif müfettiĢi, 287 okul/
kurum yöneticisi, 2515 kadrolu öğretmen, 468 memur/hizmetli/Ģoför vs., 5 usta öğretici ve 25 Ģef olmak
üzer toplam 3322 personel görev yapmaktadır.
2014 yılı içerisinde mahalli olarak gerçekleĢtirilen 290 eğitim faaliyetine 3071 personel
katılmıĢtır.
Performans Göstergeleri
Önceki Yıllar

Performans Göstergesi

No

Hedefler

2013

2014

2019

Ġlkokul

20

18

15

Ortaokul

17

17

15

Ortaöğretim

12

12

12

0,5

0,5

3

…….

%5,8

%10

gösteren personel oranı

%2,20

%2,49

%3

3.1.5.

Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı

%3,92

%5,02

%4

3.1.6.

Norm kadro doluluk oranı

%92,11

%92,09

%96

3.1.1.

Öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı

3.1.2.

ÇalıĢan baĢına düĢen yıllık hizmet içi eğitim süresi (Saat)

3.1.3.

Yüksek lisans yapan personel oranı (Tezli/Tezsiz)

3.1.4.

YDS veya eĢdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde baĢarı
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Tedbirler
Sıra

Tedbir

58

Hizmet içi eğitim planlamaları; çalıĢanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları dikkate
alınarak yapılacaktır.

Ġnsan Kaynakları

59

ÇalıĢanların görevlendirilmelerinde aldıkları eğitim, sahip oldukları geçerli sertifikalar ve yabancı dil
becerileri gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır.

Ġnsan Kaynakları

60

ÇalıĢanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaĢımını sağlamak amacıyla kurum ve kuruluĢlarla
ortak faaliyetler yapılacaktır.

Ġnsan Kaynakları

61

Hizmet içi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili kuruluĢlar,
kamu kurumları ve özel sektörle iĢbirliği yapılacaktır.

62

Öğretmen görevlendirmeleri öğretmen/öğrenci oranına göre, eğitim bölgeleri Ģartları göz önünde
bulundurularak yapılacaktır.

Ġnsan Kaynakları

63

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

Ġnsan Kaynakları

64

Toplumun eğitime verdiği önemin bilincinde olarak, nitelikli ve deneyimli personelle hizmet üretilecektir.

Ġnsan Kaynakları

65

Personelin motivasyon ve iĢ doyumunu artırmaya yönelik çalıĢmalar yapılacaktır.

Ġnsan Kaynakları

66

Engelli çalıĢanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler verilmesi sağlanacaktır.

Ġnsan Kaynakları

Sorumlu Birimler

Ġnsan Kaynakları

Stratejik Hedef 3.2.
Özgün tasarımlarla ve donatımlarla eğitim ortamlarını ihtiyacı karĢılayacak Ģekilde
düzenlemek, mali kaynakların etkin ve verimli dağılımını sağlamak.
Hedefin mevcut durumu
2013-2014 Öğretim yılında ilimizde 189 okul 1847 derslikte 38014 öğrenci öğrenim
görmüĢtür. 2014‟te 13 adet eğitim binasının deprem güçlendirme projesi hazırlanmıĢ olup 13 eğitim
binasının depreme karĢı güçlendirilmesi yapılmıĢtır.
"Fırsatları Artırma Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Projesi" kapsamında 404 akıllı
tahta, 2813 tablet ve 69 fonksiyonel yazıcı dağıtımı yapılmıĢtır.
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Performans Göstergeleri
Önceki Yıllar

No

Derslik baĢına
3.2.1.

Hedefler

Performans Göstergesi
2013

2014

2019

Anaokulu

24

21

20

Ġlkokul

22

20

20

Ortaokul

24

22

22

Ortaöğretim

20

21

20

düĢen öğrenci
sayısı

3.2.2.

Spor salonu olan okul oranı

%10,97

%11,58

%15

3.2.3.

Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı

……..

%56,10

%60

3.2.4.

Kütüphanesi olan okul oranı

……..

%33,73

%90

…….

%56,25

%100

%46,67
(75-35 öğ.)

%100

%9,09

%100

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul
veya kurum oranı
Özel öğretim teĢviki kontenjanlarının kullanılma oranı
Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet veya
etkileĢimli tahta kurulumu tamamlananların oranı (187-17)

…….

Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu Birimler

67

Fiziki ve mali alt yapı kaynaklarını artırıcı çalıĢmalar yapılacaktır.

ĠnĢaat Emlak

68

STK, kamu kurum ve kuruluĢlarının desteği ile mesleki eğitim ortamları iĢ güvenliği
esaslarına göre düzenlenecektir.

Mesleki Teknik Öğretim

69

Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaĢlar teĢvik edilecektir.

ĠnĢaat Emlak, Destek Hizmetleri

70

Ġlgili kurumlarla iĢbirliği sağlanarak fiziki altyapı güçlendirme çalıĢmaları yapılacaktır.

71

Pansiyon yatak kapasiteleri artırılacaktır.

ĠnĢaat Emlak

72

Depreme karĢı binaların güçlendirme çalıĢmaları yapılacaktır.

ĠnĢaat Emlak

73

Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama kalitesinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar
yapılacaktır.

Özel Öğretim

74

Mevcut ve yeni açılacak okul ve pansiyonların donatımı iĢ güvenliği esasları çerçevesinde
oluĢturulacaktır.

Destek Hizmetleri

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

ĠnĢaat Emlak

Engelli öğrencilerin ve vatandaĢların eğitim-öğretim hizmetlerinden zorluk yaĢamadan
faydalanabilmeleri için gerekli fiziki düzenlemeler yapılacaktır.

ĠnĢaat Emlak

Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel geliĢimlerini destekleyecek ve aktif yaĢamı
teĢvik edecek Ģekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel
etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır.

Destek Hizmetleri

78

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

Destek Hizmetleri

79

Hedeflenen okulların internet altyapısı, tablet veya etkileĢimli tahta kurulumlarının
tamamlanması sağlanacaktır.

Bilgi ĠĢlem ve Eğitim
Teknolojileri

75
76
77

ĠnĢaat Emlak, Destek Hizmetleri
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Stratejik Hedef 3.3.
Etkin bir izleme-değerlendirmeyle eğitim sistemi aktörlerini katılımcı bir yaklaĢımla karar alma
süreçlerine dahil ederek, Ģeffaf, hesap verebilir, çağdaĢ yönetim organizasyonu gerçekleĢtirmek.

Hedefin mevcut durumu
Müdürlüğümüz hizmet standartları tamamlanarak, Müdürlüğümüz internet sayfasında
yayınlanmıĢ ve vatandaĢın görebileceği alanlara asılması sağlanmıĢtır. Müdürlüğümüz elektronik
ortamlarına 2013 yılında 148, 2014 yılında ise 170 Ģikayet baĢvurusu yapılmıĢtır.
Performans Göstergeleri

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Önceki Yıllar

Performans Göstergesi

No

Rehberlik ve denetim yapılan okul kurum sayısı

Hedefler

2013

2014

2019

67

Tüm kurumlar

Tüm kurumlar

…..

…..

%100

148

170

150

Ġç kontrol eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleĢtirilme
oranı
Müdürlüğümüz elektronik ortamlarına baĢvurulan Ģikayet sayısı

Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu Birimler

80

Okul/kurumlarımıza yönelik rehberlik ve denetimler plan doğrultusunda yapılacaktır.

Maarif MüfettiĢleri
BaĢkanlığı

81

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

Strateji GeliĢtirme

Müdürlüğümüz iĢ ve iĢlemlerinden dolayı kaybedilen davaların izlemesi yapılarak, kaybedilme
nedenleri ile dava açılma nedenleri tespit edilecek ve bunların önlenmesine yönelik tedbirler
artırılacaktır.

Hukuk Hizmetleri

83

Müdürlüğümüzle ilgili elektronik ortamlarda yapılan Ģikayetler incelenip hangi konularda
yoğunlaĢma olduğu saptanarak tedbirler alınacak ve Ģikayet sayısı düĢürülecektir.

Özel Büro

84

Ġç kontrol eylem planının uygulanması sağlanacaktır.

Strateji GeliĢtirme

85

Ġlimizde eğitim istatistikleriyle ilgili kitapçık hazırlanacaktır.

Strateji GeliĢtirme

82
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BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME
Tablo 8: Stratejik Amaçlara Göre Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Amaçlara Göre Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Amaç Açıklaması

SAM

Ödenek (¨)

Tüm bireylerin eğitim- öğretime eriĢimlerini sağlayarak;
onları beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve
sağlıklı Ģekilde geliĢmiĢ bir kiĢiliğe, hür - bilimsel düĢünme gücüne,
1

geniĢ bir dünya görüĢüne, gerekli bilgi, beceri, davranıĢlara sahip

4.752.000,00 ¨

olacak Ģekilde hayata hazırlayarak toplumun refah ve mutluluğunu
artırmak.

Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası
geçerliliği olan bilgi, beceri, davranıĢlarla donatacak; özgüveni
2

yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, zihnen, ruhen sağlıklı olarak

1.875.000,00 ¨

yetiĢtirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliĢtirerek
hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim
ortamları oluĢturmak.

BeĢeri, fiziki ve maddi altyapıya sahip, enformasyon
teknolojilerini etkili kullanan, yönetiĢim ilkelerini benimsemiĢ, eğitim
3

sistemini destekleyecek etkin ve verimli bir organizasyon yapısı

188.817.000,00 ¨

oluĢturmak.

Genel Toplam

195.444.000,00 ¨
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Tablo 9: Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu (¨)
2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

SAM-1

778.000,00

856.000,00

942.000,00

1.036.000,00

1.140.000,00

4.752.000,00

SH 1.1

778.000,00

856.000,00

942.000,00

1.036.000,00

1.140.000,00

4.752.000,00

SAM-2

268.000,00

321.500,00

375.000,00

428.500,00

482.000,00

1.875.000,00

SH 2.1

260.000,00

312.000,00

364.000,00

416.000,00

468.000,00

1.820.000,00

SH 2.2

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

20.000,00

SH 2.3

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

35.000,00

SAM-3

61.984.000,00

30.265.000,00

25.361.000,00

31.644.000,00

39.563.000,00

188.817.000,00

SH 3.1

9.000,00

10.000,00

11.000,00

12.000,00

13.000,00

55.000,00

SH 3.2

61.975.000,00

30.255.000,00

25.350.000,00

31.632.000,00

39.550.000,00

188.762.000,00

SH 3.3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amaç
Toplamı

63.030.000,00

31.442.500,00

26.678.000,00

33.108.500,00

41.185.000,00

195.444.000,00

Yönetim
Giderleri

1.600.000,00

1.900.000,00

2.200.000,00

2.500.000,00

2.800.000,00

11.000.000,00

Genel
Toplam

64.630.000,000 33.342.500,00 28.878.000,00 35.608.500,00 43.985.000,00 206.444.000,00
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KAYNAK TABLOSU
Tablo 10: Kaynak Tablosu
KAYNAKLAR

2015

2016

2017

2018

2019

Genel Bütçe

61.965.000,00

21.946.500,00

16.712.000,00

29.638.500,00

36.150.000,00

166.412.000,00

Yerel Yönetimler

3.815.000,00

4.196.000,00

4.616.000,00

5.070.000,00

5.585.000,00

23.282.000,00

Hayırsever
Katkıları

5.250.000,00

5.300.000,00

5.350.000,00

400.000,00

450.000,00

16.750.000,00

TOPLAM

71.030.000,00

31.442.500,00

26.678.000,00

TOPLAM (¨)

35.108.500,00 42.185.000,00 206.444.000,00
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BÖLÜM V: İZLEME ve DEĞERLENDİRME
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve
programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak
üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini düzenlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve
vizyonlarını oluĢturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları, performanslarını
önceden belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmeleri ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini
yapmaları gerekmektedir.
Bu kapsamda Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı‟nı hazırlamıĢtır.
Ġzleme ve değerlendirme, Müdürlüğümüz stratejik planının uygulanmasının takip edilmesi,
uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi ve raporlanmasıdır.
Müdürlüğümüz 2015 – 2019 stratejik planını uygulanmaya baĢladığı andan itibaren izleme ve
değerlendirme faaliyetlerine de baĢlayacaktır. Bunun için Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme ekibi
kurulacaktır. Ekibin görevi; stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ulaĢmak için yapılan çalıĢmaları
izlemek ve değerlendirmek, zamanında etkin bir Ģekilde yürütülmesini sağlamaktır. Ġzleme ve
değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır.
Bu amaçla Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme ekibi ilgili birimlerden yapılan faaliyetler
hakkında altı ayda bir rapor isteyeceklerdir. Raporlar Stratejik Plan ile karĢılaĢtırılarak değerlendirmeye
tabi tutulacaktır. Sonuç ilgili birimlere duyurularak çalıĢmaların etkin bir Ģekilde yürütülmesi
sağlanacaktır.
Stratejik amaç ve hedeflerin uygulanmasından sorumlu birimler altı ayda bir yürüttükleri faaliyet ve
projelerle ilgili raporları hazırlayarak Ġzleme ve Değerlendirme Ekibine gönderecektir. Ġzleme ve
Değerlendirme

Ekibi,

birimlerden

gelen

altı

aylık

raporlardan

yola

çıkarak

performans

değerlendirmelerini yaparak, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, Stratejik Planda
belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır. Üst
yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın
uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik
tedbirlerin alınması sağlanarak performans hedeflerine ulaĢma konusunda etkili bir yaklaĢım izlenmiĢ
olacaktır.
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Tablo 11: Ġzleme ve Değerlendirme Süreci
Ġzleme
GerçekleĢtirilme
Ġzleme Değerlendirme Dönemi
Değerlendirme
Zamanı
Süreç Açıklaması
Dönemi

Birinci Dönem

Ġkinci Dönem

Her yılın
Temmuz ayı
içerisinde

Ġzleyen yılın ġubat
ayı sonuna kadar

Zaman
Kapsamı

Strateji GeliĢtirme Hizmetleri
tarafından harcama birimlerinden
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili
gerçekleĢme durumlarına iliĢkin
Ocak-Temmuz
verilerin toplanması, konsolide edilmesi
ve göstergelerin gerçekleĢme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst
yöneticiye sunulması,

Strateji GeliĢtirme Hizmetleri
tarafından harcama birimlerinden
sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili
yılsonu gerçekleĢme durumlarına iliĢkin
verilerin toplanması ve konsolide
edilmesi,
Tüm yıl
Üst yönetici baĢkanlığında harcama
birim yöneticilerince yılsonu
gerçekleĢmelerinin, gösterge
hedeflerinden sapmaların ve sapma
nedenlerin değerlendirilerek gerekli
tedbirlerin alınması.
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ġekil 3: Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli
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