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SUNUŞ 

 

Stratejik planlama, ortak paydaĢ temelinde sonuçlara yönelik performans ve mevcut durum 

ölçümlerinin yapılması ve planlanan değiĢimlerin bütüncül açıdan yazılmasını içerir. Stratejik bir ilde 

bulunan kurumlarda görev alan her kademedeki kiĢinin katılımını ve kurum yöneticisinin tam 

desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü kapsar. 

DeğiĢim çağında öncü olmak kurumun özgün plan ve hedefleri olmasına bağlıdır. Stratejik 

plan yasal zorunluluğunun yanında kurumun etkili yönetilmesinde de önemli bir paya sahiptir. Bu 

doğrultuda stratejik yönetim ile kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye yönelik süreci 

kapsamakta kalmayıp, bir kurum ġu anda neredeyiz? Nerede olmayı istiyoruz? GeliĢmemizi nasıl 

ölçebiliriz? Olmak istediğimiz yere nasıl ulaĢabiliriz? GeliĢmemize yönelik yol haritamızı nasıl 

saptayabiliriz ve denetleyebiliriz? süreci içerisinde olmalıdır. 

  Bilgi çağında olduğumuz bu dönemde, bu yönüyle dünyaca kabul görmüĢ etkin bir yönetim 

aracı olan stratejik planlamanın, her kurumda özellikle Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce uygulamaya 

geçiriliyor olmasını Ģehrimizin eğitim geleceği açısından anlamlı ve önemli buluyorum. 

       Öncelikli olarak ilimizin Eğitim - Öğretim alanında insan ve mevcut kaynakları daha etkili ve 

verimli kullanarak, eğitim hizmetlerinde kaliteyi arttırmak, bu hizmetten yararlananların 

memnuniyetini sağlamak eğitim organizasyonunda ve yönetiminde yeni yaklaĢımları gündeme 

getirmiĢtir. 

Bilgiye dayalı yeni yönetim anlayıĢlarından biri olan stratejik yönetim ve stratejik planlama; 

bir yandan kurum kültürünün oluĢumuna, geliĢimine ve güçlendirilmesine destek olurken, diğer 

yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırmaktadır. 

            Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik yönetim sürecinde diğer kurumların da görüĢüne 

önem veren bir yaklaĢım benimsemiĢ, ürünlerin hizmetlerin ve kurum kültürünün geliĢtirilmesinde, 

ildeki diğer kurumlarla karĢılıklı etkileĢim ve geliĢimin temellerini atmıĢtır. 

Hazırlanan Stratejik Planının, Ģehrimizin eğitimine katkı sağlayacağına inanıyor, hazırlık  

süreci içinde emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum. 

Ġzzettin KÜÇÜK   

                                                                                                                                                  ġanlıurfa Valisi 
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GĠRĠġ 

 

“BaĢarı insanlara sahip oldukları potansiyeli göstermektir. Sahip oldukları gücü ortaya 

çıkarmak gerçek liderliktir”   Erin Brockovich 

Eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen iĢlevleri yerine getirebilmeleri iyi bir planlamaya 

ve planın etkin bir Ģekilde uygulanmasına bağlıdır. 

Stratejik plan, kurumların baĢarılı olmak adına istenilen sonuçları elde etmek için harcanacak 

enerji nitelik ve nicelik göstergelerin tümünü ve kurumun gelecekte yer alacağı pozisyonu belirlemeye 

yönelik ortak çalıĢmaya dayalı süreci kapsamaktadır. Stratejik planlama ve yönetim, sürekli 

iyileĢtirme ve kaliteye yönelik çalıĢmalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlemesi 

performans gözlemleme ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir. 

Stratejik plan uygulanmaya baĢlandığında kurumu oluĢturan  birimler arasında güçlü bir 

iliĢki ve iĢbirliği sağlayacaktır. Stratejik planlama kurumlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü 

sağlaması açısından önemli katkılar sağlayacak ve sadece bir seferlik yapılan bir plan türü olmamakla 

birlikte, planlama süreci kurum içi ve dıĢı tüm paydaĢların katılımını zorunlu kılan bir süreçtir. 

Kaynakları yerinde ve zamanında, ihtiyaç önceliklerine göre doğru Ģekilde kullanmayı, 

kullanırken de Ģeffaflığı, hesap verilebilirliği ve denetlenebilirliği sağlayan stratejik plan, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile Kamu Ġdareleri için zorunlu hale getirilmiĢtir. 

     Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2015–2019 yıllarını kapsayan “Stratejik Plan” iç ve dıĢ tüm 

paydaĢlarımızın beklentilerini dikkate alarak yoğun bir çalıĢmanın sonucu olarak hazırlanmıĢtır. 

       Planın hazırlanması kadar uygulama aĢamasında takip ve izlenmesi de önemlidir. Planın 

baĢarıya ulaĢması, planda belirtilen amaç hedef ve faaliyetlerin en etkin Ģekilde uygulamaya 

konulması ve uygulamaların takip edilmesine bağlıdır. 

Yönetim kültürümüzde değiĢimi öngören ve gerektiren stratejik planlama süreci ciddi bir 

hazırlık ve tasarım süreci gerektirmektedir. Stratejik Planın hazırlanmasında bu ciddi gayreti 

gösteren Strateji GeliĢtirme ġubesi’ne ve planın hazırlanmasına katkı sağlayan tüm kurum 

çalıĢanlarına teĢekkür ederim. 

                                                                                                                                        METĠN ĠLCĠ 

                                                                    Ġl Milli Eğitim Müdürü 
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KISALTMALAR 

AB Avrupa Birliği 

AR-GE   AraĢtırma GeliĢtirme 

BĠT    Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri 

BSM    Bilim ve Sanat Merkezi 

BT    Bilgi Teknolojileri 

DÖSE    Döner Sermaye ĠĢletmesi 

DPT        Devlet Planlama TeĢkilatı 

GZFT    Güçlü-Zayıf Yönler - Fırsatlar-Tehditler 

HEM    Halk Eğitim Merkezi 

HĠE    Hizmet Ġçi Eğitim 

KĠEM    Kamu Ġnternet EriĢim Merkezi 

LYS    Lisans YerleĢtirme Sınavı 

MBS    Mesleki Bilgi Sistemi 

MEB    Millî Eğitim Bakanlığı 

MEBGEP   Millî Eğitim Bakanlığının Kapasitesinin Güçlendirilmesine Destek Projesi 

MEM    Millî Eğitim Müdürlüğü 

MTSK   Motorlu TaĢıt Sürücüleri Kursu 

MYBK    Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

MYO Meslek Yüksek Okulu 

OSB    Organize Sanayi Bölgesi 

OYP    Ortaöğretime YerleĢtirme Puanı 

PEST    Politik Ekonomik Sosyal ve Teknolojik 

PG    Performans Göstergesi 

RG    Resmi Gazete 

RAM    Rehberlik AraĢtırma Merkezi 

SBS    Seviye Belirleme Sınavı 

SODES   Sosyal Destek Programı 

STK    Sivil Toplum KuruluĢları 

SYDV    Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı  

TBMM   Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TEOG    Temel Eğitimden Ortaöğretime GeçiĢ Sınavı 

TKY    Toplam Kalite Yönetimi 

YÖK    Yüksek Öğretim Kurulu 

YGS    Yükseköğretime GeçiĢ Sınavı 
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TANIMLAR 

 BütünleĢtirici eğitim (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 durumu ifade eder. 

Eğitim arama motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dıĢı ve 

sakıncalı içeriklerin filtrelendiğini internet arama motoru. 

 Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu Ġstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı 

ve hane halkı araĢtırmasına göre 18-24 yaĢ aralığındaki kiĢilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve 

daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen 

göstergedir. 

 ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri 

eğitimlerini iĢletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya 

iĢletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder. 

 Ortalama eğitim süresi: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programının yayınladığı Ġnsani GeliĢme 

Raporu’nda verilen ve 25 yaĢ ve üstü kiĢilerin almıĢ olduğu eğitim sürelerinin ortalaması Ģeklinde ifade 

edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. 

 Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlilikleri: Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli 

biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar ile alanlara özgü 

olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.  

 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 dıĢına çıkma: Ölüm ve yurt dıĢına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine 

bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından iliĢik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.  

 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. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): ÇeĢitli nedenlerle, bireysel 

özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren 

bireyi ifade eder. 
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Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara göre 

eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli iĢsizler, engelliler 

gibi bireylerin oluĢturduğu grupları 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. 

Z-kitap: Ġçeriklerin pekiĢtirici Ģekilde hazırlanmıĢ interaktif uygulamalar, videolar, oyunlar ve metinsel 

zenginleĢtirmeler ile dijital versiyonlar aracılığıyla sunulduğu kitaplardır.  

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar 

arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluĢan ilköğretim ile 

ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik 

öğretim kademelerinden oluĢan eğitim sürecini ifade eder. 

                  

 

 

 

 

ANCAK ZAAFLARININ FARKINDA OLUP 

YÖNETENLER GELĠġEBĠLĠRLER. 

 

"Her araç gibi bir plan da sadece kullanılırsa 

değerlidir. Eylemle hayata geçirmediğiniz sürece 

en iyi planlar bile gündüz düşleri olarak kalır.” 
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I. BÖLÜM 

STRATEJĠK PLAN HAZIRLIK SÜRECĠ 

 

Bu bölümde ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 Stratejik Planına hazırlık 

kısmını oluĢturan : Konunun Önemi,  Stratejik Planın Hukuki Dayanakları,  Hazırlık ÇalıĢmaları, Planın 

Sahiplenilmesi, Planlama Sürecinin Organizasyonu, Ġl Mem Stratejik Planlama Üst Kurulu, Ġl Mem 

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Ġhtiyaçların Tespiti, Hazırlık Programı baĢlıkları bulunmaktadır. 

 

1.1. KONUNUN ÖNEMĠ 

Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı 

bir Ģekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi 

reformları çerçevesinde, makro düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini 

sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp 

kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliĢtirmek temel 

baĢlıklar olarak ortaya çıkmıĢtır. Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika geliĢtirme, belirlenen 

politikaları somut iĢ programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir Ģekilde izleme ve 

değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarak benimsenmiĢtir. 

 

1.2. STRATEJĠK PLANIN HUKUKĠ DAYANAKLARI  

Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 

10.12.2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Kanunda yer 

alan stratejik planlamaya iliĢkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu kanunun 3. 

maddesine göre stratejik plan; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve 

politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemler 

ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu kurumları 

için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma planları, 

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

vizyonlarını oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir. 

ġanlıurfa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü, II. Dönem 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama 

çalıĢmaları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ve Milli Eğitim 

Bakanlığının 16.09.2013 tarih, 2013/26 no'lu Genelgesi kapsamında baĢlamıĢtır.  

1.3. HAZIRLIK ÇALIġMALARI 

 ġanlıurfa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik planlama çalıĢmalarında MEB 2010-2014 Stratejik 

Planı ile Kamu Ġdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan model esas alınmıĢtır. 

Stratejik planlama, farklı görevlere ve donanımlara sahip bir çok kiĢiyi bir araya getiren, kuruluĢ 

genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalıĢmalarının baĢarısı 

büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama hazırlığı 

beĢ aĢamada sağlanır. 

1.3.1. PLANIN SAHĠPLENĠLMESĠ 

Stratejik planlamanın baĢarısı ancak kuruluĢun tüm çalıĢanlarının planı sahiplenmesi ile 

mümkündür. Stratejik planlama kuruluĢ içinde belirli bir birimin yada grubun iĢi olarak görülmemelidir.  

Ġl Milli Eğitim Müdürü’nün yayınladığı bir yazı ile kurumun tüm çalıĢanlarına 2015-2019 

Stratejik Plan çalıĢmalarının baĢladığı duyurulmuĢ, çalıĢanların ve idarecilerin desteğini sağlamak için 
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çeĢitli toplantılar düzenlenmiĢtir. AR-GE web sayfasından duyurular yapılmıĢtır. Gerekli doküman 

desteği sayfa sürekli güncellenerek sağlanmıĢtır. 

 

 

1.3.2. PLANLAMA SÜRECĠNĠN ORGANĠZASYONU 

ġanlıurfa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin 

etkin ve etkili bir Ģekilde yürütülmesi, koordine edilmesi amacıyla alanında yetkin, çeĢitli yönetim 

kademelerinden ve değiĢime açık kiĢilerden oluĢan Stratejik Planlama Ekibinin kurulması 

amaçlanmıĢtır. Bu süreçte ġanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü “Stratejik Planlama Üst Kurulu”, 

“Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi” kurulmuĢtur. 

1.3.2.1. ĠL MEM STRATEJĠK PLANLAMA ÜST KURULU 

        Stratejik Plan çalıĢmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalıĢmaları yönlendirmek üzere 

“İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, 

İl Milli Eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürlerinden oluĢmaktadır. 

1.3.2.2. ĠL MEM STRATEJĠK PLAN KOORDĠNASYON EKĠBĠ  

  Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi yöneticisi baĢkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğünde 

yürütülen tüm Stratejik Plan çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere “Ġl MEM Stratejik Plan 

Koordinasyon Ekibi” kurulmuĢtur. 

Tablo 2: Ġl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. ĠHTĠYAÇLARIN TESPĠTĠ 

ġanlıurfa milli eğitim müdürlüğü stratejik planı, ekip üyeleriyle yapılan toplantılarda belirlenen 

ihtiyaçlar ve eksiklikler doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Müdürlüğümüz  stratejik planlama çalıĢmalarında 

Milli Eğitim Strateji Belgesi, 10. Kalkınma Planı,   2014-2018 Orta Vadeli Program, AB 

Müktesebatına Uyum Programı (Eğitim ve Kültür), TÜBĠTAK Vizyon 2023 - Eğitim ve Ġnsan 

Kaynakları Raporu, 62. Hükümet Programı Eylem Planı gibi tüm üst politika belgeleri stratejik 

planın tamamına temel dayanak teĢkil edecek Ģekilde incelenmiĢtir. Stratejik amaç ve hedeflerin 

belirlenmesinde de üst politik belgelerden yararlanılacaktır. 

Stratejik plan hazırlık aĢamasında gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama 

çalıĢmalarına katkı verecek diğer çalıĢanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit 

S.No Adı Soyadı Unvanı Görevi 

1 Mehmet ERCAN Ġl Milli Eğitim Müdür Yrd. Üye 

2 Emin ÖZDEMĠR Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

3 Hasan ÖZDEMĠR Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

4 Halil ATLI  Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

5 Yıldız YEġĠLBAĞDAN  Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

6 Ġsmet AKGÜN Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

7 Sabri PALA Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

8 ĠBRAHĠM HALĠL EKĠCĠ Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

9 Mehmet BOZKURT Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 

10 Bahattin KIZILELMA Strateji GeliĢtirme Uzmanı Üye 
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edilmiĢtir. Eğitimin kapsamı, niteliği, süresi ve katılacak kiĢiler yapılan çalıĢmalarla belirlenmiĢtir. 13  

ilçe ve il merkezinde eğitim alacak okul/kurum ve katılımcıların tespiti yapılmıĢtır. Ayrıca stratejik 

planlama hazırlık çalıĢmalarında çalıĢma grubunun içinde yer alan kiĢilere birim içinde eğitimler 

verilmiĢtir. Yine ihtiyaç duyulduğunda MEB Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının görüĢlerine baĢvurularak 

daha sağlıklı bir süreç yönetimi sağlanmıĢtır. 

Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, kullanıcıların/vatandaĢların beklenti ve 

memnuniyetlerinin belirlenmesi, geliĢmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi amaçlara 

hizmet edecek verileri sağlamak için koordinasyon ekibi anket geliĢtirmiĢ ve iç ve dıĢ paydaĢlara 

anketler uygulanmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Ġstatistik birimi ile iĢbirliği yapılarak MEBBĠS ve E OKUL 

verileri kullanılarak veriler durum analizine yansıtılmıĢtır. 

Stratejik planlama sürecinde Millî Eğitim Müdürlüğümüzün malî kaynakları da göz önünde 

bulundurularak kontrollü bir süreç yönetimi sağlanmıĢ olup ekstra maddi kaynağa ihtiyaç 

duyulmamıĢtır. 

 

 

1.3.4. HAZIRLIK PROGRAMI 

Planımız hazırlık Ģemasına ve iĢ 

takvimine uygun olarak tamamlanmıĢtır.  

Stratejik Planlama Sürecinin en 

belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona 

dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel 

unsurlarından GZFT analizine 

dayanmaktadır. 

Kurumsal değerlendirme 

çalıĢmalarında; kurumun mevcut durumunu, 

çevre değerlendirme çalıĢmaları ile kurumu 

etkileyen dıĢ faktörlerin tespiti ve bunları 

dikkate alarak ilimizin durumuna uygun 

stratejiler ve hedefler belirlemesi 

öngörülmektedir.  

Kurumun hedefleri doğrultusunda 

belirlenmiĢ olan birim ve alt birim hedefleri 

ile faaliyetler/projelerin tüm aĢamalarda 

hazırlanacak olan “Uygulama Planları” ile 

ilgili birimlerde çalıĢan bireylerin hedeflerine 

dönüĢtürülerek, hem hedeflerin gerçekleĢtirilmesi hem de izlenmesi yani hedeflere hangi oranda 

ulaĢıldığını gösteren “Performans Göstergelerinin” belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek 

iyileĢtirmesi sağlanacaktır. Her eylem planında ilgili hedefin gerçekleĢtirilmesine yönelik olan 

faaliyetlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda faaliyetlerin gerçekleĢtirileceği ve her faaliyetin 

baĢlama ve bitiĢ zamanları açık olarak belirtilecektir. 

 

 

 

 

http://sgb.meb.gov.tr/www/strateji-gelistirme-baskanligi/icerik/48
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MEM STRATEJĠK PLAN MODELĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

                                

Şekil 1: Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli 

 

 

 

 

 

 

Durum Analizi 

Hazırlık Programının OluĢturulması 

Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Stratejik Planlama ĠĢ Takvimi 

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 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin 
Belirlenmesi 

Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyet Raporu 
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II. BÖLÜM 

DURUM ANALĠZĠ 

2.1. ġANLIURFA’DA EĞĠTĠM 

 ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Cumhuriyetin ilanından sonra, Maarif Müdürlüğü olarak 

kurulmuĢtur, 1982-1989 ve 1992 yıllarındaki düzenlemelerden sonra adı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 

olarak değiĢtirilmiĢ, Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 27.12.1994 tarih ve 675 sayılı kararı ile de 

Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapısını yeniden belirleyen yönetmelikle ilçelerde de Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri kurulmuĢtur. Cumhuriyet  öncesi yıllarda ġanlıurfa;  Güneydoğu Bölgesinin eğitim, bilim, 

kültür ve sanat yönünden geliĢmiĢ bir merkezi olmakla birlikte, Cumhuriyet sonrasında bu alanlardaki 

çalıĢmalar daha da hızlandırılmıĢtır. OkullaĢma oranları bakımından 1967 ile 2003 yılları arasında 

büyük bir artıĢ olduğu görülmektedir. Ġlimizdeki hızlı nüfus artıĢına bağlı olarak öğretmen ihtiyacımız  

her geçen artıĢ göstermiĢtir. Son yıllarda ülke genelinde en fazla öğretmen alımı yapan il olmamıza 

rağmen hala öğretmen ihtiyacı en önemli sorun olarak karĢımızda durmaktadır.  

Ġlkokul, ortaokul ve liselerde öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısı bakımından ilimiz  Türkiye 

ortalamasının üstündedir. Okuma yazma oranları bakımından Türkiye ortalamasının 20 puan altında 

olan ilimizde özellikle kadınların okuma oranı çok daha düĢük seviyededir.  

 

2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 

14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı resmi gazetede yayınlanan 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 

TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde “Bu Kanun Hükmünde 

Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî 

Eğitim Bakanlığının kuruluĢ, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm gereğince Milli Eğitim Hizmetlerini yürütmek üzere, aynı KHK’nin 6. Maddesinde 

bakanlığımızın teĢkilat yapısı 19 hizmet birimi olarak belirlenmiĢ olup, takip eden maddelerde de bu 

hizmet birimlerinin görevleri, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiĢtir. 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. Maddesinin “(1) Bakanlık, ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde taĢra teĢkilatı kurmaya yetkilidir.  

(2) Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. Ġlçe millî eğitim müdürlükleri, görev ve 

hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karĢı da sorumludur. Ġl ve ilçelerin sosyal ve 

ekonomik geliĢme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak, bu müdürlükler 

farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler verilebilir. ĠĢ durumuna ve ihtiyaca göre millî 

eğitim müdürlüklerine bağlı olarak ayrı il ve ilçe birimleri de kurulabilir.” hükmü ile kurulan il ve ilçe 

milli eğitim müdürlüklerinin yasal yapısı oluĢturulmuĢtur. 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2013_8/2013_8.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2013_8/2013_8.html
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2013_8/2013_8.html
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Yukarıdaki maddeye istinaden oluĢturulan Ġl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin TeĢkilat yapısı, 

görev ve yetkileri,  14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25.08.2011 tarihli 

ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli 

Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde hüküm altına alınmıĢtır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi mevzuatlar bölümünde yasal düzenlemeler sırasıyla Kanunlar, 

Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Bakanlar Kurulu Kararları, 

Tebliğler ve Genelgeler olarak düzenlenmiĢtir. 

 

 

2.3. FAALĠYET ALANLARI ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠN BELĠRLENMESĠ 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve sunmuĢ olduğu hizmetler aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir. 

 

YÖNETĠM (ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRÜ, MÜDÜR YARDIMCILARI, ġUBE MÜDÜRLERĠ) 

FAALĠYET ALANI: YÖNETĠM 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Eğitim politikaları, stratejik plan, yönetim, yönlendirme, denetim, koordinasyon, iĢ bölümü  

 

EĞĠTĠM DENETMENLERĠ BAġKANLIĞI 

FAALĠYET ALANI: DENETĠM-REHBERLĠK 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Ġzleme, rehberlik, değerlendirme, denetim, teftiĢ, iĢbaĢında yetiĢtirme, Ġnceleme, 

soruĢturma uyum eğitimi, araĢtırma  

 

TEMEL EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtıracak ve geliĢtirecek çalıĢmalar  

 Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etme 

 Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevler 

 Yükseköğretime giriĢ sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği 

 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam iliĢkisini yerelde sağlama ve geliĢtirme 

 Çıraklık eğitimi ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yapmak 

 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlama 

 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanması 

 Seçmeli din eğitimi derslerini takip etme, uygulanmasını gözetme 

 Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etme 

 Eğitim öğretim programlarının uygulanması, uygulama rehberleri hazırlanması 

 Eğitim öğretim programlarının uygulanması, uygulama rehberleri hazırlanması 

 Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine iliĢkin iĢlemler 

 Eğitimde fırsat eĢitliğini sağlama 
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 Eğitime eriĢimi teĢvik edecek ve artıracak çalıĢmalar  

 Eğitim hizmetlerinde verimlilik 

 AraĢtırma geliĢtirme ve saha çalıĢmaları  

 Eğitim moral ortamını geliĢtirme 

 Okul ve kurum kültürünü geliĢtirme  

 Öğrenme süreçlerini geliĢtirme 

 Projeler  

 Eğitim paydaĢlarıyla iĢ birliği 

 Bakanlığa tekliflerde bulunma 

 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliĢtirmek ve iyi uygulamaları teĢvik  

 Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliĢtirme 

 Resmi eğitim kurumlarının iĢlemleri 

 Öğrencilere barınma hizmeti  

 Eğitim kurumları arasında iĢ birliği 

 Kurumların idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliĢtirilmesi 

 Kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulama 

 Standartlar geliĢtirmek ve uygulamak 

 Ġyi uygulama örneklerini teĢvik  

 Kurumlar arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler  

 Kutlama veya anma gün ve haftalarının programları 

 Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlama 

 Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme  

 Öğrencilerin aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar  

 Öğrenci iĢ ve iĢlemleri 

 Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili iĢlemleri 

 Sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Öğrencilerin okul baĢarısını artıracak çalıĢmalar  

 Öğrencilerin eğitim sistemi dıĢında bırakılmamasını sağlayacak tedbirler 

 Yurt dıĢında eğitim alan öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Öğrencilerin okul dıĢı etkinliklerine iliĢkin çalıĢmalar  

 Sporcu öğrencilere yönelik hizmetler 

 Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izleme- değerlendirme 

 Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izleme- değerlendirme 

 Öğretim materyallerinin kullanımını izleme- değerlendirme 

 Öğretmen yeterliliklerini izleme-değerlendirme 

 

ÖZEL EĞĠTĠM VE REHBERLĠK HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM, REHBERLĠK 

ÜRÜN/HĠZMETLER:  

 Bakanlık tarafından oluĢturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulama 

 Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaĢtırılması 

 Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek-değerlendirme 

 Bilim sanat merkezleriyle ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlama 
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 Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlama 

 Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlama 

 Madde bağımlılığı, Ģiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlama 

 Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar 

 Rehberlik ve kaynaĢtırma uygulamalarının yürütülmesi 

 Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalıĢmasına yönelik tedbirler  

 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi ve özel eğitime eriĢimleri 

 Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlama-uygulama 

 Özel yetenekli birey eğitimine iliĢkin araĢtırma, geliĢtirme ve planlama çalıĢmaları 

 

HAYAT BOYU ÖĞRENME HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Eğitim ve öğretime eriĢim imkânlarının sağlanması 

 Yurt dıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın ve diğer ülke vatandaĢlarının eğitim ve öğretim 

taleplerinin karĢılanması 

 Yabancı öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik  iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi 

 Öğretim programlarının ve haftalık ders çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması 

 Elektronik ders içeriklerinin geliĢtirilmesi 

 Ders kitaplarının ve diğer eğitim materyallerinin temin edilmesi 

 Eğitsel tanılama ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

 KiĢisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi 

 Psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerinin verilmesi 

 Özel politika gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimine iliĢkin iĢ ve iĢlemlerin yürütülmesi 

 Yatılılık, bursluluk ve özel öğretim teĢvikleri hizmetlerinin yürütülmesi  

 Kurumlar ve üniversiteler adına yurt dıĢında öğrenim gören resmî-burslu öğrencilerin iĢ ve 

iĢlemlerinin yürütülmesi 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiĢ olan görev ve sorumlulukların yerine 

getirilmesi 

 Eğitim ve istihdam iliĢkisini güçlendirecek politika ve stratejilerin geliĢtirilmesi, uygulanması ve 

izlenmesi 

 

ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI HĠZMETLERĠ 

FAALĠYE ALANI: EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Bakanlık politika ve stratejilerini uygulama 

 Özel eğitimin geliĢmesini sağlayıcı çalıĢmalar  

 Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Kurumlarının açılıĢ, kapanıĢ, devir, nakil ve diğer iĢ ve iĢlemleri 

 Özel yurtlara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iĢ ve iĢlemleri 

 Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara iliĢkin iĢler 

 Özel okulların arsa tahsisi ile teĢvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iĢler 

https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=35682
https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=38770
https://envanter.kaysis.gov.tr/HizmetDetay.aspx?ID=38770
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 Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iĢ ve iĢler 

 Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek 

 Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirme 

 Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izleme-değerlendirme 

 Öğrencilerin daha fazla baĢarı sağlamalarına iliĢkin faaliyetler yürütme 

BĠLGĠ ĠġLEM VE EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠ, BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ, PROJELER 

BĠLĠġĠM, SINAVLAR 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Ölçme ve değerlendirme iĢ ve iĢlemleri 

 Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyon ve sınav güvenliği 

 Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri 

 Öğretim programlarını teknik yönden izleme ve değerlendirme 

 Eğitim faaliyetlerinin iyileĢtirilmesine yönelik proje geliĢtirme 

 Projelere iliĢkin diğer iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Uzaktan eğitim ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim biliĢim ağı iĢleri 

 Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini inceleme ve değerlendirme 

 Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapma 

 BiliĢime iliĢkin Bakanlık ve diğer birim projelerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Kamu biliĢim standartlarına uygun çözümler üretme 

 HaberleĢme, veri ve bilgi güvenliğini sağlama 

 Eğitim biliĢim ağının kullanımının yaygınlaĢtırılmasını sağlama 

 BiliĢim hizmetlerine ve internet sayfalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Elektronik imza ve elektronik iĢleri  

 Bilgi iĢlem ve otomasyon iĢleri 

 Ġstatistikî verilerin saklanmasına iliĢkin teknik iĢ ve iĢlemler 

 Çağrı sistemleri kurulmasına ve iĢletilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 

 

 

STRATEJĠ GELĠġTĠRME HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: PLANLAMA, PROJELER, BÜTÇE, AR-GE, ĠSTATĠSTĠK 

PERFORMANS, REHBERLĠK, ĠZLEME 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Ġl/ilçe düzeyinde iĢ takvimini hazırlama 

 Ġl/ilçe stratejik planlama iĢleri 

 Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili iĢler 

 Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili iĢler 

 Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlama 

 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaĢ ve çalıĢan memnuniyetine iliĢkin çalıĢmalar  

 Bütçe ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Ayrıntılı harcama programını hazırlama 
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 Nakit ödemelerin planlamasını yapma, ödemeleri izleme 

 Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlama 

 Kamu zararı ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapma, verileri hazırlama 

 Performans programıyla ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Okul aile birlikleri ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etme 

 Ġstatistik iĢleri 

 Performans ölçütleri iĢleri 

 AraĢtırma geliĢtirme faaliyetleri  

 Eğitime iliĢkin AR-GE, stratejik planlama ve kalite geliĢtirme faaliyetleri  

 Eğitime iliĢkin projeler hazırlama, uygulama 

 Eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliĢtirici çalıĢmalar  

 AraĢtırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izleme, raporlama 

  

HUKUK HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: HUKUK, MEVZUAT 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuĢmazlıklara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra iĢlemlerinde Valiliği/ Kaymakamlığı 

temsil  

 Dava ve icra iĢlemlerini yürütme, anlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alma 

 Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izleme ve denetleme 

 SoruĢturma ve inceleme raporlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Disiplin kuruluna girecek dosyaların iĢ ve iĢlemler 

 Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iĢ ve iĢlemler 

 Ġdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazıĢmalar 

 Ġdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetme 

 Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüĢ bildirme 

 

ĠNSAN KAYNAKLARI HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM, ATAMA, ÖZLÜK, ĠLETĠġĠM, ĠZLEME, 

ARAġTIRMA, PLANLAMA 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Ġnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar  

 Norm kadro iĢ ve iĢlemler 

 Ġl/ilçe özlük dosyalarının muhafazası 

 Özlük ve emeklilik iĢ ve iĢlemler 

 Disiplin ve ödül iĢlemlerinin uygulamaları 

 Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması iĢlemleri 

 Yöneticilik formasyonunun geliĢmesini sağlayıcı faaliyetler  

 Personelin eğitimlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programları 

 Öğretmen yeterliliği ve iĢ baĢarımı düzeyini iyileĢtirici hizmet içi eğitimler  
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 Öğretmen yeterliliklerine iliĢkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunma 

 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası geliĢmeleri izleme 

 Öğretmenlerin meslekî geliĢimiyle ilgili araĢtırma ve projeler  

 Öğretmenlerin meslekî geliĢimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenleme 

 Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiĢtirme, askerlik, alan 

değiĢikliği ve benzeri iĢ ve iĢlemleri 

 Personelin pasaport ve yurt dıĢı iĢ ve iĢlemleri 

 Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletiĢim sağlama ve diğer iĢler 

 

DESTEK HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: YAYIN, ARġĠV, DESTEK HĠZMETLERĠ 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin  

 Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütme 

 TaĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Depo iĢ ve iĢlemler 

 Lojmanlar ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Yemekhane iĢ ve iĢlemleri 

 Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Döner sermaye iĢ ve iĢlemler 

 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taĢıma gibi iĢlemler 

 Satın alma iĢ ve iĢlemler 

 Tahakkuk iĢlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer iĢlemler 

 Genel evrak ve arĢiv hizmetleri 

 

ĠNġAAT VE EMLAK HĠZMETLERĠ 

FAALĠYET ALANI: ĠNġAAT YAPIM-ONARIM ĠHALE KAMULAġTIRMA KĠRALAMA 

ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Yapım programları ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karĢılama 

 Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına iliĢkin iĢ ve iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Ġhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlama 

 Onarımlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

 Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Projelere göre idarî ve teknik ihale Ģartnamelerinin hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Hak ediĢlere iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim kurumlarının Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı veya inĢaat iĢleri ile ilgili diğer kamu kurum 

ve kuruluĢlarına yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Özel projeleri incelemek ve görüĢ bildirme  

 Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 
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 Kamu kuruluĢlarına tahsisli taĢınmazların tahsisi veya devri iĢlemlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden 

kiralama karĢılığı yaptırılmasıyla ilgili iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dıĢındaki hizmet ve alanların iĢletme devri 

karĢılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleĢme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine 

yinelettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

 Eğitim kurumlarının depreme karĢı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim 

kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek 

 TaĢınabilir okulların yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek 

 Eğitim kurumlarına iliĢkin kamulaĢtırma iĢ ve iĢlemlerinin yürütülmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek 

 Bakanlığa gerektiğinde kamulaĢtırma teklifi sunmak 

 

 ÖZEL BÜRO 

 FAALĠYET ALANI: HALKLA ĠLĠġKĠLER, PROTOKOL, KOORDĠNASYON, ĠLETĠġĠM 

 ÜRÜN/HĠZMETLER: 

 Yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluĢları ile iliĢkileri yürütme 

 VatandaĢ memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapmak, bilgi edinme baĢvurularının 

ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlama  

 Millî eğitim hizmetlerinden talep ve Ģikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme iĢleri  

 

PROTOKOL Ġġ VE ĠġLEMLERĠ 

FAALĠYET ALANI: PROJE VE PROTOKOLLER 

 Proje faaliyetlerini yürütür.  

 Stratejik yönetim kapsamında iĢ birlikleri gerçekleĢtirir. 
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2.4.1. PAYDAġLARIN GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ  

 

Müdürlüğümüzün iç ve dıĢ paydaĢlarını belirlemek üzere öncelikle bir matris oluĢturulmuĢ 

yapılan çalıĢmalar ve toplantılar ile fikir alıĢ veriĢi yapıldıktan sonra paydaĢlarımız belirlenmiĢtir. 

PaydaĢlar belirlenirken kurum ve kiĢilerin ilgileri, yetenekleri, yasal yükümlülükleri ve kurumumuz için 

önem dereceleri göz önünde bulundurulmuĢtur. 

Ġç ve dıĢ paydaĢ anketleri, çoktan seçmeli ve fikirlerin yazılı olarak belirtildiği açık uçlu 

sorulardan oluĢturulmuĢtur. Belirlenen dıĢ paydaĢlara, Müdürlüğümüzle ilgili kurumsal görüĢ, beklenti 

ve önerilerinin alınması için DıĢ PaydaĢ Anket Formu gönderilmiĢtir. DıĢ PaydaĢ Anketin de 

katılımcılara, Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün birimleri hakkındaki memnuniyet dereceleri, 

Müdürlüğümüzün geliĢtirilmesi gereken alanları sorulmuĢtur. PaydaĢların müdürlüğümüz birimleri 

hakkındaki ortalama memnuniyet dereceleri ve diğer fikirleri “SWOT Analizi” çalıĢmalarında da bu 

durum anket verilerinden bağımsız olarak kurumun zayıf yönleri arasında değerlendirilmiĢ olması konu 

üzerinde paydaĢların ve kurumun düĢüncelerinin örtüĢtüğünü göstermesi bakımından önemlidir. 

Müdürlüğümüz iç paydaĢlarından yöneticilerin görüĢlerini tespit etmek amacıyla uygulanan 

stratejik planlama anketine il genelinde milli eğitim müdürü, maarif müfettiĢi, milli eğitim müdür 

yardımcısı, milli eğitim Ģube müdürü ile okul müdürü ve öğretmen unvanlarıyla görev yapan tüm 

yöneticiler katılmıĢtır. 

 Stratejik Planlama Ekibi iç ve dıĢ paydaĢ anket sonuçlarını değerlendirmiĢtir. Anket sonuçları 

neticesinde kurulun almıĢ olduğu karar Ģu Ģekildedir; 

Anket sonuçları, müdürlüğümüzün GZFT Analiz çalıĢmalarına, amaç, hedef ve faaliyetlerin 

belirlenmesine ıĢık tutmuĢtur.  
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KURUM KÜLTÜRÜ ANKETĠ 

 

 
KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELĠġTĠRMESĠ 
 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürü Ölçeği anketleri tüm Müdürlük çalıĢanlarına dağıtılmıĢtır. 

Anketler SPSS Analiz Programı’yla incelenmiĢ olup çıkan sonuçlar çok yönlü olarak 

değerlendirilmiĢtir. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Kurum Kültürü Ölçeği 36 madde üzerinden 3 ana boyutta 

değerlendirilmiĢtir. Bunlar; 

1. Kurumun karar alma süreçleriyle ilgili boyutlar  

2. Kurumun iletiĢim süreçleriyle ilgili boyutlar   

3. Kurumun değerleriyle ilgili boyutlar 

KurumsallaĢma, bir kurumun ortak kültürünün oluĢması süreci olup bu konuda en önemli 
etmenlerden biri de kurum yöneticileri ve çalıĢanların tutumlarıdır. Bu nedenle kurumda güven, 
karĢılıklı saygı, sevgi, hoĢgörü, baĢarı gibi değerlere dayalı kurum kültürünün oluĢmasında çalıĢanların 
ve yöneticinin tutumlarını daha kaliteli/verimli hale getirecek çalıĢmalar ve etkinliklerin düzenlenmesi 
önem arz etmektedir. 

 
Kurumların, kendine özgü bir kimlik, hafıza, aidiyet duygusu ve güçlü kurum kültürü 

geliĢtirebilmeleri için geniĢ katılımlı özel günler, haftalar gibi etkinlikler düzenlenerek ortak kültürel 
değerlerin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.  
 

 Kurum yöneticilerinin, rol model lider olarak söz ve davranıĢlarıyla kurum çalıĢanları için bir 
davranıĢ ve rol modeli olmaları sağlanmalı, kurum yöneticileri etik liderlik davranıĢları sergilemelidir. 

 
Kurumda  katılımcı bir yönetim anlayıĢı geliĢtirilmeli, kurum  yönetiminde kurulların daha etkin 

hâle gelmesi sağlanmalıdır. Kurum kültürü ölçeği sonuçlarına göre; kurum kültürü ölçeği 36 maddeden 
oluĢmakta ve bu maddelerin  33’ünde kurum kültürümüz  düĢük, sadece 3 maddede orta düzeyde 
çıkmıĢtır. ÇalıĢanlar, karar alma süreçlerine yeteri kadar katılmadıklarını, uygun iletiĢim süreçlerinin 
yaĢanmadığını ve kuruma ait değerler sisteminin de henüz oluĢmadığını ifade etmiĢlerdir. 
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2.5. KURUM ĠÇĠ VE DIġI ANALĠZĠ                     

 

2.5.1. Kurum Ġçi Analiz 

2.5.1.1.  Organizasyon Yapısı 

Organizasyon yapısı içerisinde  Milli Eğitim Müdürlüğünün TeĢkilat Yapısı, Ġnsan Kaynakları, 

Teknolojik Kaynaklar ve Mali Kaynaklar analiz edilmiĢtir. 

2.5.1.2.  Milli Eğitim Müdürlüğünün TeĢkilat Yapısı 

14 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımızın merkez ve taĢra teĢkilatı yeniden 

yapılandırılmıĢtır. 

652 Sayılı KHK’ ya dayanarak hazırlanan ve müdürlüğümüz teĢkilat yapısını düzenleyen Millî Eğitim 

Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre müdürlüğümüz, milli eğitim 

hizmetlerini; 

 Temel Eğitim ġubesi, 

 Ortaöğretim ġubesi, 

 Meslekî ve Teknik Eğitim ġubesi, 

 Din Öğretimi ġubesi, 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ġubesi, 

 Hayat Boyu Öğrenme ġubesi, 

 Özel Öğretim Kurumları ġubesi, 
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 Strateji GeliĢtirme ġubesi, 

 Hukuk ġubesi, 

 Ġnsan Kaynakları ġubesi, 

 Destek Hizmetleri ġubesi, 

 Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri ġubesi, 

 ĠnĢaat ve Emlak ġubesi, 

Ve doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı Ġl Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlığı ile sürekli kurul ve 

komisyonlar eliyle yürütür. 

Ayrıca Müdürlüğümüz teĢkilatı içinde yazılı ve görsel basın ve halkla iliĢkileri yürütmek, vatandaĢ 

memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapmak, bilgi edinme baĢvurularının ilgili birimlerle 

koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim hizmetlerinden talep ve Ģikâyetler konusunda 

bilgilendirme ve yönlendirme iĢleri ile protokol iĢ ve iĢlemlerini yürütmek üzere özel büro, özel büroya 

bağlı olarak sivil savunma iĢlerini yürütmek üzere sivil savunma uzmanlığı ve Merkez ilçe hariç her 

ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. 

Ġl ve ilçe millî eğitim müdürleri; 

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 yürütür. Ġl millî eğitim müdürleri bu 

görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluĢturabilir. 

Ġl millî eğitim müdür yardımcıları; 

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;  

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;  

Ġl ve ilçelerde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği 

görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler. 

Özel büro; 
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 Ġl millî eğitim müdürlüklerinde; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum 

kuruluĢları ile iliĢkileri yürütmek, vatandaĢ memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalıĢmalar yapmak, 

bilgi edinme baĢvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim 

hizmetlerinden talep ve Ģikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme iĢleri ile protokol iĢ ve 

iĢlemlerini yürütmekle sorumludurlar  

 

Müdürlüğün kuruluĢ gereklerini yerine getirmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

oluĢturulan yapı aĢağıdaki gibidir. 
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2.5.1.3. Ġnsan Kaynakları 

 

ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün  personel durumu tablo halinde sunulmuĢtur. 

Tablo 15: ġanlıurfa MEM Personel Durumu   (Haziran2014)     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIFI KADRO UNVANI Mevcut 

EÖH Milli Eğitim Müdürü 1 

EÖH Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 6 

EÖH Maarif MüfettiĢi 25 

GĠH ġube Müdürü 10 

GĠH Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 13 

GĠH Ġlçe Milli Eğitim ġb. Müdürü 39 

GĠH Tesis Müdürü 1 

GĠH Sivil Savunma Uzmanı 1 

SHS Sosyal ÇalıĢmacı 0 

GĠH AraĢtırmacı (Eğitim Uzmanı) 6 

GĠH Programcı 0 

GĠH Usta Öğretici 6 

GĠH ġef 22 

GĠH Sayman 3 

AH Avukat 3 

GĠH Ayniyat Saymanı 0 

GĠH Memur 17 

GĠH Ambar Memuru 0 

GĠH Veznedar 0 

GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni 2 

GĠH Veri Hazırlama ve Kontrol ĠĢletmeni 54 

GĠH ġoför 3 

SHS Psikolog 0 

THS Mühendis 5 

THS Mimar 1 

THS Tekniker (özelleĢtirme) 3 

THS Tekniker 5 

THS Teknisyen 33 

YHS Teknisyen Yardımcısı 1 

YHS Hizmetli 51 

YHS AĢçı 0 

YHS Kaloriferci 2 

YHS Bekçi 3 

EÖH Öğretmen 23.077 

  TOPLAM 23.393 
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2.5.1.4. TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 

SIRA NO ÜRÜN ADI MĠKTARI 

1.  Bilgisayarlar ve Sunucular 32.050 

2.  Bilgisayar ve Çevre Birimleri 32.050 

3.  Teksir ve Çoğaltma Makinaları 11.179 

4.  HaberleĢme Cihazları 3.692 

5.  Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 20.325 

6.  Aydınlatma Cihazları 251 

7.  Diğer Büro Makinaları ve Aletleri 6904 

8.  Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar 511 

9.  Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 12.996 

 

 

2.5.1.5. MALĠ KAYNAKLAR 

 

BÜTÇE KAYNAKLARI CARĠ YIL 

 
     2014 

G
E

N
E

L
 B

Ü
T

Ç
E

 

YATIRIM (YĠKOB ÜZERĠNDEN)  

409,561,221 

YATIRIM (BAKANLIK DOĞRUDAN 

GÖNDERĠLEN) 

BAKIM ONARIM 5,690,000 

DONATIM 13,527,134 

TAġIMA 144,747,901 

               KANTĠN GELĠRLERĠ 274,750 

               HAYIRSEVER KATKILARI 000.00 

TOPLAM 573,798,006 
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2.5.2. KURUM DIġI ANALĠZ 

     Ġlimiz GAP’ın baĢkenti olması, tarihi, turistik konumu, hızlı nüfus artıĢı, giderek artan sanayi 

imkanları ve transit yolların üzerinde olması gibi çeĢitli jeopolitik konumlarından dolayı hızla 

geliĢmektedir. Ayrıca ilimiz 2014 yılı itibariyle büyükĢehir olmuĢtur. Sahip olduğu özelliklerden dolayı 

insanların eğitimden beklentileri yükselmekte olup bu beklenti eğitimin değiĢim hızını da 

etkilemektedir. Ġlimizde doğum oranı ülkemiz ortalamasının üzerindedir. Bu doğum oranı mevcut genç 

nüfusun uzun yıllar devam edeceğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple tüm çalıĢmalarda genç nüfusun 

beklentileri, ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.   

Üst Politika Belgeleri 

Bu bölümde Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü doğrudan etkileyen belgeler yazılmıĢtır. 

1- Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planlama Taslağı 

2- ġanlıurfa BüyükĢehir Belediyesi  2015-2019 Stratejik Planı 

3- Karacadağ Kalkınma Ajansı 2011-2015 Stratejik Planı  

 

2.5.2.1. GZFT (SWOT) ANALĠZĠ 

 

Müdürlüğümüzün performansını etkileyecek stratejik konuları belirlemek ve yönetebilmek 

amacıyla gerçekleĢtirilen durum analizi çalıĢmaları kapsamında SPE tarafından GZFT Analizi 

yapılmıĢtır.  

Müdürlüğümüzün iç ve dıĢ paydaĢlarını belirlemek üzere öncelikle bir matris oluĢturulmuĢ 

yapılan çalıĢmalardan sonra paydaĢlarımız belirlenmiĢtir. PaydaĢlar belirlenirken kurum ve kiĢilerin 

ilgileri, yetenekleri, yasal yükümlülükleri ve kurumumuz için önem dereceleri göz önünde 

bulundurulmuĢtur. Ġç ve DıĢ paydaĢ anketleri, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluĢmaktadır. 
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Ġç paydaĢlarla anket ve çalıĢtay tekniği ile iki aĢamada gerçekleĢtirilen çalıĢmalar ile dıĢ 

paydaĢlarla mülakat ve anket çalıĢmaları sonucunda elde edilen görüĢ ve öneriler GZFT analizine temel 

teĢkil etmiĢtir. 

Diğer taraftan Milli Eğitim Müdürümüz Metin ĠLCĠ Bey’in 932 BranĢ öğretmenleri ile yaptığı 

toplantılarda öğretmenlerin eğitime iliĢkin görüĢleri alınmıĢtır. Tespit edilen sorunlar ve öneriler GZFT 

analizinin ilgili bölümlerine yansıtılmıĢtır. 



.  

GÜÇLÜ TARAFLAR 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Müdürlüğümüzün eğitimle ilgili 
eksikliklerin bilincinde olması ve son 
yıllarda yapılan yatırımlarla okul 
yapımının büyük bir artıĢ göstermesi. 

2. Kız çocuklarının okullaĢması ile ilgili 

baĢarılı çalıĢmaların yapılması 

3. Halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslarla 
tanınması, benimsenmesi ve yoğun talep 
alması 

4. Mesleki ve Teknik eğitime önem verilmesi 

5. Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek çeĢitlilikte okul ve program 

türünün bulunması 

6. ÇeĢitli destek programları ile geniĢ öğrenci 
kitlesine ulaĢılması 

7. Yurt- Pansiyon imkanlarının giderek 
artması 

8. Ġlimizin koĢullarından dolayı 
hayırseverlerin eğitimi desteklemesi  

 

1. Ar-Ge çalıĢmalarının etkin yapılması, 

ulusal ve uluslararası projelerin aktif bir 

Ģekilde okulların ihtiyaç doğrultusunda 

kullanılması 

2. Teknolojinin eğitim kurumlarımızda 
yüksek oranda kullanılıyor olması 

3. Tüm okullarımızda rehberlik servisinin 

olması, özel eğitime verilen önemin ilde 

giderek artması 

4. Yeniliğe ve geliĢmeye açık, genç 

öğretmen kadrosu 

5. Fatih projesinin etkin kullanılması 

 

1. GeniĢ insan kaynağı ile en ücra noktalara 

ulaĢabilen hizmet ve faaliyet alanlarına 

sahip etkili bir teĢkilat ağının olması 

2. Kurum çalıĢanları arasında iletiĢimin iyi 

olması ve okulların Milli Eğitim 

yöneticileriyle kolay iletiĢim kurabilmesi 

3. Yeni atanan öğretmenlere yönelik 
Müdürlüğümüzün rehberlik ve 
bilgilendirme çalıĢması yapması. 

4. Genç ve dinamik öğretmen kadrosuna 
sahip olunması  

5. Hizmet içi eğitim çalıĢmalarının 
öğretmenin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda düzenlenmesi 

6. Okul personellerinin veli ve diğer 
paydaĢlarla iletiĢiminin güçlü olması 

7. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulların 
ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgilenmesi 

8. Yerel yönetimlerin müdürlüğümüzün 
ihtiyaçlarını dikkate alması  

9. Güçlü biliĢim altyapısı ve elektronik bilgi 
sistemlerinin etkin kullanılması 

10. Yeniliğe ve geliĢime açık insan kaynağı 

 

 

 

 



 

ZAYIF TARAFLAR 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Merkezi sınavlarda baĢarı düzeyimizin 

Türkiye ortalamasının altında olması  

2. Öğrenci devamsızlıklarının fazla olması  

3. OkullaĢma oranlarının okul öncesi ve 

ortaöğretimde Türkiye ortalamasının 

altında olması 

4. Yeterli tür ve sayıda özel eğitim 

kurumunun olmaması 

5. Özel eğitim, BEP ve kaynaĢtırma 

uygulamalarının tam olarak 

uygulanamaması 

6. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

tespitinde RAM’ların yetersiz kalması 

7. Mevsimlik iĢçilikten dolayı devamsızlık ve 

okul terklerinin fazla olması 

8. Ekonomik sebeplerden dolayı çocuk 

iĢçiliğinin fazla olması 

9. Mevsimlik iĢçi, çocuk iĢçiliği gibi 

durumları önleyici mekanizmaların 

olmaması 

10. TaĢımalı sistemin yaygın olması. 

11. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren 

hayat boyu öğrenme etkinliklerinin 

yetersizliği 

1. Okullarımızın  çoğunda ikili öğretim 

yapılmasına rağmen derslik ihtiyacının 

çok fazla olması ve sınıf mevcutlarının 

istenilen düzeyde olmaması. 

2. Öğrencilere yönelik sosyal-kültürel 

etkinlik ve proje sayısının yeteri düzeyde 

olmaması  

3. Eğitim yöneticilerin değiĢime-yeniliğe 
açık olmamaları, eğitim-öğretim 
sorunlarını çözme ve geliĢtirmeye yeteri 
kadar zaman ayırmamaları 

4. Okullarda yeterli sayıda rehber öğretmen 

olmamasından kaynaklı etkili mesleki 

rehberlik ve yöneltme faaliyetlerinin 

yapılamaması ve aile bilinçlendirme 

çalıĢmalarının eksikliği 

5. Okullarda Ģiddet, disiplin olaylarının 

olması ve güvenli okul ortamlarının 

oluĢturulamaması.  

6. Üstün yetenekli bireylere yönelik eğitim 
ortamının olmaması 

7. Ücretli öğretmen sayısının yüksek olması. 

8. Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ödüllendirmelerde objektif kriterlerin 

dikkate alınmaması.  

2. Öğretmenlerin motivasyon eksikliği 

3. Kurumlarımızdaki nitelikli personel 

eksikliği ve iletiĢim eksikliği 

4. GeniĢ bir elektronik ağın etkin 

kullanılmaması 

5. Eğitim-öğretim sınıfı dıĢında nitelikli 

personel azlığı   

6. Ġlçelerde hizmetiçi eğitim kurslarının yok 

denecek kadar az olması, merkezde ise 

yeterli sayıda olmaması. 

7. ĠĢ ve iĢlemlerin yürütülmesinde kiĢisel 

iliĢkilerin ön planda tutulması 

8. Okulların sıkıntılarının çözümünde yeterli 

maddi desteğin olmaması 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 

1. Eğitimin önemi konusunda toplumsal 
farkındalığın artması  

2. Ġlimizin BüyükĢehir olmasıyla beraber merkezi 
bütçeden aktarılan payın artması,  

3. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin kurulmasıyla 
iĢ yükünün hafiflemesi 

4. Ġlimizin ulaĢım ve iklim koĢullarının uygun 
olması 

5. Maddi durumu zayıf olan öğrencilerin 
eğitimlerini devam ettirmelerine yönelik 
çalıĢmalar ve projeler 

6. Ġlimizde Eğitim Gönüllüleri, Veliler, STK'lar, 
Üniversite ve Yerel Yönetimler ile iĢbirliği 
içerisinde çeĢitli proje ve programların 
sürdürülmesi 

7. Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek 
artması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GAP’tan kaynaklı imkanların eğitim için 

kullanılması 

2. Ġlimizde farklı kültür ve yapılara sahip 

toplum kesimlerinin bir arada ve huzur 

içinde yaĢaması ilimizin eğitim 

ortamlarının huzurlu bir Ģekilde devam 

etmesi. 

3. ĠĢ-Kur kapsamında okullara temizlik 

personelinin alınması  

4. Tarihsel ve kültürel birikime sahip olan 

ilimizin giderek inanç,  tarih ve kültür 

merkezi haline gelmesi 

5. Ġlimizde Sanayi Bölgelerinden kaynaklı  

mesleki ve teknik ara eleman ihtiyacının 

artması 

6. Mesleki ve teknik eğitim konusunda 

sanayicilerle  iĢ birliğinin olması 

7. Ailelerin eğitim ve öğretimin kalitesinin 

artırılmasına yönelik beklentilerinin 

artması 

 

 

 

1. Bakanlığımızın, ilimizin öğretmen 

ihtiyacının giderilmesinde ve derslik 

yapımında gerekli hassasiyeti göstermesi 

2. Ġlimize son yıllarda AB fonları, SODES, 

Karacadağ Kalkınma Ajansı  projeleri ve 

Bakanlığımızın kaynak aktarmaları 

neticesinde eğitim ortamlarının 

iyileĢtirilmesi ve imkânların artırılması 

3. Ġlimizin kalkınmada öncelikli olması, 

geliĢim potansiyeli yüksek ve genç, 

dinamik bir nüfusa sahip olması 

4. Hayırseverlerin ilimizde eğitim ve 

öğretime katkı sağlaması 

 



 

 

 

 

TEHDĠTLER 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Mevsimlik tarım iĢçisi olarak çalıĢan 
öğrencilerin olması 

2. Kız çocukların okula gönderilmesinin 
gerekliliği konusunda yeterli farkındalığın 
olmaması  

3. Hızlı nüfus artıĢı 

4. Kırsaldan kente hızlı göçün varlığı 

5. Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim 
konusunda yeterli bilgiye ve farkındalığa sahip 
olmaması 

6. Özel öğretim kurumlarının sayıca az olması 

1. Suriye’de savaĢ ve çatıĢmaların sınır 

boyumuzu ve ilimizdeki eğitim öğretim 

sürecini olumsuz etkilemesi  

2. Velilerin sosyo-ekonomik 

yetersizliklerinden dolayı eğitime destek 

vermemeleri 

3. Özel eğitime toplumsal ve kurumsal 

duyarlılığın az olması  

4. Mevsimlik iĢçi olgusundan kaynaklı okul 

terklerinin ve devamsızlıkların olması 

5. Ġlimiz genelinde kitap okuma, spor yapma, 

sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma 

1.  Öğretmen sirkülasyonunun çok yoğun 

olması  

2. Eğitim sistemindeki yapısal değiĢikliklerin 

çok sık ve zamansız yapılması 

3.  Eğitim sistemi ile ilgili yapılan 

değiĢikliklerde okullar ve öğretmenlerin 

yeteri kadar hazır hale getirilememesi 

4. ALO 147,BĠMER gibi iletiĢim 

sistemlerinin amacı dıĢında kullanılması. 

5. Görsel ve yazılı medyada çocuklara 

olumsuz rol teĢkil edecek unsurların 

varlığı ve eğitim öğretim için ciddi risk 



 

 alıĢkanlığının yetersiz olması 

6. Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iĢ 

hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmaması 

7. Toplumun eğitimden beklentilerinin 

sadece akademik odaklı olmasının eğitime 

olumsuz etkisi 

8. Meslek liselerindeki bölümlerin yerel 

bazda düĢünülmemesi 

 

oluĢturması. 

6. Ġlimizin öğretmenlere sunduğu sosyal 

kültürel imkânların azlığı ve ev kiralarının 

yüksek olması  

7. Sivil toplum kuruluĢlarının ve feodal 

unsurların eğitim üzerinde baskı 

oluĢturması 

8. Bakanlık tarafından gönderilen bütçenin 

okul ve kurumların ihtiyaçlarını 

karĢılayacak düzeyde olmaması 

 

 

 



2.5.3. PEST ANALĠZĠ 

 

 

POLİTİK FAKTÖRLER 

 4+4+4 eğitim modeliyle zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ve okullaĢma oranının ülke 

genelinde giderek artması 

 Eğitim sistemindeki yapısal değiĢikliklerin çok sık ve zamansız yapılması (merkezi sınav ve 

değerlendirme sistemlerinin sürekli değiĢmesi, sık mevzuat değiĢiklikleri, eğitim müfredatı ve 

eğitim sistemi ile ilgili yapılan değiĢikliklerde okullar ve öğretmenlerin yeteri kadar hazır hale 

getirilememesinin eğitime olumsuz etkileri)  

 Ülkenin 2023 eğitim vizyonunda AB standartlarını yakalama ile ilgili politik eğilimi 

doğrultusunda; okullaĢma oranları, eğitimin kalite ve standartlarını arttırma vb. konularda 

koyduğu eğitim hedefleri 

 Ulusal ve bölgesel politika ve projelerle eğitimin nitelik ve niceliğinin arttırılması  

 Bakanlığımızın ilimizle ilgili yoğun eğitim yatırımlarının olması 

 Bakanlığın, özellikle kız çocuklarının okula eriĢimi ve okula devamı, engelli çocukların eğitime 

entegrasyonu ile ilgili çalıĢmalara ağırlık vermesi ve politik olarak öncelik vermesi 

 Ücretsiz ders kitabı dağıtımının devam etmesi ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere Ģartlı 

nakit transferi adı altında yardımların yapılması  

 Kamu yönetimi reformu kapsamında stratejik yönetim anlayıĢının eğitime yerleĢtirilmesi ile ilgili 

çalıĢmalar 
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EKONOMİK FAKTÖRLER 

 Ġlimizde mevsimlik iĢçi ve tarım iĢçiliğinin yoğun olmasından kaynaklı çocukların eğitim 

olanaklarından yeteri kadar yararlanamaması 

 Tarıma dayalı ekonomiden kaynaklı kırsal kesimde yaĢayan insan sayısının fazla olması ve 

bunun okullaĢmayı, eğitime verilen önemi olumsuz etkilemesi 

 Ġlimizde iĢsizlik ve yoksulluğun en önemli sorunlardan biri olması  

 Ülke genelinde bütçeden eğitime ayrılan payın giderek artması ve bu payın önemli bir kısmının 

ilimize aktarılması. 

 Ġlimizin kalkınmada öncelikli il olması 

 Ġnanç, kültür ve tarih turizmi ile Ģehrin ekonomik yaĢamının giderek canlanması 

 SanayileĢmenin yeteri kadar geliĢmemiĢ olması 

 Mesleki eğitim mezunlarının vasıflı eleman olarak iĢ gücü piyasasına yeteri kadar katılamaması 

 

 

SOSYAL FAKTÖRLER 

 Nüfus artıĢ hızının Türkiye ortalamasının üstünde olması nedeniyle eğitimde fiziki kapasite 

sorunları 

 Suriye’de yaĢanan iç karıĢıklıktan dolayı ilde yoğun Ģekilde Suriyeli sığınmacının bulunması, 

ilde bulunan bu sığınmacıların ekonomik (iĢgücü ve iĢsizlik sorunu) ve sosyal hayatı olumsuz 

etkilemesi. 

 Ailelerin eğitim seviyelerinin düĢük olması ve çok çocuklu aile sayısının kaynaklı hem eğitime 

bakıĢ açısının olumsuz olması hem de çocukların eğitim olanaklarından yeteri kadar 

yararlanamaması 

 Geleneksel yapının özellikle kız çocuklarının eğitimine olumsuz etkileri 

 Feodal ve siyasi iliĢkilerin eğitim üzerindeki olumsuz etkileri 

 Toplumun eğitime verdiği önemin giderek artması 

 Kırsal kesimde nüfusun azalması ve kentlere göçün yoğun bir Ģekilde devam etmesi 

 

TEKNOLOJİK FAKTÖRLER 

 Eğitimde FATĠH Projesi 

 Bilgi iletiĢim teknolojileri neticesinde bilgiye eriĢimin kolaylaĢması 

 Teknolojideki hızlı değiĢim ve öğrencilerin yanlıĢ internet kullanımı 

 E-okul, mebbis ve e-devlet uygulamaları  

 DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile büyük oranda kırtasiyeciliğin önüne geçilmesi bürokratik 

iĢlemlerin hızlanması 

 Ar-Ge çalıĢmalarına ayrılan kaynağın giderek artması 



2.6.3. GELĠġĠM/SORUN ALANLARI  

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve GeliĢim Alanları 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Okul öncesi eğitimde okullaĢma 

 Ġlköğretimde devamsızlık 

 Ortaöğretimde okullaĢma 

 Ortaöğretimde devamsızlık  

 Ortaöğretimde örgün eğitimin dıĢına çıkan  

öğrenciler 

 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

 TaĢımalı eğitim 

 Yurt ve pansiyonların doluluk oranları 

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ 

 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı 

 Kız çocukları baĢta olmak üzere özel 
politika gerektiren grupların eğitime 
eriĢimi 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 
uygun eğitime eriĢimi 

 Özel öğretimin payı 

 Özel öğretim okullarının doluluk oranı 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 Açık öğretim liselerini ortalama bitirme 
süresi 

 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, 

sportif ve kültürel faaliyetler 

 Okuma kültürü  

 Okul sağlığı ve hijyen  

 Zararlı alıĢkanlıklar  

 Öğretmenlere yönelik hizmetiçi 

eğitimler 

 Eğitimde bilgi ve iletiĢim 

teknolojilerinin kullanımı 

 Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiĢtirme kursları 

 Temel dersler önceliğinde ulusal 

ve uluslararası sınavlarda öğrenci 

baĢarı durumu 

 Temel eğitimden ortaöğretime 

geçiĢ sistemi 

 Ortaöğretimden yükseköğretime 

geçiĢ sistemi 

 Sınav odaklı sistem ve sınav 

kaygısı 

 Eğitsel, mesleki ve kiĢisel rehberlik 

hizmetleri 

 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 

 Mesleki eğitimde alan dal seçim 

 

 Ġnsan kaynağının genel ve mesleki 
yetkinliklerinin geliĢtirilmesi 

 ÇalıĢma ortamları ile sosyal, kültürel 
ve sportif ortamların iĢ motivasyonunu 
sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

 ÇalıĢanların ödüllendirilmesi 

 Hizmetiçi 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 

 Eğitim, çalıĢma, konaklama ve sosyal 
hizmet ortamlarının kalitesinin 
artırılması 

 Ġkili eğitim yapılması ve derslik 
yetersizliği, kalabalık sınıflar 

 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 



 

rehberliği  

 ĠĢyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları 

 Çıraklık eğitimi alt yapısı 

 Yabancı dil yeterliliği 

 Uluslararası hareketlilik 

programlarına katılım 

ortaöğretim düzeyinde) 

 Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin 
yetersiz olması 

 Fiziki mekân sıkıntıları ve kalabalık 
sınıflarının problemlerinin çözülmesi 

 Yeni eğitim tesislerinin 
oluĢturulmasında yaĢanan arsa 
sıkıntıları 

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

 Kurumsal aidiyet duygusunun 
geliĢtirilmemesi 

 Kurumumuzda stratejik yönetim 
anlayıĢının bütün unsurlarıyla hayata 
geçirilmemiĢ olması 

 Stratejik planların uygulanabilmesi için 
kurumuzda üst düzey sahiplenmenin 
yetersiz olması 

 Kurumumuzda iç ve dıĢ paydaĢları ile 
etkin ve sürekli iletiĢim sağlanamaması 

 Basın ve yayın faaliyetleri.  

 Siyasi ve sendikal yapının eğitim 
üzerinde olumsuz etkisi 

 Ġstatistik ve bilgi temini 

 Teknolojik altyapı eksikliklerinin 
giderilmesi 

 Siyasi ve sendikal yapının eğitime aĢırı 
ve olumsuz müdahalesi 

 Diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği  

 Bütünsel bir izleme-değerlendirme 
sisteminin kurulması 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

2.6.4. ġANLIURFA ĠL MEM SP PLAN MĠMARĠSĠ 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, GZFT analizi ve eğitim 

sisteminin geliĢim ve sorun alanları dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nın 

temel mimarisi oluĢturulmuĢtur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde yapılandırılmıĢtır. 

1. Eğitim ve Öğretime EriĢim 

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. Yurt dıĢında 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 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi 

2.2.1. Sektörle iĢ birliği 

2.2.2. Önceki öğrenmelerin tanınması 

2.2.3. Hayata ve istihdama hazırlama 

2.2.4. Mesleki rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 
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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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 “Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa 

bugün yeterli değilsiniz demektir. “ 
                              Erla WĠLSON 
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III. BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM  

 

 

-MİSYON 

-VİZYON 

-TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ 

-TEMALAR,TEDBİRLER  

-AMAÇLAR VE HEDEFLER 
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Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda 

her bir bireye fırsat ve imkan eşitliği sunarak, bilim ve teknolojiyi 

eğitimin her alanında kullanan, ulusal ve evrensel değerleri içselleştiren, 

yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek. 

 

 

 

 

 

 

MİSYONUMUZ 
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Eğitimde kalite ve fırsat eşitliğine önem veren,  değişime ve 

yeniliğe açık, bölgesinde öncü ve lider kurum olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİZYONUMUZ 
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Müdürlüğümüz AĢağıdaki Temel Değerleri Sahiplenir ve Gereklerini Yerine Getirmede Kendini Sorumlu Hisseder. 

 Planlılık ve Uygulanabilirlilik: ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü/ne bağlı özel ve kamu okul/eğitim 

kurumları Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçlarına ulaĢmak için tüm faaliyetlerini kısa-orta ve uzun 

vadede planlar.  Planlama modeli “stratejik planlama” modelidir. Planlama hedefleri uygulanabilir ve 

ulaĢılabilirdir.    

 Verimlilik: Eğitim ve öğretim süreci sonunda elde edilen mal ve hizmet ürünlerini üretmek için tüketilen 

kaynaklar arasındaki orandır.  

 Etkililik (Kalite): ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve kamu okul/eğitim kurumlarının 

belirlediği politika, proje ve aldığı önlemlerle, önceden belirlenmiĢ amaçlara, ne ölçüde ulaĢıldığı ve ne 

kadar gerçekleĢtirildiğidir.    

 Ekonomiklilik: Kamu ve özel eğitim ve öğretim kurumlarının kuruluĢ amaçlarını gerçekleĢtirmek için 

sahip olunan üretim kaynaklarının uygun miktar ve kalitede, uygun zamanda ve uygun yerde, en uygun 

maliyetle elde edilmesidir.   

 Hukukilik: Kamu ve özel eğitim ve öğretim kurumları kuruluĢ amaçlarını gerçekleĢtirilen her türlü ürün ve 

hizmetin yürürlükteki mevzuata (hukuka) uygunluğudur.   

 Saydamlık: Kamu ve özel eğitim ve öğretim kurumlarınca gerçekleĢtirilen yönetsel her türlü karar ve 

eylemlerin, hedef kitle ve paydaĢlar tarafından da bilinmesi, görülmesi, duyurulması, saklanmaması, gizli 

tutulmamasıdır.  Bu ölçütün kısıtlılıkları ise devlet sırrı, meslek sırrı, kiĢinin özel hayatının gizliliği ve 

bilgileridir. 

 Hesap Verilebilirlik: Kamu ve özel eğitim ve öğretim kurumlarındaki yönetimin aldığı her türlü yönetsel 

karar ve eylemlerden dolayı, hizmet verdiği hedef kitleye ve hiyerarĢik üstlerine gereken ve istenen 

açıklamalarda bulunmasıdır.    

 ÇağdaĢ Eğitim AnlayıĢı: Her bireyin özel ve değerli olduğu gerçeğinden hareketle, çocuğun kendi özgü 

öğrenme Ģekline uygun olarak öğrenmesi için uygun ortamlar yaratıp sürdürmeye yardımcı olunması süreci 

ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve eğitim kurumlarının eğitim politikasını oluĢturur. 

 Toplumsal Fayda: ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü tüm çalıĢmalarında toplum faydasını- kamu 

yararını- esas alır. 

Temel Ġlke ve Ölçütlerimiz 
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A. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU  

STRATEJĠK AMAÇ 1 

BaĢta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm bireylerin zihinsel, duygusal, sosyal ve 

fiziksel geliĢimlerine katkı sağlayarak   kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim 

hizmetlerine adil Ģartlar altında  katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde tüm bireylerin ve 

özellikle engelliler ve kız çocuklarının katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

STRATEJĠK AMAÇ 2 

Eğitim Öğretim süreçlerinde ÇağdaĢ ölçütlerde dil becerileri yüksek, iletiĢime ve 

öğrenmeye açık, , özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, sağlıklı ve mutlu bireyler 

yetiĢtirmek. 

Stratejik Hedef 2.1 

Öğrencilerin ruhsal, fiziksel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılımını ve  akademik 

baĢarı düzeylerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2 

Sektörle iĢbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde iĢgücü piyasasının 

talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak 

Stratejik Hedef 2.3 

Eğitimde yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini 

geliĢtirerek,  uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak 

STRATEJĠK AMAÇ 3 

ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünü kurumsallaĢma düzeyini yükseltecek, eğitime 

eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis 

etmek için; mevcut beĢeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

ġANLIURFA ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN 

GENEL TABLOSU 
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iyileĢtirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 

geliĢtirmek. 

 

Stratejik Hedef 3.1 

2015-2019 Plan dönemi sonuna kadar ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünü bölgesel ve 

yerel  ihtiyaçlara ve iĢ analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, personel 

yeterliklerinin ve performansının geliĢtirildiği, iĢlevsel, sorun çözücü bir insan kaynakları 

yönetimi yapısını kavuĢturmak. 

Stratejik Hedef 3.2 

2015-2019 Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, adil ve 

dengeli, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmıĢ eğitim ortamlarını tesis etmek, etkin, 

verimli ve adil  bir mali yönetim yapısını oluĢturmak. 

Stratejik Hedef 3.3 

Kurumumuzda 2015-2019 plan dönemi sonuna kadar Ulusal vizyona ve standartlara, 

uygun olarak; kurumsal rehberlikle desteklenen, karar alma ve yönetim süreçlerinde 

çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı 

bir yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturmak. 
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1. TEMA 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1: 

BaĢta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm bireylerin zihinsel, duygusal, 

sosyal ve fiziksel geliĢimlerine katkı sağlayarak   kendilerine yönelik sunulan eğitim 

ve öğretim hizmetlerine adil Ģartlar altında  katılmaları ve tamamlamaları için ortam 

ve imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1: 

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde tüm 

bireylerin ve özellikle engelliler ve kız çocuklarının katılım ve tamamlama oranlarını 

artırmak. 

 

MEVCUT DURUM: 

Ġlimiz genelinde 1514 derslikte  37628 öğrenci, 1316  ilkokulda  231070 öğrenci, 548  ortaokulda  

186738 öğrenci,  185 Lisede  toplam 109874 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Okul öncesi eğitimde 

(3-5 YaĢ) okullaĢma oranı % 25, ilkokulda net okullaĢma oranı % 99.72, BirleĢtirilmiĢ sınıflar eğitim 

gören öğrencilerin ilkokul içindeki payı % 7.8, Ortaokulda net okullaĢma oranı % 89.47,  Özel öğretim 

kurumlarındaki öğrenci sayısının resmi öğretim kurumlarındaki öğrenci sayısı içindeki oranı % 1.09’dır.  

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

Ġlkokulda %19,Ortaokulda 32,Ortaöğretimde %.10’dur.  

 

 

 

 



PERFORMANS GÖSTERGELERĠ  

No Performans Göstergeleri 

Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

1.1.1 Ortalama eğitim süresi (yıl) - 7 

1.1.2 
Ġlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim 

almıĢ olanların oranı (%)  
23 40 

1.1.3 Net okullaĢma oranı (%) 

Ġlkokul 99.19 100 

Ortaokul 89,47 100 

Ortaöğretim 53,06 97 

  Zorunlu eğitim 80,57 85 

1.1.4 
BirleĢtirilmiĢ Sınıflarda Eğitim Gören Öğrencilerin  

oranı % 
BSĠO 7.8 6 

 

1.1.5 

Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranı (%) 

Ġlkokul 19 10 

Ortaokul 32 15 

Ortaöğretim 10 5 

1.1.6 Ortaöğretimde örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci oranı (%) 20 10 

 

1.1.7 
Özel öğretimin payı (%) 

Okul öncesi 0,01 0.1 

Ġlkokul 
0.5 

2 

Ortaokul 0.7 
2.5 

Ortaöğretim 3.4 8,5 

1.1.8 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 1,8 4 

1.1.9 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 65 85 

1,1,10 15 yaĢ ve üzeri okuma yazma bilmeyen oranını düĢürmek. 13,90 10 



TEDBĠRLER 1 

SIRA TEDBĠR SORUMLU 

BĠRĠM 

DESTEK 

BĠRĠM 

BÖLÜM 

1 Ġlimiz eğitime eriĢim risk haritası hazırlanarak risk düzeyinin 

fazla olduğu bölgelere özel projeler geliĢtirilecek. 

Arge  

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

2 Ulusal ve uluslar arası fon kaynakları ve projelerden 

kaynaklar sağlanacak. 

Arge Tüm Eğitim 

Öğretim 

Birimleri 

3 Alan taramaları yapılacak. Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

Arge 

4 Devamsızlıkları izlemeye yönelik çalıĢmalar yapılacak. Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

5 Akademik baĢarıyı arttırmaya yönelik çalıĢmalar yapılacak. Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

Arge- Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

6 BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulamalarının azaltılmasına yönelik 

çalıĢmalar yapılacak. 

Destek 

Hizmetleri 

Temel Eğitim 

ĠnĢaat Ve 

Emlak 

Hizmetleri 

7  Veli ve öğrenci odaklı çalıĢmalar yapılacak. Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

Arge   

8  Öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon uygulamalarını tanıtıcı 

faaliyetler düzenlenecek. 

Ortaöğretim – 

mesleki tekn. 

Eğitim Din 

Öğret. Hizmt. 

Destek 

hizmetleri 

9 Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik ailelere ve 

öğrencilere rehberlik çalıĢmaları yapılacak. 

Mesleki Ve 

Teknik Eğitim 

Özel Eğitim 

Rehberlik  

10 Özel eğitime muhtaç çocukların özel eğitim sistemine 

kazandırılmasını için ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik 

çalıĢmalar tertiplenecektir. 

Özel Eğitim 

Ve Rehberlik 

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

11  Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespiti yapılarak, 

öğrencilerin eğitim ihtiyacına göre özel eğitim kurumlarına 

yönlendirilmeleri yapılacaktır. 

Özel Eğitim 

Ve Rehberlik 

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

12  Özel okul teĢvikleri hakkında bilgilendirici faaliyetler 

düzenlenecek. 

Özel Öğretim Tüm Eğitim 

Öğr. Bir. 

13 Açık öğretim okullarının tanıtımına yönelik faaliyetler 

düzenlenecek. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Temel Eğitim 

14 TaĢımalı ilköğretim ve ortaöğretim uygulamaların 

geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik faaliyetler 

düzenlenecek. 

TaĢımalı 

Eğitim 

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

15 Hayat boyu öğrenme kapsamında okuma yazma bilmeyenlere 

yönelik okuma-yazma kursları düzenleneck. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

16 Okullarda devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki sebepleri 

ile ilgili araĢtırma yapılacaktır. AraĢtırma sonuçları 

değerlendirilerek gerekli tedbirler alınacaktır. 

Tüm Eğitim 

Öğretim 

Birimleri 

Arge - Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

17 Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okul 

terkleri, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının sebepleri hakkında 

araĢtırma yapılacaktır. 

Din Öğretimi Arge 

18 Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelere kiĢisel ve Tüm Eğit.Öğr. Özel Eğitim 
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sosyal rehberlik çalıĢmaları yapılacak. Birimleri Ve Rehberlik 

19 
Zorunlu eğitim çağ nüfusunun saptanacak. 

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

Arge  

20 
Ekonomik yetersizlik gerekçesiyle ilköğretime devam 

edemeyen öğrencilerin ihtiyaçlarının Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Vakfı aracılığıyla karĢılanması için çalıĢmalar 

düzenlenecek. 

Temel Eğitim Özel Eğitim 

Rehberlik 

21 E-okul yazılımıyla ilgili velilerin bilgilendirilmesi 

sağlanacak. 

Tüm Eğit.Öğr. 

Birimleri 

BiliĢim 

Hizmetleri 

22 
Temel eğitimde ev ziyaretlerinin daha sık gerçekleĢtirilmesi 

için çalıĢmalar düzenlenecek. 
Temel eğitim Özel Eğitim 

Rehberlik 

23 Özellikle ilköğretimden ortaöğretime geçiĢte yaĢanan 

sıkıntıları gidermek için rehberlik uyum çalıĢmaları 

düzenlenecek. 

Temel eğitim Özel Eğitim 

Rehberlik 



2. TEMA 

EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

STRATEJĠK AMAÇ 2 

Eğitim Öğretim süreçlerinde ÇağdaĢ ölçütlerde dil becerileri yüksek, iletiĢime ve 

öğrenmeye açık, , özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, sağlıklı ve mutlu bireyler 

yetiĢtirmek. 

Stratejik Hedef 2.1 

Öğrencilerin ruhsal, fiziksel geliĢimlerine yönelik faaliyetlere katılımını ve  

akademik baĢarı düzeylerini artırmak. 

MEVCUT DURUM 

2013 yılında Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenim gören veya bu okullardan mezun 

olan öğrencilerin 13,003 ’sı ÖSYS’ye baĢvuruda bulunmuĢ ve bu öğrencilerin % 36,4’ü bir 

yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeye hak kazanmıĢtır. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında 9. 

Sınıflarda sınıf tekrarı oranı %30,10. Sınıflarda %19,11. Sınıflarda %17,12. Sınıflarda ise %1,7 dir. 

2013-2014 yılları arasında , sportif, 5,280 sosyal etkinlik düzenlenmiĢ, (Tüm eğitim öğretim birimleri) 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 

No Performans Göstergesi 

Önceki 

yıllar 
Hedef 

2014  

2.1.1 Öğrencilerin yıl sonu baĢarı puanı ortalamaları 

5. Sınıf 61 70 

6. Sınıf 69 75 

7. Sınıf 58 70 

8. Sınıf 60 70 

9. Sınıf 56 65 

10. Sınıf 60 65 

11. Sınıf 63 70 

12. Sınıf 71 75 

2.1.2 Öğrenci baĢına okunan kitap sayısı 

Ġlkokul 0.07 1 

Ortaokul 0.09 2 

Ortaöğretim 0.2 3 

2.1.3 Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%) 

Ġlköğretim 

kurumları 
0.6 2 

Ortaöğretim  3 
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2.1.4 
Takdir veya teĢekkür belgesi alan öğrenci oranı 

(%) 

Ortaokul 19.4 25 

Ortaöğretim - 20 

2.1.5 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 

9. Sınıf 16 10 

10. Sınıf 4,1 3 

11. Sınıf 1,5 1 

12. Sınıf 0,3 0,1 

2.1.6 
Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı 

(%) 

Ortaokul 1.5 0.5 

Ortaöğretim 2,30 2 

2.1.7 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı - 10 

2.1.8 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı 2 4 

 

SIRA 

NO 

TEDBĠR SORUMLU BĠRĠM DESTEK 

BĠRĠM 

BÖLÜM 

24 Öğrencilerin akademik baĢarısını destekleyici kurs 

programlarının açılmasını sağlanacak. 

Tüm Eğit. Öğr. 

Birimleri 

Arge – Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

25  Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik 

çalıĢmaları artırılarak, öğrencilerin erken dönemde ilgi ve 

kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilmesine katkı sağlayacak 

etkinlik ve faaliyetler düzenlenecek. 

Özel Eğitim 

Rehberlik 

Tüm Eğit. 

Öğr. 

Birimleri 

26 Her düzey eğitim kademesinde gerçekleĢtirilen sosyal, sanatsal 

ve sportif faaliyetlerin ve katılımcıların sayısı arttırılacak. 

Tüm Eğit. Öğr. 

Birimleri 

Arge – 

Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

27 Her tür ve kademedeki öğrenci kazanımlarının gerçekleĢtirilme  

t düzeyi takip edilecektir. 

Tüm Eğit. Öğr. 

Birimleri 

Arge Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

28 Öğrenci ve velileri ödül ve disiplin süreçleri konusunda  

bilinçlendirmeye  yönelik rehberlik çalıĢmaları yapılacak 

Tüm Eğit. Öğr. 

Birimleri 

Özel Eğitim 

Rehberlik 

29 Öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik geliĢtirilecek 

projeler (Akran koçluğu, Öğretmen koçluğu gibi) geliĢtirilecek. 

Tüm Eğit. Öğrt. 

Birimleri 

Arge -  

30 Ġlde özel yetenekli bireylere ve özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylere  sağlanan eğitim imkanlarının tanınmasına ve 

geliĢtirilmesine yönelik faaliyetler düzenlemek. 

Özel Eğitim 

Rehberlik 

Tüm Eğitim 

Öğretim Bir. 



Stratejik Hedef 2.2: 

Sektörle iĢbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde iĢgücü piyasasının talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek istihdam edilebilirliklerini arttırmak 

MEVCUT DURUM 

ġanlıurfa  Ġl geneli 2013 yılında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma kursları olmak 

üzere 14560 kurs açılmıĢtır. TÜBĠTAK ile iĢ birliği yapılarak GiriĢimcilik Dersi öğretim programı 

geliĢtirme çalıĢmaları tamamlanmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur. Mesleki ve Teknik Eğitimin iĢ dünyası 

ile iliĢkilerini güçlendirmek adına 21 sosyal ortakla iĢbirliği protokolü yapılmıĢtır. 

No Performans Göstergesi 
Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

2.2.1 
Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı 

model baĢvuru sayısı 
- 5 

2.2.2 
Sektörle iĢ birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey 

sayısı 
- 1000 

2.2.3 
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan birey 

sayısı 
- 10 

2.2.4 
Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik 

okul sayısı 
0 4 

2.2.5  Mesleki Eğitim Mezunu olan öğrencilerin yükseköğrenime 

yerleĢme oranı      % 
16,5 26 
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TEDBĠRLER 

SIRA TEDBĠR SORUML

U BĠRĠM 

DESTEK 

BĠRĠM 

BÖLÜM 

31 
Mesleki Teknik Eğitim tanıtım faaliyetlerin artırmak için yerel, 

ulusal ve mesleki eğitim fuarları, sergiler düzenlenecek 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Arge 

32 
Mesleki Teknik Eğitim okulları ile KOBĠ’ler ve büyük ölçekli 

firmaların iĢ birliğinin kapsamını Mesleki Teknik Eğitim 

okullarının araĢtırma, laboratuvar ve üretim alt yapısının ilgili 

taraflarca etkin bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak için iĢbirliği 

geliĢtirilecek 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Arge 

33 
Temel ve mesleki beceriler kapsamındaki yetkinliklere yönelik 

var olan öğretim programları güncellemek, olamayan program ve 

bölümlerin açılmasını yönelik giriĢimlerde bulunacak. 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Arge - Özel 

Eğitim Ve 

Rehberlik 

34 
 Bireyin kiĢisel ve mesleki geliĢim veya istihdam amacıyla 

gereksinim duyduğu rehberlik sistemini etkinleĢtirecek önlemler 

alınacak. 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Özel 

Eğitim Ve 

Rehberlik 

35 
 Ġlgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılarak öğrencileri 

mesleklere yönelik bilgilendirme çalıĢmaları yapılacak. 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Arge - Özel 

Eğitim Ve 

Rehberlik 

36 
 Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör iĢ birliğinde çalıĢmalar 

yapılmasına devam ettirilmesini sağlanacak. 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Arge - Özel 

Eğitim Ve 

Rehberlik 

37 
ĠĢ yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği artırmaya yönelik 

taraflarla çalıĢmalar yapılacak.  

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Arge 

38 
Mesleki yönlendirmenin etkin yapılabilmesine yönelik çalıĢmalar 

düzenlenecektir 

Temel 

Eğitim 

Arge 

39 
Mesleki ve Teknik Eğitimden mezun olan öğrencilerin 

istihdamına yönelik faaliyetler düzenlemek. 

Mesleki Ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

Arge 

40 
Meslek edindirme ve gelir getirici kursların sayısı arttırılacak Hayatboyu 

Öğrenme 

Arge 
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Stratejik Hedef 2.3: 

Eğitimde yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini geliĢtirerek,  

uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak 

MEVCUT DURUM 

DynEd Ġngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluĢturulmuĢtur.  

NOT: Söz konusu veriler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler 

kapsamındadır. Okullarda yürütülen faaliyetler kapsamında net veri yapılacak çalıĢma ile elde 

edilecektir.2013-2014  Ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarına katılan öğrenci sayısı 485dir.Proje 

geliĢtirme konusunda eğitim verilen kiĢi sayısı  964 kiĢidir. 

 

Performans göstergeleri 

No Performans Göstergesi 
Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

2.3.1 
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 

katılan öğretmen sayısı  
122 200 

2.3.2 
Uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine 

katılan öğrenci sayısı  
485 1000 

2.3.3 Yabancı dil dersi yıl sonu puanı ortalaması 62 75 

2.3.4 
AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında 

yapılan kurumsal/bireysel proje baĢvuru sayısı 
16 25 

2.3.5 
DynEd yabancı dil programının uygulandığı okul 

oranı  
26,6 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

TEDBĠRLER 

SIRA TEDBĠR SORUMLU 

BĠRĠM 

DESTEK 

BĠRĠM 

BÖLÜM 

41 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini 

uygulamada kullanıp geliĢtirebilmeleri amacıyla, 

sektör ve ilgili kurumlarla iĢbirliği yapılacak. 

Tüm Eğitim 

Öğretim 

 Birimleri. 

Arge 

42 
Erasmus+  ve benzeri projelerle öğrenci 

haraketliliği(mobility) teĢvik edilecektir. 

Tüm Eğitim 

Öğreti 

Birimleri. 

Arge  

43 
Uluslararası projelere katılım teĢvik edilecek. Tüm Eğitim 

Öğreti 

Birimleri. 

Arge  

44 
Proje konusunda hizmetiçi eğitimlerin 

yaygınlaĢtırılması sağlanacak. 

Arge  Tüm Eğitim 

Öğreti 

Birimleri. 

45 
Uluslararası dil projelerinin yaygınlaĢtırılması için 

çalıĢmalar yapılacak 

Tüm Eğitim 

Öğreti 

Birimleri  

Arge 

46 
Ġl  genelinde yürütülen proje çalıĢmalarının (Dynet 

vs) yaygınlaĢtırılması sağlanacak. 

Arge Tüm 

Eğitim 

Öğreti 

Birimleri. 
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3. TEMA 

KURUMSAL KAPASĠTE 

STRATEJĠK AMAÇ 3 

ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünü kurumsallaĢma düzeyini yükseltecek, eğitime eriĢimi ve 

eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 

beĢeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileĢtirmek ve enformasyon 

teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek. 

Stratejik Hedef 3.1:  

2015-2019 Plan dönemi sonuna kadar ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünü bölgesel ve yerel  

ihtiyaçlara ve iĢ analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, personel yeterliklerinin 

ve performansının geliĢtirildiği, iĢlevsel, sorun çözücü bir insan kaynakları yönetimi yapısını 

kavuĢturmak. 

MEVCUT DURUM 

Örgütlerin faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürütebilmesi ve kaliteli hizmet üretebilmesi için nitelikli 

ve sürekli geliĢim içinde olan bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. 2014 yılı sonu itibarıyla 

ġanlıurfa il Millî Eğitim müdürlüğünde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında  23,077 diğer hizmetler 

sınıflarında 979 personel mevcuttur. Toplamda 24.056 çalıĢan görev yapmaktadır. Aralık 2014 tarihi 

itibarıyla öğretmenlerimiz için mahallî olarak 50 farklı alanda düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyetine 

13.947 öğretmen katılmıĢtır. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

3.1.1 
Öğretmen baĢına düĢen öğrenci 

sayısı 

Ġlkokul 31 25 

Ortaokul 22 15 

Ortaöğretim 19 15 

3.1.2 
ÇalıĢan baĢına düĢen yıllık hizmet içi eğitim süresi 

(saat)  
- 2 

3.1.3 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 3,9 5,5 

3.1.4 
YDS veya eĢdeğer dil sınavlarından birinden en az 

C seviyesinde baĢarı gösteren personel oranı (%)  
0.1 0.5 

3.1.5 
Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 

(%)  
30 45 

3.1.6 
Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen 

sayısına oranı (%)   
12,6 4 

3.1.7 Öğretmen Norm kadro doluluk oranı (%)  81 90 
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TEDBĠRLER 

SIRA 

NO 

TEDBĠR ANA 

SORUMLU 

DĠĞER 

SORUMLU 

BĠRĠMLER 

47 
Mahalli hizmet içi eğitim planlamaları, öğretmenlik genel ve 

özel alan yeterlilikleri, çalıĢanların talepleri, birimlerin 

ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun 

alanları dikkate alınarak yapılacaktır.  

Ġnsan 

Kaynakları 

(Hizmetiçi 

Birimi) 

Arge- Maarif 

MüfettiĢleri 

BaĢkanlığı 

48 
Talep eden her çalıĢanın mahalli  hizmet içi eğitimlere katılımı 

konusunda gerekli çalıĢmalar yapılacak. 

Ġnsan 

Kaynakları 

(Hizmetiçi 

Birimi) 

Arge- Maarif 

Müfettişleri 

Başkanlığı 

49 
Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin alanında yetkin 

kiĢilerce verilmesi sağlanacak . 

Ġnsan 

Kaynakları 

(Hizmetiçi 

Birimi) 

Arge- Maarif 

Müfettişleri 

Başkanlığı 

 

Stratejik Hedef 3.2: 

2015-2019 Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, adil ve dengeli, çağın 

gereklerine uygun biçimde donatılmıĢ eğitim ortamlarını tesis etmek, etkin, verimli ve adil  bir mali 

yönetim yapısını oluĢturmak. 

MEVCUT DURUM 

Ġlimizde  2013 yılı yapım programına alınan ve 2014 yılında yapımı devam eden  342 okul 5526 

derslik  (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) yer  almaktadır.  Ayrıca 495 lojman, 30 pansiyon, 27 atelye, 17  

spor  salonu  ve 2 çok amaçlı salon yapım aĢamaları devam etmektedir.Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü il de,1 

merkez ilçe ve diğer ilçelerde 13 ayrı binada hizmet vermektedir.2013 yılında toplam 5 adet SODES 

projesi ile 70 okulumuza  yaklaĢık 850.000TL hibe alınarak ; 10 Okulumuza Z Kütüphane , 5 Okulumuza 

Çok Amaçlı Salon, 50 okulumuza Zeka Oyun sınıfları ve Kız Meslek Lisemize de Tekstil Atölyesi 

kurulmuĢ olup, Yerelde ortaklarımızla ise 250.000TL hibe anlaĢması yapılarak Ayhan ġahenk Çok 

Programlı Lisemize Bilgisayarlı Kalıp Atölyesi ile 7 köy okulumuza TEGV iĢ birliği ile kütüphaneler 

kurulmuĢtur.Sodes Proje kapsamında yapılan  oyun   odaları  ve  Z  kütüphaneler tamamlanarak  ġubat 

ayında açılıĢları gerçekleĢtirilmiĢtir. Ek olarak 5 okulumuza Z kütüphane yapımı eklenmiĢtir. Ayrıca 

Karacadağ Kalkınma Ajansından Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve okul müdürlerine toplamda 45 

(kırkbeĢ) kiĢi KĠK eğitimi projesi onaydan geçerek eğitim tamamlanmıĢtır. 

Teknolojinin öğretim sürecine entegrasyonu amacıyla FATĠH Projesi kapsamında bugüne kadar 

Ġlimizde; 18.244  adet tablet bilgisayar seti, 1.578   adet etkileĢimli tahta okula doküman kamera, 71  adet 

doküman kamera, 576 adet çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Projenin birinci fazında 

hedeflenen 71 okulun tamamında yerel alan ağı altyapı kurulum çalıĢmaları baĢarıyla tamamlanmıĢtır. 233 

okul için yerel alan ağı ihale süreci tamamlanmıĢ ve sözleĢme imzalanmıĢtır. 1798 adet etkileĢimli tahta 

için ihale süreci tamamlanmıĢ ve sözleĢme imzalanmıĢtır. 239  adet A3 yazıcı için ihale süreci 

tamamlanmıĢ ve sözleĢme imzalanmıĢtır. 1056  adet A4 yazıcı için ihale süreci tamalanmıĢ ve sözleĢme 
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imzalanmıĢtır. 18.244  adet tablet bilgisayar setinin ihale süreci ve alımına yönelik iĢlemler tamamlanmıĢ 

2014 yılı içerisinde törenle dağıtılması planlanmaktadır. FATĠH Projesi kapsamında 1  adet Uzaktan 

Eğitim Merkezi (UZEM) kurulmuĢtur. Düzenlenen 170  hizmet içi eğitim faaliyeti ile 1.985 öğretmene 

proje kapsamında eğitim verilmiĢtir. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 

Önceki 

Yıllar 
Hedef 

2014 2019 

3.2.1 Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı Ġlköğretim 42 25 

  Ortaöğretim 29 22 

3.2.2 Ġkili eğitim yapan okul oranı (%) 

Ġlköğretim 
45,4 

35 

Ortaöğretim 6,2 2 

3.2.3 Spor salonu olan okul oranı (%) 3 6 

3.2.4 
Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı 

(%) 
7,4 10 

3.2.5 Kütüphanesi olan okul oranı (%) 19 25 

3.2.6 

Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit 

edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların 

oranı (%)  

- 50 

3.2.7 
Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe 

oranı (%) 
49 70 

3.2.8 
Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe 

oranı (%) 
1 0 

3.2.9 
Özel öğretim teĢviki kontenjanlarının kullanılma oranı 

(%)  
100 100 

3.2.10 

Hedeflenen okullardaki toplam dersliğe göre internet 
altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta kurulumu 
tamamlananların oranı (%) 

55 70 
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TEDBĠRLER 

SIRA STRATEJĠ SORUMLU 

BĠRĠM 

DESTEK 

BĠRĠMĠ 

50 OkullaĢma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda 

oluĢacak fiziki mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar 

imkanlar ölçüsünde karĢılanması yönelik çalıĢmalar yapılacak. 

ĠnĢaat Ve 

Emlak Hiz.  

Strateji 

GeliĢtirme 

51 Derslik ihtiyacının kısa vadede giderilebilmesi ve fiziki eğitim 

Ģartlarının iyileĢtirilmesi için Eğitim Kampüsü vb. projelerin 

geliĢtirilmesi çalıĢmalarına ağırlık verilecek. 

ĠnĢaat Ve 

Emlak Hiz. 

 

Strateji 

GeliĢtirme 

52 Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuvar araç-gereçleri, 

makine-teçhizat dâhil her türlü donatım malzemesi 

ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve teknolojik geliĢmelere 

uygun olarak  zamanında karĢılanması için giriĢimlerde 

bulunulacak. 

Destek 

Hizmetleri  

Eğitim Ve 

Öğretim 

Hiz. 

53 Kurumumuzda  E-yatırım modülünde düzenleme yapılarak il ve 

ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve okul/kurumun daha etkin 

kontrolü sağlanarak ve teknik personel desteğinde onarım 

taleplerinde daha gerçekçi veri giriĢinin elde edilmesi 

sağlanacak. 

Destek 

Hizmetleri  

Strateji 

GeliĢtirme 

54 Kurumun  bütçesine ayrılan kamu ödeneklerinin kullanımında 

alt yapı eksikliklerini gidermeye öncelik verilecek. 

Strateji 

GeliĢtirme  

Destek 

Hizmetleri 

55 Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaĢları 

teĢvik edecek kampanyalar ve projeler hazırlanacak. 

Destek 

hizmetleri   

ĠnĢaat Ve 

Emlak Hiz 

56 Eğitim binalarının deprem analizlerinin yapılması sağlanacak ĠnĢaat Ve 

Emlak  

 

Sivil 

Savunma 

Birimi 

57 Yurt ve Pansiyonların fiziki Ģartlarının geliĢtirilmesine yönelik 

çalıĢmalar yapılacak 

ĠnĢaat Ve 

Emlak  

 

Destek 

Hizmetleri 

 

 Stratejik Hedef 3.3: 

Kurumumuzda 2015-2019 plan dönemi sonuna kadar Ulusal vizyona ve standartlara, uygun olarak; 

kurumsal rehberlikle desteklenen, karar alma ve yönetim süreçlerinde çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap 

verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını oluĢturmak. 

MEVCUT DURUM 

  PaydaĢların Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünden memnuniyet oranı % 72’dir. Maarif MüfettiĢlerince 

öğretmenlere ve yöneticilere yönelik yapılan seminer sayısı 12’dir. Ġl genelinde rehberlik ve denetimi 

yapılan kurum- okul sayısı 509’dur. Ġl genelinde Maarif MüfettiĢlerince yapılan inceleme/soruĢturma sayısı 

768’dir. Kurumsal kapasitenin iyileĢtirilmesine yönelik yapılan araĢtırma ve çözüm önerilerini içeren 

çalıĢmaların sayısı 1’dir. Ġhtiyaç duyulan konularda yapılan araĢtırmalar ve değerlendirmeleri içeren rapor 

sayısı 6’dir. STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen faaliyet (çalıĢtay, toplantı, seminer) sayısı 27’dir 
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Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Hedef 

2014 2019 

3.3.1 Ġl Stratejik planında yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleĢme oranı % 
50 75 

3.3.2  Ġlimizde kalite yönetim sistemini uygulayan okul/ 

kurum sayısı 
- 10 

3.3.3  Ġl MEM memnuniyet anketlerindeki (çalıĢan-

toplum-hizmet alanlar) memnuniyet oranı % 
72 85 

3.3.4  Kalite yönetim sistemleri ile ilgili olarak iĢbirlikleri 

yoluyla verilen eğitim sayısı. 
- 13 

3.3.5  Ġlimizde kalite yönetim sistemini uygulayıp yerel 

ve ulusal düzeyde ödül  almıĢ okul ve kurum sayısı 
- 7 

3.3.6  Rehberlik ve Denetim yapılan okul-kurum oranı % 25 35 

3.3.7 Ġl Genelinde, Okullarda Ve Kurumlarda Yönelik 

GerçekleĢtirilen Sp Ġzleme Ve Değerlendirme 

Eğitimi sayısı 

2 2 

3.3.8 STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen faaliyet 

sayısı (Toplantı, çalıĢtay, seminer) 
4 4 

3.3.9  Bir eğitim öğretim dönemi boyunca yapılan basın 

toplantı ve/veya bilgilendirme toplantısı sayısı 
4 4 
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TEDBĠRLER  

SIRA 

NO 

TEDBĠR SORUMLU 

BĠRĠM 

DESTEK 

BĠRĠMĠ 

58 Kurumların süreç yönetimine geçmelerini teĢvik edici 

çalıĢmalar ve eğitimler düzenlenecek. 

Ar-Ge Tüm 

Birimler 

59 Kurumlara ait iĢ ve iĢlemler için hizmet süreçlerinin 

tamamlanması 

Tüm Birimler  Ar-Ge 

60 Kurumlara etkin bir rehberlik ve denetlemenin yapılmasına 

yönelik çalıĢmalar düzenlenecek. 

Ar-Ge  

Tüm 

Birimler 

61 Performans programı kapsamında belirlenen faaliyet-proje, 

hedefler, performans hedefleri ve performans göstergelerine dayalı 

olarak birimlerin performansları izlenecektir. 

Arge  

Tüm 

Birimler 

62 PaydaĢların memnuniyet oranlarının yükseltilmesi için çalıĢmalar 

yapılacak. 

Tüm Birimler  Arge  

63 Kurumumuzun diğer kurumlarla ve sivil toplum kuruluĢları ile 

iliĢkileri geliĢtirilecektir. 

Arge Tüm 

Birimler 

64 Ġhtiyaç duyulan konularda yapılacak araĢtırmalar planlanarak 

uygulanacak, değerlendirilecek ve sonuç raporları hazırlanacaktır.   

 

Arge  

 

Tüm 

Birimler 

65 Belirli aralıklar halinde düzenli bir Ģekilde yapılmıĢ araĢtırmalar 

ve analizlerden oluĢan etkin bir izleme ve değerlendirme 

sisteminin oluĢturulmasının alt yapısı hazırlanacaktır. 

Maarif 

müfettiĢleri 

baĢkanlığı 

Arge  

Tüm 

Birimler 

66 Rehberlik ve denetimi yapılan okul/kurumların zayıf yönlerinin 

güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanacaktır.  

Maarif 

müfettiĢleri 

baĢkanlığı 

 

Tüm 

Birimler 

 

67 Rehberlik ve denetimi yapılan okul/kurumlardaki hedef kitlenin 

memnuniyet oranlarının arttırılmasına yönelik çalıĢmalar 

yapılması 

Maarif 

müfettiĢleri 

baĢkanlığı 

Arge 

 

68 Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği baĢta 

olmak üzere tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. Her yıl 

diğer birimlerle iĢbirliği içinde en uygun projelerin belirlenmesi ve 

uygulamaya konulması sağlanacaktır.  

 

Arge 

 

Tüm 

Birimler 

69 Biten projelerin iyi uygulamalarının yaygınlaĢtırılması ve 

sürdürülebilirliği adına gereken çalıĢmalar yapılacak ve proje 

süreçleri en iyi Ģekilde izlenerek projelerden maksimum fayda 

sağlanması gerçekleĢtirilecektir. 

 

Arge 

Tüm 

Birimler 



 

 

IV. BÖLÜM 

MALĠYETLENDĠRME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015-2019 STRATEJĠK PLANI  5 YILLIK TAHMĠNĠ MALĠYETLENDĠRME TABLOSU  

 

 

 

4.1.TAHMĠNĠ MALĠYET TABLOSU 

 

 

PLAN DÖNEMĠ 

STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS GÖSTERGESĠ CARĠ YIL  -2014-             2019 

 

 

SAM 1’ĠN MALĠYETĠ 

PG:1.1.1  10.000 

PG:1.1.2  10.000 

PG:1.1.3  10.000 

PG:1.1.7  20.000 

 

SAM 2’NĠN MALĠYETĠ 

PG:2.1.2  30.000 

PG:2.1.3.  30.000 

PG:2.2.1  10.000 

 

 

SAM 3’ÜN MALĠYETĠ 

PG:3.2.3  44.368.000 

PG:3.2.4  50.700.000 

PG:3.2.5  8.308.000 

PG:3.2.1  

362.978.041 

93.200.000 

PG:3.2.6 35.000.000 

                                                 GENEL TOPLAM 362.978.041 231.696.000 

 

 
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü  2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 

231.696.000 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç 

maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine ulaşılmıştır. 



4.2 TAHMĠNĠ KAYNAKLAR TABLOSU 

 

BÜTÇE KAYNAKLARI 

CARĠ YIL PLAN DÖNEMĠ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

G
E

N
E

L
 B

Ü
T

Ç
E

 

YATIRIM (YĠKOB 

ÜZERĠNDEN)  

409,561,221 

 

 

 76.337.500 92.783.333 101.712.500 

 

 

99.295.853 

 

YATIRIM 

(BAKANLIK 

DOĞRUDAN 

GÖNDERĠLEN) 

BAKIM ONARIM 5,690,000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 

DONATIM 13,527,134 14.000.000 15.400.000 16.940.000 18.634.000 20.497.400 

TAġIMA 144,747,901 152,246,917 160,105,000 168,110,250 176,515,372 185,340,672 

               KANTĠN 

GELĠRLERĠ 274,750 200.000 220.000 240.000 262.000 283.000 

               HAYIRSEVER 

KATKILARI 000.00 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 

TOPLAM 573,798,006 262.096.917 270.062.000 297.073.583 317.123.872 326.416.925 



 

 

 

 

BÖLÜM -V 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 
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ġANLIURFA ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJĠK PLANI 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME MODELĠ 

 

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 edilmesi 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 

oluĢturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiĢ 

olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları 

gerekmektedir.  

Bu kapsamda ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemine iliĢkin kalkınma planları ve 

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

Ģekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere ġanlıurfa Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nı hazırlamıĢtır. Hazırlanan planın gerçekleĢme 

durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için ġanlıurfa Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli geliĢtirilmiĢtir. 

Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme 

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

tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 

ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli’nin 

çerçevesini; 

1. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan 

performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaĢlarla paylaĢımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması 

süreçleri oluĢturmaktadır. 

 

ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

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

kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleĢme durumlarına iliĢkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. 

Göstergelerin gerçekleĢme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle 

göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaĢılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması 

sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harcama birimlerden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleĢme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide 
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edilecektir. Yıl sonu gerçekleĢme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların 

nedenleri üst yönetici baĢkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak 

kamuoyu ile paylaĢılacaktır. 

Ayrıca, Okul/Kurum düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleĢme yüzdesi her sorumlu birim ve  

Strateji izleme-değerlendirme birimi tarafından takip edilecek ve göstergelerin gerçekleĢme 

durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaĢılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ġzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

GerçekleĢtirilme 

Zamanı 

Ġzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Birinci 

Ġzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Haziran Temmuz 

ayı içerisinde 

 

- Birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleĢme 

durumlarına iliĢkin verilerin 

toplanması ve konsolide edilmesi 

 

- Göstergelerin gerçekleĢme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst 

yöneticiye sunulması 

 

Ocak-

Temmuz 

dönemi 

Ġkinci 

Ġzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Ġzleyen yılın ġubat 

ayı sonuna kadar 

 

Birimlerin sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleĢme durumlarına iliĢkin 

verilerin toplanması ve  konsolide 

edilmesi 

 

- Üst yönetici baĢkanlığında sorumlu 

birim yöneticilerince yılsonu 

gerçekleĢmelerinin, gösterge 

hedeflerinden sapmaların ve sapma 

nedenlerin değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması 

 

Tüm yıl 
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İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü  

2015-2019 Stratejik 

Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli 



 

"Rüzgarın yönünü tayin edemeyiz ama geminin 

yönünü değiştirebiliriz." 

 Enaca 


