“HAYATTA TAM MUTLULUK VE ESENLİK ANCAK GELECEK
KUŞAKLARIN ŞEREFİ, VARLIĞI, ESENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAKTA
BULUNABİLİR”
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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Bilgi uygarlık kavramına anlam veren önemli unsurlardan biridir. Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi, kültürünü gelecek kuşaklara aktarabildiği ölçüde mümkündür. Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” vizyonu da ancak bilgi ve kültürü üretme, işleme, kullanma, saklama ve paylaşma ile
gerçekleşebilir. Bu iki kavramı irdelediğimizde karşımıza eğitim – öğretim olarak çıkmaktadır.
Öte yandan gelişen teknolojiye ve yeniliklere uyum sağlanması, vatandaşlarımızın
yaşam kalitesinin yükseltilmesi için, yeni örgütsel yapılanmaların oluşturulmasını, hizmet
ve iş süreçlerinin tasarlanmasını, sürdürülebilir, kapsamlı, bütünleşik, bir yönetim anlayışını da gerekli kılmıştır. Bu bağlamda çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, söz konusu gerekliliği stratejik planlama kavramı adı altında hukuksal açıdan zorunlu hale getirmiştir.
Söz konusu stratejik planlama kavramına eğitim açısından bakıldığında daha önemli
olmaktadır. Eğitim hayatın her safhasında ve her alanında var olduğuna göre “Doğru planlanmış bir eğitim, doğru planlanmış bir gelecek” anlamına gelmektedir.
Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak; Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü’nün
2015–2019 dönemi stratejik planının oluşturulması sürecinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ederim.
Dr.Yasemin ÖZATA ÇETİNKAYA
Vali
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Dünyada özellikle son dönemde ağırlığını hissettiren küreselleşme ve teknolojik atılımlar, ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde köklü değişikliklere yol açmıştır.
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan önemli reformlardan biri de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerleştirilmeye çalışılan yeni kamu mali
yönetimi anlayışıdır. Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında
kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri son derece önem
kazanmıştır. Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve
bunun üzerine bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.
Kamu mali yönetiminin etkinleştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynak kullanım kapasitesinin artırılarak etkinlik, verimlilik ve tutumluluğun sağlanması, siyasi ve idari hesap verme mekanizmaları ile
mali saydamlığın geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, kamu kurumlarının performans esaslı bütçeleme ile bağlantılı olarak stratejik plan hazırlamaları zorunluluğunu doğurmuştur.
Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler, sosyo-ekonomik değişmeler ve rekabetin yoğunlaşması, kamu yönetiminde kalite yönetimi, stratejik yönetim
ve performans yönetimi gibi modern yönetim anlayışlarının yaygınlık kazanmasına yol
açmıştır. Ülkemizde de, kamuda yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde; performans
odaklı, etkinlik ve verimliliğin ön plana çıktığı, kaynakların rasyonel kullanıldığı bir sisteme geçmek amacıyla stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamalarına
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öncelik verilmiştir
Stratejik Planın hazırlanma sürecinde 5018 sayılı Kanun’da öngörülen ve katılımcı
bir yaklaşım getiren paydaş önerilerinin her aşamada dikkate alınmasına özen gösterilmiş,
Millî Eğitim Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlananların yanı sıra yararlanma potansiyeli
bulunan kesimler ile kurum ve kuruluşların beklentilerinin belirlenmesi düzeyinde dış evren
analizlerine yer verilmiştir.
Gelecek beş yıllık döneme ışık tutacak olan 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarında
emeği geçen Stratejik Planlama Üst Kurul Üyelerine, Stratejik Planlama Teknik Komitesi
üyelerine, çalışmaları koordine eden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve stratejik
planlama çalışmalarımız kapsamında görüş ve düşüncelerini bizlerle paylaşan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, Planın ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını, başarı ile uygulanmasını dilerim.

Nevzat TÜRKKAN
Millî Eğitim Müdürü
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SUNUŞ
Ulu Önder, Büyük Taarruzdan önce maiyetindekilere “Harekât başladıktan on beş
gün sonra İzmir’e gireriz.” diye bir ifade kullanmıştı. 9 Eylül’den sonra Ankara’ya döndüğünde “Bir gün yanılmışım ama hata benim değil düşman acele etti” demiştir. Bir milletin
geleceğini planlayan Önderin mirasçıları olarak bizlerin de sadece eğitimde değil hayatın
her alanında stratejik düşünmemiz ve plan yapmamız bir görevdir. Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizin geleceğini planlama görevini bu
bilinçle yürütmektedir.
Stratejik yönetim, bir kuruluşun bütün temel değerlerini, amaçlarını, hedeflerini ve
bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri formüle ederek planlamaya dayalı bir vizyonun belirlenmesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısını bünyesinde
barındırır. Kurum bütçesinin uzun dönemli amaç ve hedefleri ve öncelikleri ifade edecek
şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap
verme sorumluluğunu içerir. Ayrıca yapılan plana uymanın, güncellemenin, takibinin gerekliliği kaçınılmazdır. Bütün bu süreçler doğru yönetildiğinde çağdaş, toplumun her kesimi ile iş ve çalışma hayatındaki tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayan eğitim modeli de ortaya konulacaktır.
Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü’nün stratejik planlama çalışmaları bir yol haritası
çizmek suretiyle başlamış, bununla ilgili olarak bir süreç haritası oluşturulmuştur. Akabinde Sinop İlinde bulunan tüm resmi ve özel kurum ve kuruluş yetkililerine dış paydaş anketi
sunulmuş ve paydaş analizi yapılmıştır. Daha sonra Sinop Valiliği, Sinop Üniversitesi,
Sinop Belediyesi, Sinop İl Özel İdaresi, sivil toplum kuruluşları; çeşitli toplantılar, oturumlar, ziyaretler ve çalıştaylarla planımızın gerçekleşmesine katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda
planımızın hiçbir zaman son halini almayacak şekilde dinamik, gelişmeye açık, yıllara göre
ortaya çıkacak ihtiyaçları karşılayabilecek toleransa sahip olması gerektiği görüşündeyiz.
Planımızın bu aşamasına kadar ve bundan sonraki tüm aşamalarında değerli zamanlarını
bizden esirgemeyen tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Stratejik Planlama Ekibi
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I. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK
SÜRECİ
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayan ikinci stratejik planı
hazırlık çalışmaları Bakanlığımız Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yayınlanan
2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve ekinde yer alan hazırlık programı ile Kalkınma Bakanlığının Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak başlatılmış ilgi genelgedeki ekip ve kurullar oluşturularak; gerekli eğitimler verilmiş ve ekibin çalışma usulü belirlenmiştir. İl Stratejik Planlama Üst Kuruluna planlama çalışmalarının başlangıç aşamasında
ve hazırlık sürecinin devamında kurulca uygun görülen zamanlarda çalışma yöntemi hakkında bilgilendirmeler yapılmış, karar süreçlerinde Kurulun görüş ve önerileri dikkate alınarak süreç devam ettirilmiştir.
A. SİNOP İL MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
1) 2013/26 Sayılı Stratejik Planlama genelgesi ve eki Hazırlık Programı Müdürlüğümüze
bağlı tüm okul ve kurumlara duyurulmuştur. Web sitemizde yapılan duyurunun ardından
merkez ve diğer ilçelerin tamamında yapılan bilgilendirme toplantılarıyla her okulkurumdan en az bir kişinin katılımı sağlanarak genelgenin tanıtımı ve ekli takvim paylaşılmıştır. Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği yapılacak
olan iş ve işlemlerle ilgili olarak planlama sürecine giren tüm okul ve kurumlara bu süreçte
yapılması gerekenler, kurulacak ekip ve kurullar ile sürece ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.
2) Müdürlüğümüz ve bağlı okul kurumlarımızın tümünde stratejik plan ekip ve kurulları
kurulmuştur. Konuyla ilgili çalışmalar Ar-Ge birimimizin koordinasyonunda yürütülmüştür. Bu bağlamda Müdürlüğümüz planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla “Stratejik Plan
Koordinasyon Ekibi” ve tüm birimlerin temsil edildiği katılımcılarla “Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” kurularak alınan Valilik Olur’u ile ekiplerin çalışmaları her ayın 3. Haftasında
olacak şekilde planlanmıştır. Yapılan mutat toplantılarla Hazırlık Programında öngörülen
planlama aşamaları takvime uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda tüm okul ve
kurumlarımızın planlama sürecinde Ar-Ge birimimiz rehberlik ederek ilçe ve okullarda da
takvimin uygulanmasını sağlamıştır.

11

Tablo 1: Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu

ADI SOYADI

UNVANI

TELEFON

Nevzat TÜRKKAN

Millî Eğitim Müdürü

0(368) 2611959

Yusuf TURAL

Maarif Müfettişleri Başkanı

0(368)2611987

Kadir ALTUNKAYNAK

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

0(368)2611987

Ahmet DEMİR

Millî Eğitim Şube Müdürü

0(368) 2605166

Ahmet ÖZDEMİR

Millî Eğitim Şube Müdürü

0(368) 2605168

Davut KAYA

Millî Eğitim Şube Müdürü

0(368) 2605163

Perihan ÖZPINAR

Millî Eğitim Şube Müdürü

0(368)2611987

Özgür TOKGÖZ

Gerze İlçe Millî Eğitim Müdürü 0 (368) 7181613

Süleyman ŞAHİN

Erfelek İlçe Millî Eğitim Müdü0 (368) 5112244
rü
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Tablo 2: Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi

ADI SOYADI
Kadir ALTUNKAYNAK

UNVANI
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

TELEFON
0(368) 2611987

Erdal KOCADAĞ

Strateji Geliştirme Birimi

0(368) 2611987

Kandemir ÇORAPCI

Strateji Geliştirme Birimi

0(368) 2611987

Musa YILMAZ

Ağ Sistemleri Yöneticisi

0(368) 2611987

Emine KARAKAŞ

Strateji Geliştirme Şefi

0(368) 2611987

Ramazan KORUCUOĞLU

Yatırım Hizmetleri Şefi

0(368) 2611987

Seçil GÜNDOĞDU

Destek Hizmetleri Şefi

0(368) 2611987

Hasan ALBAYRAK

Öz.Eğt.Reh.Öz .Öğr.Hiz. Şefi

0(368) 2611987

Aynur ÇOLAK

Evrak – Kayıt Hiz. Şefi

0(368) 2611987

Nazife BAL

Teftiş ve Sor.Hiz. Şefi

0(368) 2611987

Hamza CAN

Temel Eğitim Şefi

0(368) 2611987

Alev KAVAS

Sicil-Özlük Şefi

0(368) 2611987

Selma SAVAŞ

İnsan Kaynakları Şefi

0(368) 2611987

Necla KESERCİ

Mes. Ve Yaygın Eğit. Şefi

0(368) 2611987

Erhan YÜKSEK

Orta Öğretim - Din Öğr. Hiz.
Şefi

0(368) 2611987

Nejat YORULMAZ

Strateji Geliştirme Memuru

0(368) 2611987

13

Tablo 3: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Stratejik Planlama ve Koordinasyon
Ekibi
Sıra
No
1
2
3
4

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi
Kadir ALTUNKAYNAK
Erdal KOCADAĞ
Kandemir ÇORAPCI
Emine KARAKAŞ

Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Ar-Ge Birimi Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi
Ar-Ge Birimi Stratejik Planlama ve Koordinasyon Ekibi
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Bölüm Şefi

3) Müdürlüğümüzce yürütülen iş ve işlemler hakkında paydaş görüşlerine başvurulması
uygun görülmüş ve bu maksatla hazırlanan iç ve dış paydaş anketleri önceliklendirme yapılarak uygulanmıştır. İç paydaş anketi 125 kişi tarafından yanıtlanmış, dış paydaş anketi ise
çeşitli sivil toplum kuruluşları, üniversite, Emniyet Müdürlüğü, Müftülük gibi resmi kurum
ve kuruluşların yanı sıra mesleki eğitimle ilgili olduğu düşünülen Organize Sanayi Bölgesi
Başkanlığına da yazılı olarak gönderilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
4) Çalışmalar belirli dönemlerde “ Stratejik Plan Üst Kurulu’na sunulmuştur. İlk Üst Kurul
toplantısı takvim gereğince Şubat/2014’de son kurul toplantısı ise Ocak 2015’de gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantılarda 2015-2019 Stratejik Planı incelenerek gerekli düzeltme ve
değişiklikler yapılmıştır.
5) Çalışma süreci dahilinde alınan Valilik Olur’u doğrultusunda Stratejik Plan Hazırlama
Ekibi toplanarak GZFT analizi başta olmak üzere misyon, vizyon, temel değerler, amaç ve
hedeflerin belirlenmesine ilişkin sunum ve çalışmalar yapılmış, bu çalışmalar esnasında
sorun analizi ve beyin fırtınası yöntemleri kullanılmıştır.
B. STRATEJİK PLAN MODELİ
Müdürlüğümüz stratejik planının hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri
ile eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi amacıyla geniş katılım sağlayacak bir model
olan ve Bakanlığımızca tüm İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine uygulanması öngörülen
Stratejik Plan Temel Yapısı esas alınarak; eğitimin üç temel bölümü (erişim, kalite, kapasite) baz alınmıştır.
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Şekil 1: SP Temel Yapı
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Şekil 2: Plan Oluşum Şeması

Merkez Birim
Önerileri
SP Çalıştayları ve
Koordinasyon
Ekibi Çalışmaları

Üst Politika
Belgeleri*

İl MEM Stratejik
Planları

SİNOP MEM
2015-2019
Stratejik
Planı
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MEM Durum
Analizi Raporu

II. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
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TARİHİ GELİŞİM
Sinop, idare ve teşkilatı, Merkezi Samsun olan Canik Sancağına bağlı iken, Tanzimat’ın İlanından sonra Kastamonu’ya bağlanmış ve uzun bir süre sonra 1920’de müstakil
Sancak olma sevincini yaşamıştır.
1920-1923 tarihlerinde geçirdiği bu üç yıllık müstakil Sancak Dönemi; Ülkemizde
en fakir ve muhtaç olduğu seferberlik dönemiydi. Bu dönemde, Sinop’un eğitim ve öğretimiyle alakalı çalışmalar, gerçekten inkâr edilemez boyuttadır. Ülke savaş halinde, yoksulluk, kıtlık içinde iken vatan evladının eğitimi için çalışmış o büyükleri rahmetle anıyoruz.
İlk defa 22 Kasım 1920 Çarşamba günü saat 13.00 da Sinop Sancağı hususi Meclisi Reis
Mutasarrıf Zihni Bey’in başkanlığında toplanmıştır.
1921 senesi Sinop Merkez kazasında ilk mekteplerin maaşları 135.000 kuruş, Boyabat 140.000 kuruş, Ayancık 139.000 kuruş, Gerze 97.800 kuruştur.
Sinop müstakil (hususi) sancağı 1921 yılında da mekteplerin sayısını çoğaltma gayreti göstermiştir. Sinop Merkezinde 14, Boyabat kazasında 23, Gerze’de 10, Ayancık’ta 22
okul için bütçede ödenek ayırmış, ancak bu mekteplerin çoğu öğretmensizlik yüzünden
kapalı kalmıştır.
1928 yılında 9’u ilçelerde 44’ü köyde toplam 53 ilkokul, 1 tanesi Sinop’ta diğeri
Boyabat’ta olmak üzere 2 merkez okul yapılması kabul edilmiş. İlçedekilerin tamamı ve
köydekilerin 34’ü eğitim ve öğretime devam etmektedir. Bu okullara 2528 erkek, 1024 kız
olmak üzere 3552 öğrenci devam etmiştir.
Kurtuluş Savaşı’nın ana hatlarını belirlemek ve Anadolu’daki halkı savaş için hazırlamak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun’a gelmek üzere yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 18 Mayıs 1919’da Sinop İskelesine gelmiş ve Samsun’a buradan hareket etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk Sinop’a ikinci kez 15 Eylül 1928 tarihinde gelerek bugünkü
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunun bahçesinde, kara tahta başında Harp İnkılâbını
açıklamıştır.
Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü halen Hükümet Konağı binasında hizmet vermekte
olup, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Şaban KARATAŞ Başkanlığında, 1 Maarif Müfettişleri
Başkanı, iki Müdür Yardımcısı, beş Şube Müdürü, 125 çalışanı ve 13 hizmet bölümü ile
çalışmalarına devam etmektedir
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Oluşturulan ekip üyeleriyle yapılan stratejik planlama bilgilendirme toplantısında Stratejik Planla ilgili düzeyleri sorularak eksik alanları ortaya konulmuştur. Özellikle stratejik
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planlama kavramlarına ve süreç konularında eksikleri tespit edilmiştir. Stratejik planlama
çalışma grubu öncelikle planlama çalışmalarında kendilerine yol gösterecek bilgi eksikliğini gidermek amacıyla eğitim faaliyetleri organize edilmiştir. Daha önce bu çalışmalara katılmamış arkadaşlar olmak üzere tüm çalışma grubuna aşağıdaki dokümanlar çıkartılarak
incelenmesi sağlanmıştır.



































Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Plânlama Kılavuzu‐DPT
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
AB Büyüme Stratejisi
Avrupa’da Eğitime Dayalı Temel Veriler
Bilgi Toplumu Stratejisi
Bilgi Toplumu Strateji Eylem Planı
10. Ulusal Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Türkiye İşgücü Piyasası Raporu
Avrupa’da Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi
Eğitimde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı
Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi
TÜBİTAK VİZYON: 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
MEB Çalışma Programı
Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
Orta Vadeli Program
AB Müktesebatına Uyum Programı
MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu
Bilgi Toplumu Stratejisi
Millî Eğitim Strateji Belgesi
MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı
MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
Hükümet Programı
60. ve 61. Hükümet Eylem Planı
MEB Bütçe Raporu
Millî eğitim ile ilgili mevzuat
Eğitimde Stratejik Planlama/Ercan TÜRK-Nezir ÜNSAL
Nurettin KONAKLI ile MEB’in Stratejik Plan Hazırlama/Mehmet Akif SözerNilgün Aksan
Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Sürecinde Bir Değerlendirme Aracı Olarak Mükemmellik Modeli
MEB 2015 – 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı/Fatih İŞLEK
Ayrıca stratejik planlama hazırlık çalışmalarında Millî Eğitim Müdürlüğümüzün
malî kaynakları da göz önünde bulundurularak kontrollü bir süreç yönetimi sağlanmıştır. Bu kapsamda Kurum bünyesinde bulunan özelliklede çalışma grubunun
içinde yer alan kişilere.
MEB’in stratejik planla ilgili düzenleyeceği hizmetiçi faaliyetler çıkartılarak özellikle il MEM Strateji Plan Koordinasyon Ekibi başta olmak üzere çalışma grubunda
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bulunan personelin çalışmalarda alacakları uygun hizmetiçi programlarına katılımı
sağlanmıştır.
Azınlık Okulları Türkçe ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun
Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Elektronik İmza Kanunu
Temel Eğitim ve Eğitim Kanunu
Temel Eğitim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek
Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
ile 24.03.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt
ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun
Temel Eğitim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
İş Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Meslekî Eğitim Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile
İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Millî Eğitim Temel Kanunu
Okul Pansiyonları Kanunu
Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması,
Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun
Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin
Kanun
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
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Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Sendikalar Kanunu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu(1)(2)
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu
Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye
Kurulmasına Dair Kanun
Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Temel Eğitim ve
Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu,
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden
Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAKANLAR KURULU KARARLARI










Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi Hakkında Karar
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak
Usul ve Esaslar
Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Meslekî Okullarda Görev Alacak
Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında, İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar
Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele
Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında Öğretmen İhtiyacının Karşılanması Bakımından Alanlar Bazında Öğretici Görevinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine
İlişkin Karar
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu
Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Bu bölümde Türk Milli Eğitim Sisteminin mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları 3 temel başlıkta incelenmiştir.
1-Temel Yasal Yükümlülükler,
2-Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler,
3-Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler,
Ayrıca Bakanlığımızın tüm mevzuatı gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi
oluşturulmuştur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada
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MEB’in faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonunun oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
1- Temel Yasal Yükümlülükler
Milli Eğitim Bakanlığının yasal çerçevesini belirleyen temel mevzuat, Anayasa ve
kurumumuzun tabi olduğu uluslararası anlaşmalar ile yerine getirmekle yükümlü olduğu
sorumluluklar irdelenmiştir.
a-Anayasa: T.C. Anayasasının Üçüncü Bölüm ve 42. Maddesine göre eğitim ilgili
temel hak ve ödevler, hükme bağlanmıştır. ’Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre,
devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri
açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen
seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı
kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve
inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana
dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla
düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır’’ olarak tanımlanmıştır.
b-Eğitimde AB ve Uluslararası Yükümlülükler,
MEB’in eğitimin uluslararası boyutuyla özel olarak ilgili iki birimi bulunmaktadır.
Bunlar; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’dür. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri; 14.09.2011 tarih ve
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 26. maddesinde belirtilmiştir. Türkiye’de eğitimin Avrupa ve uluslararası boyutuna bakılacak olursa,
Avrupa ülkelerinde çalışan ve yaşayan Türk vatandaşlarının ve aile bireylerinin eğitimiyle
ilgilidir. Türkiye’de yaşayan ve çalışan Avrupalıların eğitimi de bununla birlikte ele alınmaktadır. AB üyesi veya aday ülkelerde yaşayan ve yaşadıkları ülke vatandaşı olan Türk
kökenli insanlardır. Aynı şekilde Türk vatandaşı olan gayrimüslim azınlıkların eğitimi söz
konusudur. Uluslararası ve ikili anlaşmalarla bu insanların eğitimiyle ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye eğitim ve kültür alanlarında AB’nin politikalarının hedef ve önceliklerini
paylaşmaktadır. Eğitim Öğretim 2020 ile ortaya konulan hedefler Türkiye'nin de AB'ye
uyum çerçevesinde hedefleri olmaktadır. Ülkemiz, Eğitim ve Öğretim 2010 Çalışma Programı ve stratejik çerçeve "Eğitim Öğretim 2020", Bologna süreci ve Birlik programlarının
uygulanmasındaki etkinliğini, geliştirme çabasını devam ettirme yönünde kararlı adımlarla
ilerlemektedir. Öte yandan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde yürütülen 2007-2013 yılları arasını kapsayan Hayat boyu Öğrenme (LLP-Lifelong Learning
Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programları AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri
(Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerin (Türkiye) katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri
bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayat boyu Öğrenme Programı'nın
genel hedefleri, ülkemizin eğitim ve öğretim hedefleriyle de örtüşmekte olup ülkemiz bu
programa tam üye olarak katılım göstermektedir. Uluslararası boyutta ise; yıllardan beri
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hem Türk vatandaşları başka ülkelerde öğrenim görmekte ve öğretmen olarak çalışmakta
hem de yabancılar Türkiye’de öğrenim görmekte ve öğretmen olarak çalışmaktadırlar.
2- Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını kapsamlı bir biçimde ele alan ve değiştiren
yasa 2011 yılında çıkarılan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'dir. 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 kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir Bu yasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı ‘merkez örgütü’, ‘taşra örgütü’, ‘yurtdışı örgütü’ ve ‘hizmet birimleri’ olmak üzere dört bölümden oluşturulmuştur. 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim
Bakanlığının örgütsel yapısında bir değişim süreci başlatılmıştır. Öncelikle merkez örgütü
düzeyinde gerçekleştirilen değişim süreci, taşra örgütlerini de içerisine alacak şekilde genişletilmekte, ortaya konulan hedefler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının örgütsel pozisyonunu yeniden konumlandırmaktadır. Bakanlık merkez örgütü; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. Taşra örgütü olarak; her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur.
Yasayla, Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili kılınmıştır. Bu yapılanma temellerini
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 15. Milli Eğitim Şurasında; Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmet esasına göre bir yapılanmaya gidilmesi, Bakanlık merkez teşkilatının daha
ziyade makro düzeyde stratejik planlama, müfredat programı belirleme ve koordinasyon
işleriyle uğraşması, bu tür üst düzey konuların dışındaki yetki ve sorumlulukların Bakanlık
taşra birimlerine ve yerel yönetimlere devrinin gerçekleştirilmesi çalışmalarından almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 652 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye Göre Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri Şunlardır:
Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî,
sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının
ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle
donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak,
güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.
Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek.
Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.
Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit
derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve
öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek.
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Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.
Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın
eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program ve denklik derecelerinin belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında işbirliğinde bulunmak.
Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak
için, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan
görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
Bazı Önemli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
1869 yılında Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile Maarif Nazırlığı(Nezareti) kurularak eğitim siteminde köklü bir değişikliğe gidilerek Milli Eğitim Bakanlığının temelleri
atılmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun
Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekâlet’ine
(Milli Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını ve bir sistem haline getirilmesini sağlayan yasadır. 2 Mart 1989’da 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gençlik ve spor hizmetleri,
Millî Eğitim hizmetlerinden ayrılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını düzenleyen yasa; 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanundur.“29.06.1930 tarihli ve 1532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1702
sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun ile
19/01/1943 tarihli ve 5308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun, disiplin hükümleri halen uygulanan kanunlardır”.1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu; ilköğretim için ayrı olarak çıkarılan ilk yasa
olması bakımından önemlidir.19.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 1028.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile de yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasıyla ilgili esaslar belirlenmiştir. Türkiye’de zorunlu
eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını ve eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11 Mart 2012’de kabul edildi. 6287 No’lu bu kanun, 11 Nisan
2012’de Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler:
Bakanlığımızda çalışma yapılan alana ilişkin ayrıntılı bilgilerin verilebilmesi ve
çalışmalarda ahengin yakalanabilmesi amacıyla çok sayıda yönetmelik, yönerge ve genelge
çıkarılmaktadır(Ek4 de ayrıntılı liste yer almaktadır). Zaman zaman Organizasyon yapımızı etkileyebilecek şekilde çalışma ekip, kurul veya birimleri bile Yönerge ve Genelge ile
kurulabilmektedir. Örneğin; Özü itibariyle ortak paydası büyük olan faaliyet ve projelerde
tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve verimli kullanılması, uzmanlık,
tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından
yürütülmesini sağlamak amacıyla, AR-GE birimi yönergesi 25.06.2010 tarihinde İl milli
eğitim müdürlükleri strateji geliştirme hizmetleri şubelerine bağlı olarak çalışan AR-GE
birimleri kurulmuştur.
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FAALİYET ALANLARI ile ÜRÜN ve HİZMETLER
Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Faaliyet Alanları:
1

2

3

4

Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek
 Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek
 Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek
 Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
 İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak
 İl/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek
 İl Milli Eğitim Müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek
 İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak.
 Eğitim-Öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak
Eğitim-Öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Okulöncesi, ilkokul ve ortaokul
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
 Temel Eğitim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.
 İl Milli Eğitim danışma komisyonu
 Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Anadolu liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ve sosyal bilimler lisesi
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
 Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 İl Milli Eğitim Komisyonu
 Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Ticaret meslek lisesi, çok programlı lise, kız meslek lisesi, teknik endüstri meslek lisesi sağlık
meslek lisesi, tarım meslek lisesi, turizm ve otelcilik meslek lisesi
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
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faaliyetler için yapılanlar
 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve
işlemleri yapmak,
 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.
 İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu
 Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 İmam Hatip Lisesi
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
 Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
 Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.
 Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 RAM, Özel eğitim veren bütün devlet okulları
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
 Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
 Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
 Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
 Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
 Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
 Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
 Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
 Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
 Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak
 Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
 Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
 Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
 Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
 Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
 Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
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 Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
 Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
 Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Özel İlkokullar, Özel Ortaokullar, Özel Anaokulları, Özel Liseler, MTSK, Özel Öğretim rehabilitasyon Merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri ve diğer muhtelif kurslar.
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
 Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların
açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
 Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
 Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
 Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
 Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek,
 Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
 Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları iş ve işlemleri yürütmek.
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler ve bu
faaliyetler için yapılanlar
 Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
 Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,
 Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
 Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,
 Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek
sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
 Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,
 Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,
 Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
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 Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
 Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,
 İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
 Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
 İl düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
 İl stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
 Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
 Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
 Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
 Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
 Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
 Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
 Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
 İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
 Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,
 İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,
 Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
 İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,
 Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
Hukuk Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
 Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
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 Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek,
 Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
 Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
 Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
 Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
 İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
 İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
 Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 1
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
 Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
 İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
 Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği
ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
 Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 2
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
 İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
 Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
 Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
 Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
 Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
 Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
 Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
 Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
 Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
 Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
 Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.
Destek Şube Müdürlüğü
 Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
 Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
 Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
 Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
 Yayın faaliyetlerini yürütmek,
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 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
 Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
 Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
 Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
 Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
 Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
 Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
 Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü
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Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum
ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri
karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak
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PAYDAŞ ANALİZİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz iş ve işlemlerde tüm paydaşlarımızın memnuniyet algılarını en üst düzeyde tutabilmek ve katılımcılık ilkesi adına öncelikli
olarak sorun/gelişmeye açık alanlarımızın tespit edilmesi gerektiği görüşünden hareketle ilk
adımda paydaşlarımızı tespit ettik. Sonrasında ise belirlediğimiz paydaş listelerini etki
önem derecesine göre ayırarak, kullanacağımız en uygun görüş alma yöntemini belirledik..
İÇ PAYDAŞ ANALİZİ
İç paydaşların kurumun farklı kategorilerindeki özelliklerini ve faaliyet alanlarına
ilişkin memnuniyet algı düzeylerini belirlemek amacıyla sorgulamaya yönelik olarak 5’li
likert ölçeği kullanılmıştır.
İç paydaş olarak ilçe kurum/okul çalışanlarına ve öğrencilere uygulanmak üzere
945 adet iç paydaş anketi dağıtılmış ve bu anketlerden 745 adedi geri dönmüştür. Geri dönen anketlerden elde edilen veriler analiz edilerek, paydaşların anket sorularına verdiği cevapların istatistikî dağılımı yapılarak durum analizi kitabında detaylı olarak anlatılmıştır. İç
paydaşların genel anlamda memnuniyet alanları ve bununla beraber bazı faaliyet alanlarında duyulan ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasındaki eksikliklere ilişkin veriler tespit
edilmiştir.
1.KURUM MEMNUNİYET ANKETİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin beklenti ve memnuniyet
düzeylerini belirlemek amacıyla anket yapıymış, geriye dönen anketler değerlendirmeye
alınarak sonuçlar ve soru bazında veri analizi yapılmıştır.

2. ÖĞRENCİ-VELİ MEMNUNİYETİ
Sinop İl merkezinde örneklem olarak seçilen farklı kademede farklı okul türlerinde
değişik zamanlarda öğrenci ve veli memnuniyetini ölçmek amaçlı olarak anket dağıtılmış,
geriye dönen anketler değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde öğrenci sorun alanlarının belirlenmesinde %30 üzerinde, veli sorun alanlarının belirlenmesinde ise %25 üzerinde memnuniyetsizlik belirten anket maddeleri ağırlık düzeyine göre sıra-
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lanmıştır. Burada belirtilen sorun alanlarından yola çıkılarak GZFT Analizi ve Stratejik
Amaç ve Hedeflerin belirlenmesi sağlanmıştır.
DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ
Dış paydaşların kurumun farklı kategorilerindeki özelliklerini ve faaliyet alanlarına
ilişkin memnuniyet algı düzeylerini belirlemek amacıyla sorgulamaya yönelik 5’li likert
ölçeği kullanılmıştır. Buna göre Sinop İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün dış paydaşlarca algılanma düzeyinde olumlu sonuçlar alınmış olup alınan sonuçlar ve geliştirilmeye açık olan
alanlara ilişkin veriler kurum dışı analiz kısmında anlatılmıştır.

A. KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ
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1. KURUM İÇİ ANALİZ
Teşkilat ve Organizasyon Yapısı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

MAARİF MÜFETTİŞLERİ

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR

ÖZEL ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DİN ÖĞRETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu
Okullar Hayat Olsun Projesi İl Yönetim ve Yürütme Kurulları
Hayata Hazırlama ve Mesleki Rehberlik Projesi Tanıtım Faaliyetleri
HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YARDIMCISI

İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Danışma Kurulu
İç Kontrol Birimi
AR-GE Birimi

İl Millî Eğitim Komisyonu
Kantin Hesabı Harcama komisyonu

ORTA ÖĞRETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜR

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEMEL EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yurt Denetleme Komisyonu
İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
İl Sınav Yürütme Kurulu

İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu
İl Danışma Kurulu(PDR)
İl Disiplin Kurulu
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YARDIMCISI

SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Tablo: Birimler Bünyesinde Oluşturulan Kurul ve Komisyonlar
12-

MAARİF MÜFETTİŞLİĞİ BAŞKANLIĞI
Kurum Teftiş Raporları İnceleme Komisyonu
İnceleme Değerlendirme Komisyonu

12-

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBESİ
Bölge Sınav Koordinasyon Kurulu
Bölge Sınav Yürütme Kurulu

1Ücretsiz Ders Kitapları Komisyonu
2Teslim Alma-Muayene Kabul Komisyonu
3- Satın Alma Komisyonu

DESTEK ŞUBESİ
4Değerlendirme Komisyonu
5Taşımalı Eğitim İl Planlama Komisyonu
6Taşımalı Eğitim İl Komisyonu

1234-

HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBESİ
İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu
Öğrenme Şenlikleri İl Düzenleme Komitesi
Okullar Hayat Olsun Projesi İl Yönetim Kurulu
Modül programı Hazırlama Komisyonu

12345-

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ
İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
6- Yetkili Sendika Tespit Komisyonu
Uygulama Sınavı Komisyonu
7- Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu
Başvuru Onay Komisyonu
8- İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu
İl İçi Yer Değiştirme Komisyonu
Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu

123-

Geçici Kabul Komisyonu
Kesin Kabul Komisyonu
Emanet Komisyonu

123-

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ŞUBESİ
Ad Verme Komisyonu
4Denklik Komisyonu
Millî Eğitim Komisyonu
5İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu

12345-

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK ŞUBESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu
Okullarda Şiddetin Önlenmesine Yönelik İl Eylem Planı Komisyonu
Beslenme Dostu Okul Projesi Komisyonu
Beyaz Bayrak Komisyonu
İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu

12-

ÖZEL ÖĞRETİM ŞUBESİ
Özel Öğrenci Yurtları Denetleme Komisyonu
Özel MTSK ve İş Makineleri Sınavları İl Sınav Yürütme Kurulu

1-

Denetleme Komisyonu

123-

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ
Harcama Komisyonu
4İl Millî Eğitim Danışma Kurulu
Araştırma İzinleri İnceleme Komisyonu
5İç Kontrol Birimi
İl Millî Eğitim Komisyonu

123-

Bu Benim Eserim Komisyonu
Okul Sütü Komisyonu
Bilgi ve Kültür Yarışmaları Komisyonu

İNŞAAT EMLAK ŞUBESİ

SİVİL SAVUNMA ŞUBESİ

TEMEL EĞİTİM ŞUBESİ
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Paydaş Görüşlerinin Sonuçları
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetlere ilişkin hem kurum çalışmalarımızın hem de iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçmek maksadıyla
yürüttüğümüz anket uygulamaları neticesinde elde ettiğimiz veriler aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir.
Şekil 3: Kurum çalışanlarının memnuniyet düzeylerine ilişkin sonuçlar

TAM KATILIYORUM
18%
ÇOK KATILIYORUM
13%

HİÇ
KATILMIYORUM
28%

HİÇ KATILMIYORUM

AZ KATILIYORUM
KATILIYORUM
23%

AZ KATILIYORUM
18%

KATILIYORUM
ÇOK KATILIYORUM
TAM KATILIYORUM

Anket sonuçlarını değerlendirirken “katılıyorum” ibaresini de dikkate alırsak
%47’lik bir memnuniyet düzeyi ortaya çıkmaktadır ki bu memnuniyet düzeyi bir önceki
plan dönemine göre % 6 daha iyi durumdadır. Ancak Müdürlüğümüz bu memnuniyet düzeyini yeterli görmeyip, bu plan dönemi sonuna kadar memnuniyet oranını % 20 artırmayı
hedeflemektedir.
Öğrenci- Veli memnuniyet düzeylerine ilişkin sonuçlar
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Öğrencilerimize ve velilerimize uygulanan anketler neticesinde elde edilen ve planımızın hem vizyonunu hem de stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesini sağlayan sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.
Öğrenci sorun alanları
39. Ders aralarında dinlenme imkânı buluyorum.

70%

38. Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir.

55%

22. Okulda sağlık hizmetleri yeterlidir.

54%

4. Okul kütüphanesinden yeterli düzeyde yararlanabiliyorum.

62%

5.Okulun laboratuvarından (Bilgisayar, fizik, kimya vb. laboratuvarlar) yeterince yararlanabiliyorum..

49%

37. Ders araç ve gereçlerini(bilgisayar, tepegöz, deney araçları vb.) kullanabiliyoruz.

68%

36. Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır.

53%

59. Kulüp çalışmalarına severek katılıyorum.

59%

53. Okulumuzda yeteri miktarda sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir.

47%

40. Ders aralarında ihtiyaçlarımı giderebiliyorum.

53%

58. Kulüp çalışmalarının faydalı olduğunu düşünüyorum.

45%

61. Okulumuzda yapılan (Yeşilay Haftası, Trafik Haftası vb.) kutlamalarını beğenerek izliyorum.

48%

51. Yemekhanede çıkan yemekleri beğeniyorum.

58%

17.Okulda öğrencilerle ilgili alınan karalarda bizlerin görüşleri alınır.

62%

28. Derslerin işlenişinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.

45%

50. Okulun yemekhanesi temizdir.

72%

34. Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir.

45%

21. Öğrenci işlerinde her türlü işlemlerimiz hızla yerine getirilir.

46%

55. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır.

60%

57. Okulda isteklerimiz ve yeteneklerimiz esas alınarak eğitici kulüp çalışmalarına öğrenciler belirlenir.

71%

26. Derslerin içeriği benim ilgimi çekecek şekilde düzenlenmiştir.

39%

11. Okula ilettiğimiz öneri ve isteklerimize cevap verilir.

42%

56. Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum.

35%

2. Okul müdürü ile ihtiyaç duyduğumda rahatlıkla görüşebilirim.

82%

5. Derste konuya göre uygun araç ve gereçler kullanılmaktadır.

53%

30. Öğrendiğimiz teorik bilgilerin (deneyler, projeler, ödevler vb. yöntemlerle) uygulaması da yapılmaktadır.

47%

54. Okulumuzda yeteri miktarda sportif faaliyetler düzenlenmektedir.
45. Okulun içi ve dışı temizdir.
27. Dersler zevkli geçmektedir.

36%
53%
40%

62. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi (Not Verme, Karne vb.) yapılırken objektif davranılır.

43%

15. Okulumuzda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

76%

18. Okul öğrenci kurulu öğrencileri temsil edebilmektedir.
64. Ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır.

51%
38%

60. Okulumuzda bayramlar neşe içinde kutlanmaktadır.
49. Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır

35%
66%

20. Okulun öğrenci işlerinde güler yüzle karşılanırız.

32%

63.Sınav soruları ve yapılan değerlendirmeler öğrenci olarak bizlerin gerçek başarısını ölçmektedir.

33%
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6. Okulun spor salonundan yeterince yararlanabiliyorum.

30%

%30 ÜZERİNDEKİ SORUN ALANLARI BAZ ALINMIŞTIR.
Veli sorun alanları

52. Okulun yatakhanesi temiz, sağlıklı ve rahattır

59%

11. Okulda yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır

49%

34. Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir

45%

45. Okulda yeterince sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmektedir

44%

35. Ders aralarında öğrenci dinlenme imkânı bulmaktadır

39%

32. Sınıfta veya laboratuvarlarda yeterli araç gereç bulunmaktadır

38%

36. Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmektedir

35%

42. Okul kantininde satılan gıda ürünleri sağlıklıdır

35%

47. Düzenlenen bu faaliyetlere katılımda herkese fırsat tanınmaktadır

35%

33. Var olan ders araç ve gereçleri aktif biçimde kullanılmaktadır

35%

46. Okulda yeterince sportif faaliyetler düzenlenmektedir

32%

48. Düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri beğeniyorum

32,

37. Okulun binası ve diğer fiziki mekanlar yeterlidir

32%

27. Öğrenilen teorik bilgiler (deneyler, projeler, ödevler vb. yöntemlerle) uygulaması da gösterilmektedir

30%

41. Okul kantininde satılan malzemeler kaliteli ve güvenilirdir

30%

30. Ders kitapları işlenen konuya uygun olarak seçilmiştir

29%

17. Okulun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum

29%

40. Okulun içi ve dışı temizdir

28%

% 25 ÜZERİNDEKİ ANKET MADDELERİ (1/4) ÜZERİNDEKİ SORUN ALANLARI BAZ ALINMIŞTIR.
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Çalışanlara ilişkin bilgiler
Tablo: Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu

ÜNVANLAR
İl Millî Eğitim Müdürü
Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
İlçe Millî Eğitim Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili
Şube Müdürü
Şube Müdürü Vekili
Maarif Müfettişleri Başkanı
Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı
Maarif Müfettişi
Okul ve kurum Müdürü
Okul ve kurum Müdür Başyardımcısı
Okul ve kurum Müdür Yardımcısı
Müdür Yetkili Öğretmen
Öğretmen
Tesis Müdürü
UZMAN(Şahsa bağlı)
Sivil Savunma Uzmanı
Şef
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Memur
Avukat
Bilgisayar İşletmeni
Usta Öğretici
Hemşire
Kaloriferci
Teknisyen
İşçi (sürekli)
Sayman
Şoför
Hizmetli
GENEL TOPLAM

1
1
4
1
11
1
1
1
9
155
21
189
26
2484
1
7
1
22
78
80
2
4
1
3
2
38
58
1
20
301
3139
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Eğitime ilişkin MEİS ve E-Okul modülünden alınan verilere göre Sinop Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün temel istatistikleri
PERSONEL DURUMU
Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2014-2015 Eğitim öğretim yılında 396 genel
idari hizmetler sınıfı ve okul idarecisi, 1 avukat,9 Maarif Müfettişi,2484 öğretmen, 7 uzman, 22 şef, , 78 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 80 memur, 508 diğer personel ile iş
ve işlemlerini devam ettirmektedir.
ARAÇ GEREÇ DURUMU
Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü olarak kurumlarımızda; 1 adet otobüs, 1 kamyon, 14
minibüs, 20 otomobil, 257 Laptop, 1.082 lazer yazıcı, 24 Çok fonksiyonlu yazıcı, 331 fotokopi makinesi, 1.499 yansı cihazı, 360 akıllı tahta, 183 tarayıcı, 215 belgegeçer cihazı ile iş
ve işlemlerini devam ettirmektedir.
ÖĞRENCİ DURUMU
2014-2015 Eğitim öğretim yılında 2.385 okul öncesi öğrencisi, 10.040 ilkokul öğrencisi, 10.383 Ortaokul öğrencisi, 10.250 Lise öğrencisi ile eğitim öğretime başlamış ve
devam etmektedir (sayılar 11 Ocak 2015 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.)
İLKOKUL ÖĞRENCİ DERSLİK ÖĞRETMEN SAYILARI
İlimizde 73 ilkokulda, 702 derslik, 628 öğretmen tarafından 10.040 öğrenciye ders
verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 14,30 öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı ise 15,98’dır.
ORTAOKUL ÖĞRENCİ DERSLİK ÖĞRETMEN SAYILARI
İlimizde 46 ortaokulda, 456 derslik, 690 öğretmen tarafından 10.383 öğrenciye ders
verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 22,76, öğretmen başına düşen öğrenci
sayısı ise 15,04’dır.
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ DERSLİK SAYILARI
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İlimizde değişik türde 44 lisede, 560 derslik, 903 öğretmen tarafından 10.250 öğrenciye ders verilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 18,3, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ise 11,35’dir.
LYS İSTATİSTİK BİLGİLERİ
İlimiz LYS sonuçlarına göre %58’lik bir başarı yüzdesine sahiptir. Bu orana sınavsız
geçiş sonuçları da dâhildir
MEZUN İSTİHDAM İLİŞKİSİ
İlimizde meslek liselerinden ve mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerimizin işe
yerleşimleri ile alakalı veriler hazırlanmaktadır. Bu verilere göre ilimiz öğrencilerinin yaklaşık olarak %15’lik bir dilimi bir mesleğe yerleşmektedir. Bu durum nitelikli iş gücünitelikli mesleki eğitim sorununun tartışılması gereken bir alan olduğunu gözler önüne sermektedir.
İLİMİZ ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA DİSİPLİN OLAYLARI
2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 10.02.2015 tarihine kadar İlimiz orta öğretim kurumlarında toplam 145 disiplin olayı meydana gelmiştir. Olaylar daha çok sigara kullanımı,
okul kurallarına riayet etmeme ve kavga etme gibi başlıklarda yoğunlaşmaktadır.
OKULLAŞMA ORANLARI
İlimizin 2013-2014 Eğitim öğretim yılı İlkokul okullaşma oranı brüt %107,2, net
%97,69 (Türkiye brüt %111,94, net 99,57), Ortaokul okullaşma oranı ise brüt %107,84 net
%95,32 (Türkiye brüt %108,80 net 94,52) olarak gerçekleşmiştir. İlkokullarda Türkiye netine çok yakın olan ilimizdeki okullaşma oranı ortaokullarımızda ise Türkiye ortalamasının
yaklaşık bir puan üzerinde gerçekleşmiştir. Plan dönemi sonuna kadar her iki eğitim kademesinde de oranın net olarak % 100’e ulaşması hedefi gerçekleştirilebilir olarak öngörülmektedir.
Ortaöğretim kurumlarımızda, okullaşma oranları ise genel olarak liselerde brüt
111,45, net 83,56 (Türkiye brüt 103,26 net 76,65) olarak gerçekleşmiştir. Genel liselerde
brüt 61,15, net 40,51, (Türkiye brüt 55,37 net 36,67) Meslek liselerinde brüt 50,30, net
43,05 (Türkiye brüt 47,89 net 35,80) olarak gerçekleşmiştir.
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Genel ve Mesleki Ortaöğretim oranı Türkiye ortalamasının hem brüt hem de net
oran olarak üzerindedir. Bu alanda yapılacak çalışmalar, eğitimin kalitesini artırmaya yönelik olacaktır.
ÖZEL DERSHANE DURUMU
İlimiz genelinde 1.950 öğrencimiz dershane hizmetlerinden faydalanmaktadır. Hayat Boyu Eğitim kurslarının açılmasıyla ve dershanelerin kapatılmasıyla bu sayının plan
dönemi sonuna kadar sıfırlanması öngörülmektedir.
TAŞIMALI EĞİTİM
İlimiz genelinde toplam olarak 6.747 öğrenci, 541 hat üzerinden 48 taşıma merkezine ulaştırılmaktadır. Ortalama öğrenci başına düşen maliyet günlük 8,04 TL, yıllık ise
1.447 TL’dir. Yemek ücreti ise, günlük 2,70 TL, yıllık ise 486 TL’dir.

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI
Sinop Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8 adet özel eğitim kurumunda (RAM ve
BİLSEM dahil) 39 öğretmen, 131 öğrenci, 36 derslikte özel eğitim faaliyetlerine devam
edilmektedir.
MESLEKİ EĞİTİM KURUMLARI
İlimiz genelinde beş adet mesleki eğitim kurumu mevcut olup toplam öğretmen sayısı 74 tür. Plan yılı öncesinde bu kurumlarımız değişik mesleki alanlarda (çırak, kalfa, usta
vb.) 4112 kişiye hizmet sunarak yetişmelerine katkıda bulunmuştur. Bu sayının plan dönemi sonuna kadar mevcut imkânlar dâhilinde artırılması gerekmektedir.
YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI
İlimiz dâhilinde bulunan 9 halk eğitim merkezi,3 mesleki eğitim merkezi ve 2 METEM olmak üzere 14 kurum bulunmaktadır. Bu merkezlerde 176 kadrolu öğretmen ve kadrolu usta öğretici ile çalışmalarına devam etmektedir. Bu merkezlerimizde toplam olarak
12990 kursiyere hizmet verilmiştir. Plan dönemi sonuna kadar bu kurslarda anlamlı bir fark
oluşması beklenmektedir. (Hayat boyu ile ilgili yeni yükümlülükler dâhilinde)
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HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSLARI
Halk eğitim merkezleri vasıtasıyla açılan 12375 adet kursiyer kayıt olmuştur.
PROJELER
Bu Benim Eserim Projesi’ne il genelinde toplam 89 eser katılmış olup bunlardan 8
adedi Samsun’da yapılan bölge finallerine katılmaya hak kazanmıştır.
TÜBİTAK projelerine toplam 20 başvuru yapılmış olup proje çalışmaları devam
etmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV)
işbirliğinde yürütülen Yemekte Denge Eğitimi Projesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında
da devam etmektedir.
ERASMUS+ Projelerinde toplam 11 müracaatımız kabul olunmuş, değişik tür ve
okullarımızın geçen projelerinin büyüklüğü 470.000 € olarak gerçekleşmiştir.

YATIRIMLAR
İlimiz genelinde toplam olarak 3 değişik yatırım bitirilmiş olup,bu yatırımların
1.514.000 TL si Sinoplu hayırseverler tarafından gerçekleştirilecektir. Yatırımlar ihtiyaç ve
nüfusa göre planlanmış olup spor salonu ve okul gibi değişik alanlarda gerçekleştirilecektir.
GÜÇLENDİRME FAALİYETLERİ
İlimiz genelinde toplam 2 adet okul için güçlendirme çalışmaları yapılmıştır.

2. KURUM DIŞI ANALİZ
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken görev alanlarına ilişkin aşağıdaki politika belgeleri listesinde tarama yapılmıştır. Söz konusu belgeler
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incelenerek, gerekli analizlerin ardından planın geleceğe yönelim kısmında bize stratejik
amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde öncülük etmiştir.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ
 10. Kalkınma Planı
 Orta Vadeli Mali Plan
 Orta Vadeli Program
 62. Hükümet Programı
 Bakanlık Mevzuatı
 MEB 2010-2014 Stratejik Planı
 Millî Eğitim Şura Kararları
 Avrupa Birliği müktesebatı ve ilerleme raporu
 Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları
 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
 Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
 Millî Eğitim Kalite Çerçevesi
 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
 Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi
 Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
 Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitimle İlgili Raporları (ILO, OECD, UNICEF,
 EUROSTAT, WORLDBANK, UNESCO, CEDEFOP, NACCCE, IEA...)

PEST-E Analizi
POLİTİK EĞİLİMLER
Meslek okulları ile sanayi ve diğer iş merkezleri arasında gereken iş birliği sağlanamadığından, bu okullardaki öğrencilerimiz yeterince yetişmemekte; dolayısıyla iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Bu durumun tersi de geçerli olup piyasanın nitelikli iş gücüne
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erişimini zorlaştırmaktadır. Piyasanın ihtiyacı olan işgücünü sağlamak maksadıyla meslek
okulları ile sektörlerin eşgüdümü en önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır.
İlimizin küçük olması sebebiyle İl Müdürlüğümüzün politikalarının belirlenmesinde
hâkim politik unsurlar son derece etkili olmaktadır. Yakın ve samimi yaklaşımlar zaman
zaman eğitime ve eğitimcilere politik menfaat ya da baskı unsuru haline dönüşebilmektedir.
Eğitim çalışanlarının bu işe karşı net bir duruşunun olmayışı da kaydedilmesi gereken
önemli hususlardandır. Bu durum olumlu yönde kullanılabilirse eğitimi olumlu etkileyecek
bir fırsata dönüşme ihtimaline sahiptir.
EKONOMİ
İlimizin 586.200 Ha. lık yüzölçümünün % 39,5 lik kısmını oluşturan 231.170 ha.
Alan tarıma elverişli olup bunun 130.427 Ha. rında tarım yapılmaktadır. Geriye kalan tarım
dışı alanların % 54,6 sını( 320.209 Ha.) orman alanı, % 6 sını iskân ve tarıma elverişli olmayan alanlar oluşturmaktadır.
Üzerinde tarım yapılabilen 231.170 Ha. Arazi genellikle orman açması olup engebeli, çok parçalı ve % 86 oranında su erozyonuna açıktır. Yörenin dağlık ve ormanlık oluşu
nedeniyle dere ve ırmak kenarlarında düzlüklere rastlanır. Aşağıdaki tabloda tarım alanlarının kullanım durumu ve
oranları verilmiştir.
İlimizin tarımsal yönden en büyük sorunu arazilerin çok parçalı ve dağınık oluşudur.
Bu anlamda İlimizdeki 32.895 tarımsal işletmenin % 79'u 50 Dekarın altında araziye sahip
olup, bu işletmelerden 6.108'inin arazisi 10 ile 14 parçadan, 5.688'inin arazisi de 15 ve daha
çok parçalı araziden oluşmaktadır. 119 işletmenin hiç arazisi yoktur.
İlimizde ekonomik bakımdan yetiştirilen 4 ana ürün Buğday, Mısır, Arpa ve Çeltik
olup son yıllarda İl Müdürlüğümüzün yoğun çalışması ve Özel İdare bütçesi katkıları ile
çayır mera yem bitkileri ekilişlerinde özellikle yonca ve korunga ekilişlerinde büyük artışlar
olmuştur.
İlimizde arazi yapısı ve pazarlama sorunları meyvecilik tesislerinin dağınık ve sınır
ağaçlandırması şeklinde yayılmasına neden olmuştur. Yumuşak çekirdekli meyvelerin saklama ve değerlendirme zorlukları nedenlerinden son yıllarda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanılma Vakfı veya Özel İdare kaynaklı projelerle aşılı ceviz fidanları ile kurulu toplu ceviz
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bahçeleri kurulmaktadır.
İlimizde üretilen kestane dışındaki meyveler genellikle iç pazarlarda tüketilmektedir. Kestanenin büyük bir kısmı ise il dışına satılmaktadır.
İlimizin sahil kesiminde ormanlarda kendiliğinden yetişen kestane çiftçilerimiz için
büyük bir gelir kaynağıdır. Ancak orman sahalarının azalması, ağaçların yaşlanması ve kestane dal kanseri hastalığının yaygınlaşması ağaç sayısını günden güne azaltmaktadır.
İlin genel tarımsal durumunun bir parçası olarak hayvancılık da aile işletmeciliği karakterinde ve küçük üniteler şeklindedir. Sahil ve şehir yerleşim çevrelerinde büyükbaş,
yüksek kesimlerde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği daha fazladır.
Sahil şeridindeki Merkez ve ilçelerde büyükbaş hayvanlardan sığır olarak Jersey ve
melezleri ile yerli sığır, iç kesimlerde ise Montofon ve melezleri ile yerli sığırlar ağırlıklı
olarak yetiştirilir.
İlimizde arıcılık büyük çapta yeni tip kovanlarla yapılmakta olup sahil şeridinin
ilkbaharda sisli ve yağışlı olması, yaz sıcaklarının geç başlaması ve gezginci arıcılığın yaygın olmaması nedenlerinden kovan başına alınan bal miktarı ticari arıcılığa nispeten çok
düşüktür.
Gelişmiş av teknolojilerinin kullanılması, üreme yaşına gelmemiş balıkların avlanması ve deniz kirliliği her yıl avlanan balık miktarlarının değişmesine ve genellikle düşmesine neden olmaktadır.

İlimiz Karadeniz'in en önemli liman kentlerinden biridir.
Sığ kıyılara sahip oluşu, coğrafi konumu ve Karadenizli
balıkçıların avlanma sezonuna ilişkin ilk işareti aldıkları
bölge olması yanında Ülkemiz balık üretiminin % 5-7 si
gibi bir paya sahip olması nedeniyle su ürünleri üretimi
içindeki ekonomik önemi büyüktür.
İlimizde genellikle deniz balıkçılığı hâkim olup yetiştiricilikten ziyade avcılık yaygındır. 389 adet balıkçı teknesi ve bu gemilerde çalışan 1.248 balıkçı bulunmaktadır. Kaba
bir hesapla balıkçı, nakliyeci ve işçi gibi yan sektörlerle birlikte 4-5 bin kişi geçimini balık46

çılıktan sağlamaktadır.
İlimizde 3.950 ton/gün kapasiteye sahip 8 adet balık unu ve yağı fabrikası mevcut
olup üçü faal olmayan fabrikalarda her yıl yaklaşık 30.642 ton hamsi işlenerek 4.688.865
Kg balık unu ve 3.025,116 Litre balık yağı elde edilmektedir.
Sinop Kalkınmada Öncelikli iller arasındadır. Coğrafi konumu, topografyası, pazara
uzaklığı, sermaye yetersizliği ve altyapının tamamlanmamış olması kalkınmasında olumsuz
etkiler yaratmıştır. Sanayi Sektörü tarım, orman, toprak, su ürünleri ve diğer kaynaklara
bağlı olarak gelişme göstermiştir. İldeki çeltiği değerlendiren çeltik fabrikaları ve un fabrikaları ile orman varlığı kereste ve kereste ürünlerinin hammaddelerini oluşturmaktadır. Boyabat yöresinde ise toprak sanayi oldukça yaygındır. Ayrıca hazır giyim, kireç, metal, kimya, çivi, cam BTB fabrikaları vardır. İlde kamu ve özel kuruluşlara ait toplam 106 adet sanayi tesisi mevcuttur. Bu kuruluşlarda toplam 4569 kişi istihdam etmektedir. Bu sanayi
kolları gıda, hayvancılık, inşaat, kimya ve su ürünlerinden oluşmaktadır.
İlimizde odalara kayıtlı toplam 19.045 esnaf, sanatkâr ve sanayici vardır. Sinop'ta
ekonomik alanda son zamanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler yeni yatırımlarla yerini
olumlu gelişmelere bırakmıştır.
Sinop Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması durumunda Sinop'un gelişmesinde
önemli ilerlemeler görülecektir.
Sinoplu olup İstanbul'a yerleşen yatırımcılar Sinop'a dönmeye başlamışlardır. Sinop'un limanı ve uluslararası durumda bulunan havaalanı yolcu ve yük taşımacılığına elverişlidir. Ayrıca diğer illerle olan karayolu bağlantılarının standartları iyileştirilmektedir.
Karadeniz Sahil Yolunun bitmesi neticesinde önümüzdeki yıllarda ticarette canlılık
beklenmektedir.
Sinop İli ülkemizde yapılması düşünülen nükleer santrallerden birisinin yapılmasının
planlandığı illerimizden biridir. Bunun da ilimize ekonomik-sosyal kültürel alanda ilimiz
bir katkı sağlaması beklenmektedir.
Sinop Karadeniz'de Bağımsız Devletler Topluluğuna en yakın deniz mesafesindedir.
İlimiz Türkiye'nin modern, sakin ve olaysız illerinden bir tanesidir.
Tabii güzelliği yanında çevreyi kirletmeyen sanayisi ile de Turizm ve Sanayide iler-
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leme yolundadır. Yatırımcıları Sinop'' yatırım yapmaya davet ediyoruz

SİNOP İLİNİN KÜLTÜR YAPISI
Zengin bir kültür hazinesine sahip olan Sinop, Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olup, ilin ilk yerleşme tarihi ilk Tunç Çağı ile başlamıştır.
Coğrafi konumu nedeniyle antikçağlardan beri deniz ve ticaret kenti olan Sinop'ta
Karadeniz'e hâkim olmak isteyen bütün kavimler yaşayarak medeniyetlerinin kalıntılarını
bırakmışlardır. Bir Helen kolonisi olarak kurulan ve antikçağda Karadeniz'in en önemli
kenti olan Sinop Helenistik dönemde Anadolu'nun yerli kültürleriyle Helen ve Pers kültürlerini birleştirmek isteyen Pontus Devleti'nin de başkentlerinden biri olmuştur.
M.Ö. 70 yılında Romalıların, M.S. 395 yılında Bizanslıların, 03.Ekim 1214 yılında
Selçukluların 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun hâkimiyetine giren Sinop, Bizans
döneminde Ortodoks Hristiyanlığının etkisiyle dilde ve kültürde Hellenleşmiştir. Türk
egemenliğine geçişiyle yayılmaya başlayan Türk -İslam kültürü ise, günümüzdeki yapının
temelini oluşturmuştur.
Selçuklu egemenliğinde Sinop baştanbaşa imar edilmiş, şehrin imarı için diğer şehirlerden hocalar ve yapı ustaları getirilmiştir. Çavdaroğluları döneminde de önemli bir
liman olma durumunu koruyan Sinop'a büyük önem verilmiştir. Kültür müessesesi zamanının en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Şehirde cami, medrese, kütüphane, imaret, köprü, han
ve hamamlar yaptırılmıştır. Tersanelerinde zamanın en büyük gemileri yapılmaya başlanmıştır. İlim adamları Sinop'ta toplanmış ve büyük himaye görmüşlerdir. Yine bu devirde
Türkçe birçok eser yazılarak Türk Kültürü'nün dünyaya yayılmasına hizmet edilmiştir. Sinop Darphanelerinde devrin en güzel paraları basılmıştır.
Osmanlı döneminde de önemli bir liman ve gemi yapımı merkezi olma durumunu
sürdüren Sinop'a, XVII. Yüzyıl ortalarında uğrayan Evliya Çelebi halkının tüccar, marangoz ve gemici olduğunu ünlü Seyahatnamesinde yazmıştır.
Ancak XIX. yüzyılda Anadolu'nun iç kesimleriyle bağlantı güçlüğü yüzünden, Sinop Limanı önemini kaybetmiş, Trabzon ve Samsun Limanları ön plana çıkmıştır.
Nüfus çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, bu dönemlerde daha çok Sinop'ta
toplanan Hıristiyan azınlıklar ticaret ve zanaatı ellerinde tutmuşlardır. XIX. yüzyıl sonları
ve XX. Yüzyıl başlarında dışa bağımlı ticaretin gelişmesiyle surların dışında yeni bir yerle48

şim merkezi ortaya çıkmıştır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında yöreye yerleştirilen Kafkas kökenli göçmenler özgün
gelenek ve görenekleriyle kültürel yapıya renk katmışlardır. Denizle iç içe bir ticaret merkezi oluşu kentin değişik değerler tanımasına yol açmıştır.
Arkeolojik kalıntıları, etnolojisi ve folkloru ile paha biçilmez bir kültür mirasına
sahip olan Sinop, 1991 yılında Türk egemenliğine geçişinin 777. Yıldönümünü yaşamıştır.
Millî mücadelenin başladığı yıllarda Bandırma vapuru ile Samsun'a gitmek üzere yola çıkan Ulu Önder Atatürk 18 Mayıs 1919 tarihinde Sinop'a uğramıştır. Atatürk devrimlerinden
harf devrimi Atatürk’ün 15 Eylül 1928 tarihinde ikinci defa Sinop'a gelişleri ile ilimizde
başlatılmıştır.
Hatta Sinop'u çok sevdiğini belirten Atatürk bu hislerini "Ne olurdu Sinop'un yarı
güzelliği Ankara'da olsa idi" ifadesiyle belirtmiştir.
Cumhuriyetin başlattığı dönüşümler Sinoplular tarafından kolayca benimsenmiş,
1932 yılında kurulan Halkevleri ilin toplumsal-kültürel yaşamında önemli bir işlev göstermiştir.
O dönemde kurulan Sinop Halkevi pek çok alanda yaptığı faaliyetlerle Türkiye'nin
önde gelen halkevlerinden biri olmuştur. Yine bu dönemde Sinop'a ilk sinema halkevi tarafından getirilmiştir. Tiyatro faaliyetleri yapılmıştır. Çok sayıda tiyatro oyunu, gerek açık
havada, gerekse kapalı salonlarda halka sergilenmiştir.
Yörenin durağan yapısındaki ilk kıpırdanmalar 1950'li yıllarda görülmeye başlanmıştır. Yine bu yıllarda kurulan Türk-Amerikan ortak savunma tesislerinde görevli yabancılar da yüksek tüketim düzeyleriyle kentin yaşamını etkilemişlerdir. Bu etkilerle Sinop'un
tarihsel uğraşıları turizme yönelik tahta ve dokumacılık biçiminde yeniden ortaya çıkmıştır.
1970'lerde sonra hızlanan sanayileşme-kentleşme de kültür değişmesinin etkilerindendir.
İlk Tunç Çağı'ndan başlayarak günümüze kadar pek çok medeniyete sahne olmuş
ve bu medeniyetlerden hala ayakta duran kaleleri, camileri, türbeleri, mescitleri, tabyaları
ve kiliseleri ile bizlere örnekleri kalmış olan Sinop'ta kazılardan ve çevreden elde edilen
buluntular da şehir müzesinde sergilenmektedir.
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SİNOP İLİNİN TURİZM DURUMU
Sinop, Turizm açısından zengin potansiyel kaynaklara sahiptir. Doğal güzellikler ve
tarihi eser yönünden oldukça zengindir. Zengin Orman örtüsü Karadeniz'deki uzun kıyısı,
doğal kumsalları, yaylaları, mesire yerleri İl'in başlıca güzellikleridir. Sinop İli sürekli göç
veren bir il olduğu için doğasında ve çevresinde hiç bir bozulma olmamıştır.
M.Ö. 4500 yıllarından başlayarak günümüze kadar uzanan çeşitli uygarlıkların izlerini taşıyan Kaleler, kaya mezarları, kiliseler, camiler, medreseler, hamamlar, çeşmeler,
tabyalar,

türbeler,

vb.

eşsiz

tarihi

eserlerimiz

bulunmaktadır.

Yağmur miktarının diğer illere göre az oluşu, Karadeniz insanının tatil için Sinop'u
tercih sebebidir. Ayrıca; Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun gibi çevre illerden Turizm
amaçlı gelen kişi sayısı oldukça fazladır. İlin 175 km uzunluktaki kumsallarının 70 km'lik
bölümünde, Akdeniz plajlarındaymış gibi rahat ve doğal bir şekilde denize girilebilmektedir.
Son yıllarda İldeki Bakanlığımızdaki Yatırım Belgeli tesislerin bir kısmının inşaatının tamamlanarak hizmete girmesi, Sinoplular tarafından ev pansiyonculuğunun benimsenerek geliştirilmesi, eğlence yeri sayısının ve kalitesinin artması İl Turizminin gelişmesine
olumlu katkıda bulunmuştur. Bu konudaki yeni yatırımların teşvik edilmesi, Sinop'un Karadeniz Bölgesinde turizm patlaması yapmasını sağlayacaktır.
Ayrıca Karadeniz sahil yolunun bitmesi, Ankara –Sinop Yolunun Sinop-Kargı yolunun bitmesi neticesinde kısalması ve Sinop-İstanbul arası uçak seferlerinin her gün ve iki
ayrı havayolu şirketi tarafından yapılması turizmi olumlu etkileyecek ileri yıllarda Sinop
aynı zamanda bir turizm şehri olacaktır.
TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ilimizdeki okullara aksettirilmiş, il ve ilçe merkezlerindeki okullarımızın tamamında internet ağı kurulmuş, birçok Okulumuzda projeksiyon cihazı, masaüstü bilgisayarlar sınıf seviyesine kadar indirilmiştir. Bunun yanında FATİH PROJESİ bakanlığımızın öngördüğü planlama seviyesinde devam etmektedir. Eğitim
ve insan kaynaklarında bilgi teknolojisi yatırımlarına verilen önem artırılarak devam ettirilmelidir.
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Okullarımızın teknolojik imkânlar konusunda bariz bir sıkıntısı bulunmamaktadır.
Her okulumuz bilişim teknolojilerinin gereği olan asgari donanıma sahiptir. İl Özel İdaresi
ile işbirliği içerisinde sarf malzemesi temini, eskiyen teknolojik aletlerin yenilenmesi ve
donatım ile ilgili sıkıntıların çözümü maksadıyla çalışmalarımız koordineli olarak devam
etmektedir.
Tablo: PEST-E Analizi

PEST Analizi (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknoloji)

Etkisi Çok
Olumsuz

Etkisi
Olumsuz

Etkisiz

Etkisi
Olumlu

Etkisi Çok
Olumlu

ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

POLİTİK

-2

-1

0

1

2

- 5084 sayılı Teşvik K.

X

-Formal ilişkiler yerine informal ilişkilerin ön planda olması

X

-Siyasi baskıların olması

X

-Eğitim politikalarında çok sık değişiklik yapılması

X

-Meslek okulları ve sektörel piyasa arasındaki uyumsuzluk

EKONOMİK

X
-2

-1

0

1

- Organize sanayinin bulunması
-Deri sanayinin gelişmiş olması

X

-Endüstriyel hammadde çeşitliliğinin olması

X

- Bölge insanın istihdama yönelik yatırım yapmaması

X

-Kırsal kesimde yaşayan halkın ekonomik sıkıntılarının olması
ve bu sebeple il merkezine iç göç yaşanması

X
-2

SOSYO-KÜLTÜREL

-1

- Veli eğitim seviyesinin düşüklüğü

X

- Sosyal-Kültürel faaliyet alanlarının yetersizliği

X

- Kültür turizm bölgesi olmasına rağmen bu konudaki çalışmaların yetersiz olması

X

-Parçalanmış aile sayısının fazla olması

X

-Şiddet olayları ve kaba intihar oranlarında artış gözlenmesi

X

TEKNOLOJİ

-2

- Bilgisayar ve internet kullanımının artması

X

-1

- Sanayideki yatırımcıların teknolojiyi yakından takip etmesi

0
X

X
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1

2

1

2

X

- Sürekli göç alması

- İnternet kafelerin amacına uygun hizmet vermemesi

0

2
X

-Gençler arasında siber suçlar olarak tanımlanan alanlarda
artış olması

X

EKOLOJİK

-2

-1

0

-Atık sorununun olması

X

-Su kirliliğinin olması

X

-Hava kirliliğinin olması

X

-Görsel kirliliğinin olması

1

2

X

Dış Paydaş Analizi Tespitleri
Dış Paydaşlarımızdan Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Sinop İl Müftülüğü ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, yapılan bu görüşmeler neticesinde sorun alanı olarak tespit edilen hususlara ilişkin karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuş buradan elde edilen fikir ve görüşlere
SWOT (GZFT) Analizinde de yer verilmiştir. Ayrıca sorun alanlarına yönelik ortaklaşa
projeler yürütülmesi hususunda görüş birliğine varılmıştır. Dış paydaş olarak İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversite, Meslek Odaları, Sendikalar, Basın-Medya
Kuruluşları, Vakıflar, Sanayi Kuruluşlarına uygulanmak üzere 67 adet dış paydaş anketi
gönderilmiş, geriye dönen 52 adet dış paydaş anketleri değerlendirmeye alınarak istatistikî
veri analizi yapılmıştır. Uygulanan ankete dış paydaşların verdiği cevaplar doğrultusunda
çıkarılan sorun alanları aşağıda gösterilmiştir.
DIŞ PAYDAŞ SORUN ALANLARI
 İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet binası yetersizdir.
 Her türlü madde bağımlılığı sayısında artış gözlemlenmektedir.
 Öğretmenlerin kişisel gelişimlerinde yetersizlikler mevcuttur.
 Öğrenci davranışlarında ahlaki değerler bakımından olumsuz artış vardır.
 Nüfus artışı ve göçler eğitimi olumsuz etkilemektedir.
 Parçalanmış aile yapısı eğitimi de olumsuz etkilemektedir.
 Eğitim politikalarının çok sık değişmesi eğitimde istikrarın önüne geçmektedir.
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 Bilinçsiz internet kullanımı neticesinde genç nesil arasında siber suçlarda
artış gözlenmektedir.
3. GZFT Analizi
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün GZFT (SWOT) Analizi yapılırken öncelikli olarak iç ve
dış paydaşlarımıza yapılan anket sonuçları ve görüşmeler neticesinde elde edilen sonuçlar
analiz edilmiş, oradan elde edilen veriler doğrultusunda gelişmeye ve iyileştirmeye açık
sorun alanları tespit edilmiştir. Ayrıca Stratejik Planlama Ekibiyle ayda bir yapılan mutat
toplantılarda beyin fırtınası yöntemiyle kurum içi analiz yapılmış ve öne çıkan fikirler önceliklendirme yapılmak suretiyle ilgili başlıkların altında toplanmıştır.

4. Sorun/Gelişim Alanları
İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak planımızı hazırlarken stratejik planın temelini oluşturan
Neredeyiz? Sorusuna yukarıda da bahsedilen yöntem ve analizler doğrultusunda çeşitli
cevaplar aldıktan sonra Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Sorusunun cevabını bulmak ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte kurumumuzu vizyonuna ulaştıracak amaç ve hedefleri belirlemek
için karşımıza çıkan sorun/gelişim alanlarını belirledik. Buna göre;
GELİŞİM/SORUN ALANLARI
Eğitim ve Öğretime Erişim Gelişim/Sorun Alanları


Okul öncesi eğitimde okullaşma



Temel eğitimde devamsızlık



Ortaöğretimde okullaşma



Ortaöğretimde devamsızlık



Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler



Zorunlu eğitimden erken ayrılma



Taşımalı eğitim



Yurt ve pansiyonların doluluk oranları



Temel eğitimden ortaöğretime geçiş



Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
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Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi



Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi



Özel öğretimin payı



Hayat boyu öğrenmeye katılım



Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı



Açık öğretim liselerini ortalama bitirme süresi



Yükseköğretime katılım

Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları


Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler



Okuma kültürü



Okul sağlığı ve sağlığa uygunluk



Zararlı alışkanlıklar



Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler



Öğretmen yeterlilikleri



Okul Yöneticilerinin derse girme, ders denetleme yetkisi



Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı



Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları



Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu



Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi



Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sistemi



Sınav odaklı sistem ve sınav kaygısı



Eğitsel değerlendirme ve t anıl ama



Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri



Öğrencilere yönelik uyum faaliyetleri



Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere
özel eğitim



Hayat boyu rehberlik hizmeti



Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği



Açık öğretim sisteminin niteliği



Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu
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Mesleki ve teknik eğitimde ARGE çalışmaları



Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin sektörle ilgili özel alan bilgisi



Mesleki eğitimde alan dal seçim rehberliği



İşyeri beceri eğitimi ve staj uygulamaları



Çıraklık eğitimi alt yapısı



Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi



Akreditasyon



Yabancı dil yeterliliği



Uluslararası hareketlilik programlarına katılım

Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları


İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi



İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı



Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet öncesi mesleki uyum eğitimleri ile ilgili
standartlar ve bu konuda ilgili mevzuatın uygulanması



Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu sağlayacak biçimde düzenlenmesi



Çalışanların ödüllendirilmesi



Hizmet içi eğitim kalitesi



Uzaktan eğitim uygulamaları



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, çalışma, konaklama ve sosyal hizmet ortamlarının kalitesinin artırılması



Birleştirilmiş sınıf uygulaması



Donatım eksiklerinin giderilmesi



Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu
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Özel eğitim okullarının yetersizliği

(Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü

alanlarında özellikle ortaöğretim düzeyinde)


Dershanelerin özel okullara dönüşümü



Hizmet binalarının fiziki kapasitesinin yetersiz olması



İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki zamanlama



Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında yaşanan arsa sıkıntıları



Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu



Okul ve kurumların bütçeleme süreçlerindeki yetki ve sorumluluklarının artırılması



Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı



Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi



Okul -Aile Birlikleri



İş ve işlemlerin zamanında yapılarak kamu zararı oluşturulmaması



Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi



Mevzuatın sık değişmesi



Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi



Kurumlarda stratejik yönetim anlayışının bütün unsurlarıyla hayata geçirilmemiş
olması



Stratejik planların uygulanabilmesi için kurumlarda üst düzey sahiplenmenin yetersiz olması



Millî Eğitim Müdürlüğü iç ve dış paydaşları ile etkin ve sürekli iletişim sağlanamaması



Basın ve yayın faaliyetleri.



Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerinde olumsuz etkisi



Mevcut arşivlerin tasnif edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi



İstatistik ve bilgi temini



Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu



Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artırılması



Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi



Elektronik içeriğin geliştirilmesi ve kontrolü



Projelerin amaç-sonuç ilişkisinde yaşanan sıkıntılar



Uluslararası işbirliği ve etkinliğin artırılması
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İş güvenliği ve sivil savunma



Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği



İç kont rol sisteminin etkin kılınması



İş süreçlerinin çıkarılamaması



Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilememesi



Bütünsel bir izleme-değerlendirme sisteminin kurulması
5.Sinop İli MEM Stratejik Plan Mimarisi

PLAN MİMARİSİ
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
1.1.Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama
1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama
1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama
1.1.3. Yükseköğretime katılım ve tamamlama
1.1.4. Hayat boyu öğrenmeye katılım
1.1.5. Özel eğitime erişim ve tamamlama
1.1.6. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi
1.1.7. Özel öğretimin payı
1.1.8. Yurtdışında ikamet eden vatandaşların eğitim ve öğretime erişimi
2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
2.1.Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.1.1. Hazır oluş
2.1.1.2. Sağlık
2.1.1.3. Erken çocukluk eğitimi
2.1.1.4. Kazanımlar
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri
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2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi
2.1.5. Program ve Türler Arası Geçişler
2.1.6. Rehberlik
2.1.7. Ölçme ve Değerlendirme
2.2.Eğitim ve Öğretim il e İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
2.2.1. Sektörle İşbirliği
2.2.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması
2.2.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama
2.2.4. Mesleki Rehberlik
2.3.Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği
2.3.2. Uluslararası hareketlilik
3. KURUMSAL KAPASİTE
3.1.Beşeri Alt Yapı
3.1.1. İnsan kaynakları planlaması
3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2. Okul bazlı bütçeleme
3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı
3.2.4. Donatım
3.3.Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.2. Bürokrasinin azaltılması
3.3.3. İş analizleri ve iş tanımları
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3.3.4. Mevzuatın güncellenmesi
3.3.5. İzleme ve Değerlendirme
3.3.6. AB ye uyum
3.3.7. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.7.1. Çoğulculuk
3.3.7.2. Katılımcılık
3.3.7.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.8. Kurumsal Rehberlik ve Denetim
3.4.Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişim
3.4.1. Bakanlık hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu
3.4.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.4.3. Elektronik veri toplama ve analiz
3.4.4. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı

II. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER
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MİSYONUMUZ
Toplumun değerleri doğrultusunda, eğitim dışında
ki kurumlarla da işbirliği yaparak, eğitim hizmetinden yararlanan kitlenin beklentilerini karşılayan
ve onları geleceğe hazırlayan kaliteli eğitim ve hizmetleri yerine getirmek.

VİZYONUMUZ
Kurumlarla işbirliği içerisinde yenilikçi
yöntem ve teknikleri kullanan, değişim
ve gelişime açık bir kurum olmak.
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DEĞERLERİMİZ

 Atatürk ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik bir yönetim anlayışı;
 Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
 İnsan hak ve özgürlüklerine saygı, renk, din, dil, ırk, Millîyet, cinsiyet ve düşünce farklılığı gözetmemek;
 Düşünce ve ifade özgürlüğü;
 Liderlik, yaratıcılık, yenilikçilik, üretkenlik, idealist olmak;
 Bütün yönetim sürecinde şeffaflık ve katılımcılık;
 Liyakati ve fırsat eşitliğini esas alan yönetim anlayışı;
 Güvenilirlik, sorumluluk, akılcılık, evrensellik;
 Bilimsel yaklaşım;
 Bilgiyi arama, toplama, muhafaza etme, üretme ve yaymada mükemmellik;
 Gelecekten sorumlu olma;
 Hesap verebilirlik;
 Yaşam boyu eğitim;
 Ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık;
 Kalite ve öz değerlendirme kültürü;
 Topluma hizmet;
 Hata olmadan önlemeye yönelik olma;
 Problemin değil çözümün parçası olma;
 Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
 Doğaya, çevreye saygı ve duyarlılık.
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B.

STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU

Stratejik Amaç 1.
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1.
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her
tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Stratejik Amaç 2.
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye
açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1.
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.
Stratejik Hedef 2.2.
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile
uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak.
Stratejik Hedef 2.3.
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/ öğretmen hareketliliğini artırmak.
Stratejik Amaç 3.
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek
eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı
tesis etmek.
Stratejik Hedef 3.1.
Müdürlüğümüzün hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2.
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis
etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak.
Stratejik Hedef 3.3.
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Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi
sonuna kadar oluşturmak.
Stratejik Hedef 3.4.
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve bakanlık hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak.

C.

TEMA, AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER

TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM
ÜST POLİTİKA ANALİZİ TEMA 1.
AB 2020 stratejisinde belirlenen başlıca eğitim hedefleri erken okul terk oranlarının %10
oranının altına düşürülmesi ve yükseköğretim derecesi elde etmiş 30-34 yaş arasındaki bireylerin oranının % 40 seviyesine yükseltilmesidir. (LİZBON FASIL 26)
Eğitimde beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, tüm kademelerde okullaşma oranlarında artış
sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. Kız çocukları
ile yoksul öğrencilerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve taşımalı eğitimi güçlendirmek
için çeşitli faaliyetler yürütülmüş, zorunlu eğitim süresi uzatılarak ortaöğretim sistemi yeniden yapılandırılmış, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde artış sağlanmıştır. Bu gelişmelere rağmen, ülkemiz okul öncesi eğitim ve ortaöğretime erişimde ve başarı performansını değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasında
uluslararası ortalamaların altında kalmıştır. (10 KALKINMA PLANI MD.108)
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite
odaklı dönüşüm sürdürülecektir.(MD.144)
Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi
eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. (MD.146)
İlk ve orta öğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula
erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. (MD.147)
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Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki
altyapı güçlendirilecektir. (MD.148)
Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan
etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturulacaktır. (MD.150)
Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması,
özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecektir. (MD.156)
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden
hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun
vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.
(MD.158)
Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program bütünlüğü
temin edilecek ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. (MD.160)
Eğitim ortamları, dünyada ve Türkiye’de kabul gören “hayat boyu öğrenme stratejisi” dikkate alınarak tasarlanmalıdır.(18. MİLLİ EĞİTM ŞURASI MD.5)
Sosyal ve sportif etkinlikler için uygun koşullar hazırlanmalı, eğitim ortam ve programları,
öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.(MD.6)
Ortaöğretime erişimle ilgili daha sağlıklı politikalar geliştirebilmek için öğrencilerin devamsızlık ve terk nedenleri tespit edilerek öğrenciyi sistem içinde tutacak tedbirler alınmalı,
okula devamı, okulu bitirmeyi, okuldan ayrılmayı, mezunları izlemeyi ve değerlendirmeyi
sağlayacak sistem kurulmalı, ortaöğretim kurumlarını erken bitirme imkânı sağlayan düzenlemelere yer verilmeli, ilköğretimden mezun olanların e-okul üzerinden takibi yapılmalıdır.
(MD.19)
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Toplumda hayat boyu öğrenme kapsamında; sanat eğitimi ile sportif nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla halk eğitim merkezlerinde daha fazla kurs açılmalıdır. Halk
eğitim merkezleri altyapı ve öğretmen açısından güçlendirilerek bu kurslara kaynak ayrılmalıdır.(MD.5)
Risk altında ve dezavantajlı konumda olan çocukların tespiti yapılarak bu çocuklara yönelik
eğitim çalışmaları artırılmalı; terör, göç, madde bağımlılığı, parçalanmış aileler, iletişim
araçlarını kötüye kullananlar vb. risk faktörleri göz önünde bulundurularak önleyici rehberlik çalışmalarına ağırlık verilmeli, bu konuda bölgenin ve yörenin özelliğine uygun olarak
disiplinler arası ekip çalışmaları mülki amirlerin koordinesinde hayata geçirilmelidir.(MD.16)

1. Stratejik Amaç
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
1. 1. Stratejik Hedef
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin her
tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.
Önceki Yıllar

HEDEF

Performans Göstergeleri
2012

2013

2014

2019

İlkokuldan önce en az bir yıl okul
öncesi eğitim almış olanların oranı

66,58

51,80

59,25

74

2

Net okullaşma oranı

İlkokul

99,37

97,64

100

3

Net okullaşma
oranı

1

Ortaokul

94,90

95,32

95,84

100

Ortaöğretim

78,60

83,56

84,24

100

91,50

93,09

100

100

51,06
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Zorunlu eğitimde
net okullaşma
90,95
oranı
4

Temel Eğitimden orta öğretime
geçişte ilk beş tercihinden birine
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yerleşen öğrenci oranı
5

6

7

Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime
erişim oranı

80,66

57,33

76,33

81

Örgün eğitimde 10 -20 gün ve
üzeri devamsız öğrenci oranı

İlkokul

3,28

3,22

2,75

Ortaokul

3,28

2,54

2,79

2,50

Ortaöğretim

27,90

27,08

26,97

1,50

İlkokul

1,07

0,90

0,94

0,90

Ortaokul

1,07

0,86

0,90

0,70

Ortaöğretim

6,04

6,11

5,34

0,65

İlkokul

0,80

0,88

0,92

0,90

Ortaokul

0,80

0,48

0,52

0,82

Ortaöğretim

2,23

2,30

2,22

0,46

İlkokul

0,004

0,010

0,011

0,005

Ortaokul

0,004

0,011

0,012

0,006

Ortaöğretim

0,080

0,070

0,060

0,050

0,030

0,020

0,015

0,010

Örgün eğitimde
10 -20 gün ve
üzeri devamsız
öğrenci oranı
Örgün eğitimde
20-40 gün ve
üzeri devamsız
öğrenci oranı
Örgün eğitimde
20-40 gün ve
üzeri devamsız
öğrenci oranı
Örgün eğitimde
40 gün ve üzeri
devamsız öğrenci oranı
Örgün eğitimde
40 gün ve üzeri
devamsız öğrenci oranı
Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı

8

Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı
Ortaöğretimde
örgün eğitim
dışına çıkan
öğrenci oranı

Genel Ortaöğretim
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9

Ortaöğretimde
örgün eğitim
dışına çıkan
öğrenci oranı

Mesleki Ortaöğretim

0,030

0,120

0,060

0,040

6,68

8,67

10,42

15

İlkokul

1,48

1,59

1,52

1,90

Ortaokul

1,52

1,60

1,61

1,85

Ortaöğretim

7,15

-

-

8,80

10,13

-

49,47

48,08

11,50

Okul öncesi

Özel öğretimin
payı
10 Özel öğretimin
payı
Hayat boyu öğrenmeye katılım
oranı
11 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları
tamamlama oranı

44,05

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime
katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
2014 İnsani Gelişme Raporuna göre, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl iken bu grupta yer
alan Türkiye’de bu süre 7,6 yıldır. Türkiye, bu grupta yer alan ülkelere göre yaşam süresi
beklentisi ve kişi başına milli gelir açısından ortalamanın üstünde olmasına rağmen eğitim
süresi açısından ortalamanın 1,5 yıl gerisindedir. Ortalama eğitim süresi insan gelişme endeksi çok yüksek olan ülkelerde ortalama 11 yıldır. Bu rapora göre eğitimde eşitsizlik endeksi çok yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkelerde ortalama %6,7 iken Türkiye’de
bu oran %14,1’dir. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2006 yılında %1,8 den 2013 yılın-
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da %4’e yükselmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan %10,5’lik oranın oldukça gerisindedir.

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması,
özel öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir.

Tedbirler
Sorumlu
Birimler

Koordinatör
Birim

Okulöncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum modelleri çeşitlendirilecek ve okul öncesi eğitim imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini sağlamak
Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde ailelere ve kanaat
önderlerine eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

Temel Eğitim

Strateji
Geliştirme

Temel Eğitim

Strateji
Geliştirme

3

Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

Ortaöğretim

Strateji
Geliştirme

4

Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri, Anadolu liseleri
gibi okul türü seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne
geçmek amacıyla
ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik
destekleyecek
şekildeveli
yaygınlaştırılacaktır.
çalışmaların kapsamı artırılacaktır.

Ortaöğretim

Strateji
Geliştirme

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespit i için etkili bir tarama ve
tanılama sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar geliştirilecektir.

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

6

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

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

7

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

Temel E
ğitim- Ortaöğretim

Strateji
Geliştirme

Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak

Ortaöğretim

Strateji

Sıra

Tedbir

1

2

5

8
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Geliştirme

amacıyla "Ortaöğretime Uyum Projesi" yaygınlaştırılacaktır.

9

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

Temel Eğitim

Strateji
Geliştirme

10

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

Hayat Boyu
Öğrenme

Strateji
Geliştirme

11

Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kurslara erişim
imkânları il e bu kurslara katılım oranları artırılacaktır.

Hayat Boyu
Öğrenme

Strateji
Geliştirme

12

İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin
istihdamını artırmaya yönelik olarak, sektör ve ilgili taraflarla iş
birliği içerisinde ve hayat boyu eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki
kursların çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır.

Hayat Boyu
Öğrenme

Strateji
Geliştirme

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

Temel E
ğitim- Ortaöğretim

Strateji
Geliştirme

13

TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
ÜST POLİTİKA ANALİZİ TEMA 2.
AB eğitim stratejisiyle ülkelerin birlikte çalışması ve birbirinden öğrenmesi ve her seviyede
yüksek kaliteli eğitim ve öğretim ile günümüz bilgi toplumuna uyum sağlanması ve ülke
ekonomilerinin kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.(LİZBON FASIL 26)
AB eğitim stratejisiyle ülkelerin birlikte çalışması ve birbirinden öğrenmesi ve her seviyede
yüksek kaliteli eğitim ve öğretim ile günümüz bilgi toplumuna uyum sağlanması ve ülke
ekonomilerinin kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.(LİZBON FASIL 26)
Küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi giderek artmaktadır. Eğitim seviyesinin ve işgücünün niteliğinin yükselmesi, ülkelerin ve bireylerin ekonomik gelişmişliğini etkilemeye
devam edecektir. Eğitim seviyesinin yanında işgücünün niteliğinin de işgücü hareketlerinde
belirleyici bir unsur olması beklenmektedir. Tüm ülkelerde nitelikli işgücüne olan talebin
artacağı öngörülmektedir.(10 KALKINMA PLANI MD.54)
Yeni teknolojilerin yaygınlaşması, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanların aynı anda yeni
bilgilere hızlı ve kolay erişimlerini sağlamaktadır. Bu durum, eğitim faaliyetlerinin yerleşik
norm ve yaklaşımlarını da değiştirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve yoğunlaşan

69

kültürler arası etkileşimin, önümüzdeki dönemde eğitim faaliyetlerindeki çok boyutlu zenginleşmeyi artırması beklenmektedir.(MD.55)
Bölgesel ve uluslararası hareketliliğin önümüzdeki dönemde daha da artması beklenmektedir. Çok sayıda öğrencinin yurtdışında eğitim görme eğiliminde olduğu günümüzde, Türkiye gelişen beşeri sermayesi ve eğitim kurumlarıyla bu alanı fırsata dönüştürebilecek bir
potansiyel taşımaktadır.(MD.57)
Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve
fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır.(MD.145)
Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.(MD.149)
Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması geliştirilecektir.(MD.152)
Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi
geliştirilecektir.(MD.159)
İnsan kaynaklarındaki zayıflıklarımızın giderilmesi; güçlü yanlarımızın desteklenerek daha
da güçlendirilmesi; genç nüfusumuzun yarattığı fırsatlardan yararlanmayı mümkün kılacak
eğitim ve istihdam politikalarının geliştirilmesi gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde, iyi eğitilememiş ve işsiz kalmış nüfusun doğuracağı tehditlerin önlenmesi mümkün olmayacaktır.
(VİZYON 2023 S.39)
''Gerçek refahın yaratılması bilginin üretilmesi ve yayılmasına ve araştırma, eğitim ve yenilik yapmayı özendirme yeteneğimize bağlıdır” tespitinden hareketle, bu alanları “iç politikalarının” temel direği olarak kabul etmiştir. (VİZYON 2023 S.50)
Okullarda uygulanan ders programları ile fiziki düzenlemeler “okulu yaşam alanı hâline
getirecek biçimde yeniden ele alınmalıdır. (18. MİLLİ EĞİTM ŞURASI MD. 10)
Eğitim ortamları derslik sistemine uygun hâle getirilmeli, okul koridor veya alanlarında
öğrencilerin eşyalarını koyacakları bölümler oluşturulmalıdır. (MD.11)
Bağımsız anaokullarının sayısı artırılarak anasınıfları kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında anasınıfının kullanım alanları ve diğer bölümler bu yaş grubu özelliklerine göre düzenlenmelidir.(MD.12)
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Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve içecek hizmeti veren ortamların sağlık ve hijyen şartları iyileştirilmeli ve standartları geliştirilmelidir.(MD.13)
Okullar yapılırken daha verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların fikirleri mutlaka alınmalı; akademik, sosyal ve kültürel alt yapısı olmayan binalar okul olarak açılmamalı, illerdeki
her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elverişli en az birer adet spor
salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilmelidir.(MD.14)
Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı göz önünde bulundurulmalı,
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilmelidir.(MD.16)
Okulların, kendine özgü bir kimlik, hafıza, aidiyet duygusu ve güçlü okul kültürü geliştirebilmeleri için geniş katılımlı özel günler, haftalar gibi etkinlikler düzenlenerek ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.(MD.23)
Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik değerleri geliştirmeye dönük
uygulamalara ağırlık verilmeli, demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak
için öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık geliştirilmelidir.(MD.27)
Okul müdürlerinin eğitim- öğretim liderliği ve işletme yöneticiliği rolleri birbirinden ayrı
düşünülmeli, okul yöneticileri genel idari hizmetler sınıfına alınmalı, yeni kadro ihdası yapılmalıdır. Okul müdürlerinin seçimi ve istihdamında portfolyo, süreç değerlendirme vb.
alternatif seçme yöntemleri esas alınarak geliştirilecek mesleki yeterlilikler dikkate alınmalı, okulların idari ve akademik örgütlenmesi yeniden tasarlanmalı ve bu amaçla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılmalıdır.(MD.33)
Okullar arası başarı farkları ve eşitsizlikler azaltılmalı ve her bir okulun eğitiminde asgari
bir kalite standardının sağlanabilmesi için okulların fiziksel yapı ve donanımları ile insan
kaynakları bakımından mevcut durumlarını gösteren envanterler daha detaylı çıkarılmalı;
tüm okulların en yüksek standardı hedeflemesi için orta vadeli bir eylem planı hazırlanarak
hayata geçirilmelidir. Öğrencilerin ve velilerin okulda yönetim ve karar süreçlerine daha
fazla katılmaları sağlanmalıdır.(MD.7-8)
Yatılı ve pansiyonlu okullardan başlamak üzere mevcudu 500’ü geçen her okula sağlık personeli verilmelidir.(MD.10)
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; okul, alan ve bölümler işgücü piyasası, ihtiyaç
analizi sonuçları ve bölgesel ihtiyaçlara göre sektöre yakın mekânlarda, mesleki eğitim
kampüsleri şeklinde açılmalı, okulların yönetimi ayrı ayrı olmalı, yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler, kütüphane vb. fiziki yapılar daha verimli ve etkili biçimde
kullanılmalıdır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri için ÖSS akademik ve mesleki alanda yapılmalı,
öğrenciler alanı ile ilgili yükseköğretim kurumlarına yerleştirilirken sonuçlar birlikte değerlendirilmeli, mezunların kendi alanlarındaki yükseköğretim programları yeniden belirlenerek yükseköğretime geçişte ek puan verilmelidir.(MD.20-21)
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2. Stratejik Amaç
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık,
öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
2. 1.Stratejik Hedef
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak.

Önceki Yıllar

HEDEF

Performans Göstergeleri
2012

1

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş ortak
sınavlarının net
ortalaması

2
Yükseköğretime
geçiş sınavlarındaki net ortalaması

3

Açık öğretim

2013

2014

2019

Türkçe

11,61

11,63

14

Matematik

7,28

7,30

9,20

Fen ve Teknoloji

11,01

11,03

12,50

T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük

1172

11,74

13

İngilizce

9,35

9,37

10,80

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

15,71

15,74

17

Türkçe

21,46

22,96

21,52

23

Temel Matematik

6,75

7,02

6,85

7,60

Sosyal Bilimler

12,31

13,34

12,98

14,15

Fen Bilimleri

4,17

4,85

4,75

5,50

Açık öğretim
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okullarının ortalama tamamlama süresi
4

Öğrencilerin
Yılsonu başarı
ortalaması

5

6

7

Bir eğitim ve
öğretim yılında
sanat, bilim,
kültür ve spor
alanlarında en
az bir faaliyete
katılan öğrenci
oranı
Öğrenci başına
okunan kitap
sayısı
Onur veya iftihar belgesi alan
öğrenci sayısıoranı

9
Ortaöğretimde
sınıf tekrar oranı

10

Disiplin cezası
alan öğrenci
oranı

lisesi
Açık öğretim
meslek lisesi
5. Sınıf

4,32

4,35

4,34

4,45

6. Sınıf

4,20

4,19

4,22

4,40

7. Sınıf

4,10

4,08

4,12

4,30

8. Sınıf

3,97

3,96

3,99

4,30

9. Sınıf

3,52

3,53

3,54

3,85

10. Sınıf

3,85

3,86

3,88

4,10

11. Sınıf

3,90

3,92

3,91

4,25

12. Sınıf

3,93

3,90

3,91

4,20

İlkokul

85,76

88,98

92,52

95

76,05

81,35

84

Ortaokul

Ortaöğretim

58,37

61,21

65,29

67,50

İlkokul

10

9

12

15

Ortaokul

7

8

8

12

Ortaöğretim

6

7

7

10

Ortaokul

20

21,76

22

24,50

Ortaöğretim

19,45

20,35

20,85

23,20

Genel Ortaöğretim

2,42

2,99

3,44

3,20

Mesleki Ortaöğretim

4,46

3,35

4,20

3,90

Ortaokul

0,12

0,23

0,20

0,15

Ortaöğretim

0,15

0,17

0,19

0,14
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11

Uluslararası yarışmalara katılan
öğrenci sayısı

617

187

208

14

Beyaz bayrak sertifikasına sahip
okul sayısı

22

54

13

15 Beslenme dostu okul sertifikasına
sahip okul sayısı

-

-

-

420

3

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu
nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve
öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini
desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır. Bu kapsamda kaliteli bir
eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere
katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır. Bu amaçla uygulanan uluslararası araştırmaların
başında PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ve PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) gelmektedir.
PISA 2012 sonuçlarına göre ülkemizin performansı, PISA 2003’ten bu yana önemli ölçüde
artmış olmasına rağmen halen OECD ortalamasının altında kalmaktadır. PISA 2009 sonuçlarına dayanarak Türkiye eğitim sistemini analiz eden Dünya Bankası, Türkiye’nin hem
eğitime erişimi hem de akademik başarıyı artırarak, oldukça önemli bir performans artışı
sergilediğini ifade etmiştir (World Bank, 2013). Yeterlilik düzeyleri açısından ise, PISA
2003’ten bu yana temel beceri düzeyi olarak tanımlanan ikinci seviyenin altında bulunan
öğrenci oranlarında önemli oranda azalmalar yaşanmasına rağmen, her üç alanda da (matematik okur-yazarlığı, fen okur-yazarlığı ve okuma becerileri) halen temel yeterlilik düzeyinin altında bulunan öğrenci oranı oldukça yüksektir
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
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Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik
yönden başarılı bireyler.
Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu
Birimler

Koordinatör
Birim

1

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

Hayat Boyu
Öğrenme

Strateji
Geliştirme

2

Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Birimleri başta olmak
üzere Bütün yaygın eğitim kurumlarında hayat boyu rehberlik hizmeti alt yapısı oluşturulacaktır.

Hayat Boyu
Öğrenme

Strateji
Geliştirme

3

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

Mesleki ve
Teknik Eğitim

Strateji
Geliştirme

4

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri öncelikli olmak üzere Bütün süreçlerinin hizmet
kalitesinin artırılacaktır.

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

5

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

Temel Eğitim

Strateji
Geliştirme

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

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

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

Temel Eğitim

Strateji
Geliştirme

Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması
amacıyla yayınlar çıkarılacak, okullara gönderilen kitap sayısı artırılacak, yayın arşivi elektronik ortama aktarılacak ve izleme çalışmaları yapılacaktır.

Temel eğitim

Strateji
Geliştirme

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

6

7

8

9

Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının geliştirilmesi için ilgili birim ve paydaşlarla iş birliği yapılacak, üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim

75

süreçleri konusunda aile, öğretmen, yönetici ve maarif müfettişlerine eğitimler yapılacaktır.

10

Engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmalarında
ilgili paydaşlarla iş birliği yapılacaktır.

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

11

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve
iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin
bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır.

Bilgi İşlem
ve Eğitim
Tek.

Strateji
Geliştirme

Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler
tarafından kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’nın etkin kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilecektir.

Bilgi İşlem
ve Eğitim
Tek.

Strateji
Geliştirme

Haftalık ders çizelgeleri temel yeterliliklerin geliştirilmesini sağlayacak bir dağılım ile ders çeşidi açısından yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapıda düzenlenecektir.

Temel Eğitim

Strateji
Geliştirme

Merkezi sınav sonuçlarının ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde analizleri
yapılacaktır. Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda
(liderlik ve sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin ve
verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli
periyodlarda eğitim yapmaları sağlanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir.

Strateji Geliştirme

Strateji
Geliştirme

15

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde etkin ve verimli
hizmet sunulması amacıyla destek eğitim programları güncellenecek ve izleme-değerlendirme sistemi güçlendirilecektir.

Özel Eğitim
Ve Rehberlik

Strateji
Geliştirme

16

Trafik ve sürücü eğitimlerinde uluslararası standartlarda eğitimler yapılacaktır.

Özel Öğretim
Kurum Hiz.

Strateji
Geliştirme

12

13

14

2. 2.Stratejik Hedef
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile
uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak.
Önceki Yıllar

HEDEF

Performans Göstergeleri
1 Mesleki Teknik Eğitim Mezunlarının Mesleki Yeterliliklerine Yönelik İşveren Memnuniyet Oranı

2012

2013

77,48

79,07 82,45
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2014

2019

85

2 Okul öğrenci ve öğretmenlerinin
yaptığı patent veya faydalı model
başvuru sayısı
3 Sektörel işbirliği protokolü kapsamında eğitim alan veya istihdam
edilen birey sayısı
4 Öz değerlendirme yapan mesleki
ve teknik ortaöğretim okul sayısı
5 Mesleki ve teknik ortaöğretim
mezunlarının işgücüne katılım
oranı

1

-

-

3

250

200

150

200

4

7

7

12

1,7

2,2

2,8

4,3

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel
olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi
bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler
arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda işgücü
piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir.
Hedefin mevcut durumu?
Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, çalışanlarının
aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma
düzeyidir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İnsan Kaynaklarının Belirlenmesi Raporunda yer Alan İşveren Memnuniyeti Anketi sonucuna göre firmaların yaklaşık yarısı çıraklık eğitimi alanların (%46,9), meslek lisesi mezunlarının (%57,2), MYO mezunlarının
(%56,7) ve üniversite mezunlarının (%59,6) mesleki becerilerinden memnun oldukları belirtilmiştir. Staj uygulamalarından katılımcıların %58,2’si memnun olduğunu söylerken,
sanayi ve okul/üniversite işbirliğinin mevcut yapısından memnun olanların oranı %46,2’dir
Sinop geneli 2013 yılında genel kurslar, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma kursları
olmak üzere çeşitli kurslar açılmıştır. Bu faaliyetlerden 7288 kişi yararlanmıştır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını talep ettiği beceriler ile uyumlu,
yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir sistem.
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Tedbirler
Sorumlu Koordinatör
Birimler
Birim

Sıra

Tedbir

1

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

Mesleki ve
Teknik
Eğit.Hz.

Strateji
Geliştirme

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile endüstriyel Ar‐Ge kapsamında iş birliği yapılacaktır.

Mesleki ve
Teknik
Eğit. Hz

Strateji
Geliştirme

3

Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilesim (inovasyon) kültürünün yerleşmesi için mevcut süreçler değerlendirilerek gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Mesleki ve
Teknik
Eğit. Hz

Strateji
Geliştirme

4

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin sektörün ve işgücü piyasasının talebine cevap veren bir eğitim alması sağlanarak istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla sektör temsilcilerinin de aktif yer alacağı
yönetim modelleri geliştirilecektir.

Mesleki ve
Teknik
Eğit. Hz

Strateji
Geliştirme

5

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

Mesleki ve
Teknik
Eğit. Hz

Strateji
Geliştirme

Mesleki ve
Teknik
Eğit. Hz

Strateji
Geliştirme

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durumlarına göre yapabilecekleri meslekler ve bu meslekler için gerekli yeterlilikler belirlenecektir.

Özel
Eğit.ve
Reh.

Strateji
Geliştirme

Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarından gerekli şartları sağlayanların sınav ve belgelendirme merkezi olarak akredite edilmesi için ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Mesleki ve
Teknik
Eğit. Hz

Strateji
Geliştirme

2

Çıraklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecektir.

6

7

8

2. 3.Stratejik Hedef
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak.
Önceki Yıllar
Performans Göstergeleri
1

Temel eğitimden ortaöğretime
geçişte yabancı dil net ortala-

2012

HEDEF

2013

2014

2019

9,35

9,37

10,80

78

ması

2

Lisans yerleştirme yabancı dil
ortalaması

3

Uluslararası haraketlilik programlarına/projelerine katılan
öğrenci sayısı

12,35 13,20 13,50

28

32

60

14
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Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir. Hareketliliği destekleyen en
önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu
doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili
iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda
etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve
tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. Tüm okullarımızın DynED sisteminden en iyi şekilde yararlanmaları için çalışmalar yapılmaktadır.
Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 7 Hareketlilik programlarına 120 öğrenci,67 öğretmen katılmıştır.

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş birey. Hareketlilik programlarına katılarak
mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış birey.
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Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu
Birimler

Koordinatör
Birim

1

Eğitim kademelerine göre yabancı dil yeterlilikleri Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) doğrultusunda güncellenecek, yeterlilik
düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak ölçme araçları geliştirilecek
ve birey yeterlilikleri tespit edilerek geliştirilmesi sağlanacaktır.

Temel Eğitim, Ortaöğretim

Strateji Geliştirme

2

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada
kullanıp geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

Ortaöğretim,
Mesleki Teknik Eğitim

Strateji Geliştirme

3

Yükseköğretim başta olmak üzere mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler için hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılarak uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci
ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımları desteklenecektir.

AR-GE Birimi Proje Koordinasyon
Ekibi

Strateji Geliştirme

TEMA: KURUMSAL KAPASİTE
ÜST POLİTİKA ANALİZİ TEMA 3.
Yirmi birinci yüzyıl; nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanında küresel ölçekte bu insanları kendisine çekebilen, bu gücü doğru ve yerinde değerlendiren, küresel bilgiyi kullanarak
yeni bilgiler üretebilen, bilgiyi ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürebilen, bu süreci bilgi
ve iletişim teknolojileri ile bütünleştirebilen ve insan odaklı kalkınma anlayışını benimseyen ülkelerin yüzyılı olacaktır. (10 KALKINMA PLANI MD.56)
Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve Millî
kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven
ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji
kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle
donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.
(MD142)
Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar
arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen
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ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer
gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir.(MD.151)
Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.(MD.154)
Eğitim alanında, bireyin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştiren; bireysel farklılıkların gözetilmesi ve değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst düzeyde kendini
geliştirebildiği; zaman ve mekân kısıtlarından arınmış, kendi özgün öğrenme teknolojilerini
yaratmış ve değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip; öğrenme ve insan odaklı
bir eğitim sistemine sahip olmak. (VİZYON 2023 S.9)
Türkiye gibi büyük bir genç nüfusa sahip olan ülkede okullaşma oranının artırılması tabii ki
önemli bir hedeftir; ancak, burada eğitimin niteliğinin önemi ikinci plana atılmamalıdır.
Özellikle teknik eğitim açısından, ortaöğretim kurumları modern eğitim araç ve gereçlerinden yoksundur ve öğretmenlerin niteliği yeterli değildir. (VİZYON 2023 S.40)
Eğitim sisteminin araştırıcılığı ve yaratıcılığı tetikleyen bir yapıda olmaması; araştırma ve
teknoloji bilincinin eksikliği; ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşmanın yetersizliği ve bu
alanlardaki araştırmalar için gerekli kritik araştırıcı kitlesinin olmayışı. (VİZYON 2023
S.52)
Bu sorunlara ilişkin ‘her sınıfa en nitelikli öğretmenin ulaşmasını sağlamak’ olarak tanımlanan birinci amaç, öğretmen yetiştirme programlarına en başarılı bireyleri seçmek, hizmet
öncesi öğretmen eğitimini iyileştirmek ve öğretmen aday havuzundan en nitelikli adayları
seçmek olmak üzere üç hedefi, dokuz alt hedefi ve ilgili eylemleri içermektedir.
Öğretmen atamaları, zorunlu durumlar dışında yılda bir kez eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılmalı, bu bağlamda emeklilik işlemleri atama döneminden önce tamamlanarak atama dönemine kadar boş kadrolar net bir şekilde belirlenmeli ve işlemler standartlaştırılmalıdır.(18.MİLLİ EĞİTİM ŞURA KARARI MD.25)
Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlarındaki eğitim faaliyetleri Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak düzenlenmeli, eğitim fakültelerinde bu kurumların ihtiyaçlarına
cevap verebilecek derslerin müfredata eklenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.(MD.28)
Eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda yapılan mesleki çalışmalar iyi bir planlama ile etkin
bir şekilde değerlendirilmeli, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanarak internet üzerinden interaktif yöntemlerle hizmet içi eğitim almaları sağlanmalı ve öğretmenlerin kendi
gelişimlerinden sorumlu olacakları okul temelli bir sistem geliştirilmelidir.(MD.29)
Hizmet içi eğitim programlarında ders verecek personel, en az yüksek lisans düzeyinde
eğitim almış olmalı, ancak mesleki ve teknik eğitimde verilecek kurslarda usta öğretici ve
uzmanlardan da yararlanılmalıdır.(MD. 30)
Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile kongre, seminer, konferans vb. bilimsel etkinlikler sonucunda almış oldukları belgelerin; kariyer basamaklarının belirlenmesinde,
öğretmen yeterlikleri ile performans değerlendirme ve ücretlendirmede esas alınmasına
ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.(MD.31)
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Öğretmenlerin değişen ve gelişen bilgi teknolojilerini takip edebilmeleri için gerekli tedbirler alınmalı, ihtiyaç analizine dayalı olarak il/ilçe/okul bazında hizmet içi eğitim etkinlikleri
düzenlenmeli, ayrıca birleştirilmiş sınıf okutacak öğretmenlerin “birleştirilmiş sınıf öğretimi ve yönetimi” konusunda hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır.(MD.33)
Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı geliştirilmeli, okul yönetiminde kurulların daha etkin hâle gelmesi sağlanmalıdır.(MD.36)
Hesap verilebilir bir okul anlayışı geliştirebilmek için yöneticiler, okul yönetimi ve performansıyla ilgili geliştirilecek nesnel ölçütlere dayalı olarak değerlendirilmeli, buna bağlı
olarak ödül, teşvik ve yaptırım sistemi geliştirilmelidir.(MD.38)
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında büyüklüklerine ve öğrenci sayılarına göre kurumsal
bütçe oluşturulmalı, okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak her okul için genel
bütçeden ödenek tahsisi yapılmalı, bu bütçenin harcanması ve harcamaların denetlenmesi
için okulda oluşturulacak kurullar etkili olacak şekilde mevzuatta düzenleme yapılmalıdır.(MD.1)
Yönlendirme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için öğrenciler ve ailelerine;
yetenek, ilgi ve mesleki doyum arasındaki ilişki konusunda farkındalık kazandırılmalı, ailelerin ve tüm öğretmenlerin yöneltme sürecine aktif katılımları sağlanmalıdır. İlköğretim ve
ortaöğretim boyunca eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerini de bünyesinde barındıracak, gelişimsel rehberlik anlayışı ile kademeler arası geçişte
yöneltme ve yönlendirme kararlarına dayanak teşkil edecek objektif verileri sistematik olarak derlemek, izlemek ve değerlendirmek üzere; öğrencilerin akademik beceri, ilgi ve özel
yetenek profillerini oluşturacak, zamanla öğretim sistemini tek sınav odaklı olmaktan çıkaracak yeni bir model oluşturulmalıdır. Ortaöğretim ve yükseköğretime geçişte, öğrenim
süreci boyunca sürekli ve sistematik bir biçimde derlenen nesnel bilgilere dayalı olarak
kurulacak bir yöneltme, yönlendirme modeli hayata geçirilinceye kadar; SBS ile YGS ve
LYS’de ezber bilgileri ölçen sorular yerine, yenilenen ortaöğretim programlarını da kapsayan; ortak düşünme becerileri ile derse özel sorun çözme becerilerini ölçen sorular düzenlenmelidir. (MD.2-5-6)
3. Stratejik Amaç
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek
eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı
tesis etmek.
3. 1.Stratejik Hedef
Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını
ve niteliğini geliştirmek.

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
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Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve
nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Müdürlüğümüzün beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Önceki Yıllar

HEDEF

Performans Göstergeleri
2012

2013

2014

2019

18

18

17

17

14

17

17

31

23

23

15

19

19

19

Okul öncesi

1

Derslik başına düşen
öğrenci sayısı

İlkokul

17

Ortaokul
Ortaöğretim

2

Bağımsız bir binaya sahip olmayan
okul oranı

0

0

0

3

İkili eğitim yapan okul oranı

0

0

0

4

Spor salonu olan okul oranı

3,8

4,5

5,1

5,8

5

Çok amaçlı salon ya da konferans
salonu olan okul oranı

10,25

10,75

11

12,25

6

Kütüphanesi olan okul oranı

100

100

100

100

7

Deprem tahkikatı sonucu güçlendirme
gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların
oranı

3,2

0,5

2,8

3,03

8

Standartlara uygun pansiyon oranı

100

100

100

100

9

Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul ya da kurum
oranı

10

Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep
edilen ödenek oranı

12

Okul ve derslik yapımı ve büyük onarımlar için hayırsever yardım miktarı

100

100

100

100

900.000 314.000 300.000
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100

450000

13

İnternet altyapısı tablet ve etkileşimli
tahta kurulumu tamamlanan okul oranı

-

-

%34

%100

Hedefin mevcut durumu?

Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2459 öğretmen, Genel İdare Hizmetlerinde
370,teknik hizmetlerde 55,yardımcı hizmetler sınıfında 350 kişi bulunmaktadır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Müdürlüğümüz insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin sağlanması, yöneticilerin
yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması, personel atama ve yer
değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Tedbirler
Sorumlu
Birimler

Koordinatör
Birim

Hizmet içi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları dikkate
alınarak yapılacaktır.

İnsan
Kaynakları

Strateji Geliştirme

2

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

İnsan
Kaynakları

Strateji Geliştirme

3

Müdürlüğümüz çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu artırmaya
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İnsan
Kaynakları

Strateji Geliştirme

Sıra

Tedbir

1

3. 2. Stratejik Hedef
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis
etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak.

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Müdürlüğümüz teşkilatı ile okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca
cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi,
kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
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Hedefin mevcut durumu?
Derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla
kullanıcı memnuniyetinin artırılması.
Hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması.
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını
sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması.

Tedbirler
Sorumlu Koordinatör
Birimler
Birim

Sıra

Tedbir

1

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

2

3

Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin
sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar
artırılacaktır.
Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin
gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları
yaygınlaştırılacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

4

5580 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan dershanelerin irtifak
hakkı veya kiralama yolu ile özel okula dönüştürülmesi çalışmaları yürütülecektir.

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

5

Bakanlık merkez ve taşra teşkil atında çalışma alanlarının fiziki kapasitesi geliştirilecek ve personelin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere yönelik alanlar oluşturulacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

6

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

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

7

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

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

8

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

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme
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İlgili kurumlarla işbirliği içerisinde okul bazlı bütçeleme sistemine geçilecektir. Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında okul idarelerinin
bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.
Okul ve kurumlara tahsis edilen ödeneklerin etkin kullanılmasını sağlamak üzere tenkis miktarları izlenecek, tenkise sebep olan sorunlar tespit
edilerek sorunların çözümüne yönelik adımlar atılacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

11

Denetlenen okul ve kurumların, bütçelerini yerinde-etkin-uygun kullanılıp kullanmadıkları incelenerek eksikliklerin (bilgi eksikliği, usul yanlışlığı, hata, kasıt gibi) giderilmesine yönelik gerekli önlemler alınacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

12

Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik
çalışmalar hazırlanacak programlar dâhilinde yürütülecektir.
Eğitim ve öğretim hizmetleri için ihtiyaç duyulan binalar Bakanlıkça
gerekli görüldüğü takdirde kiralanacaktır. İhtiyaç duyulmayan arazi ve
okul binaları kiraya verilerek eğitim öğretim hizmetlerinde kullanılmak
üzere özellikle dershanelerin dönüşüm sürecinde değerlendirilecektir.

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

Destek
Hiz.

Strateji Geliştirme

Teknolojik standartları belirlenerek bütün okul ve kurumların donatılması
sağlanacaktır. Akıllı tahta, tablet gibi materyalin dağıtımı tamamlanacak
ve kurumların internet altyapısı ile ilgili eksiklikler giderilecektir.

Orta
Öğretim

Strateji Geliştirme

9

10

13

14

3. 3.Stratejik Hedef
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak.
Önceki Yıllar

Hedefler

Performans Göstergeleri
2012

2013

2014

2019

1 Risk tespiti yapılan okul ve kurumlardan
rehberlik ve denetimi yapılanların oranı

100

100

100

100

2 Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre
kurumlara yapılan önerilerin uygulanma
oranı

100

100

100

100

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde geleneksel
yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
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5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim
anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik,
sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Müdürlüğümüz yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tedbirler
Sıra

Tedbir

Sorumlu
Birimler

Koordinatör
Birim

1

Süreç analizi çalışmalarına hız verilerek Müdürlük iş süreçleri maliyet,
zaman ve risk analizine dayalı olarak iyileştirilecektir.

Destek
Hiz.

Strateji
Geliştirme

2

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

Destek
Hiz.

Strateji
Geliştirme

3

Müdürlüğümüz İç Kontrol Eylem Planı güncellenerek planın uygulanması sağlanacaktır. Planda yer alan eylemlerin gerçekleşme durumları 6
ayda bir raporlanarak üst yönetime sunulacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji
Geliştirme

4

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

Strateji
Geliştirme

Strateji
Geliştirme

5

Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin konularda müdürlük birimlerinin,
ilgili kurumların ve araştırmacıların bilgi ve izin taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin süreçler iyileştirilecektir.

Strateji
Geliştirme

Strateji
Geliştirme

6

Müdürlüğümüz birimleri tarafından görev alanlarına giren konularla
ilgili sorunları tespit etmek, gelişmeleri izlemek ve politikalar geliştirmek amacıyla araştırmalar yapılacaktır.

Strateji
Geliştirme

Strateji
Geliştirme

3. 4.Stratejik Hedef

Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve Müdürlüğümüz
hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak.
Performans Göstergeleri

1 Müdürlük hizmetlerinden elektronik ortamda sunulanların oranı

Önceki Yıllar

Hedefler

2012

2013

2014

2019

100

100

100

100
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2 Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerinin
veri akışı hususundaki memnuniyeti

88

92

94

95

3 Müdürlük elektronik hizmetlerine ilişkin
şikâyet sayısı

10

7

2

0

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından Müdürlüğümüzün azami düzeyde istifade etmesini sağlamak.
Hedefin mevcut durumu?
Vatandaşların hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, Müdürlüğümüz merkez ve ilçe teşkilatındaki sunulan hizmetlerin e- devlet ortamına aktarılması planlanmaktadır.
Dokuman Yönetim Sistemi’ne tüm ilçelerimiz geçmiş bulunmaktadır.
FATİH Projesi kapsamında 785 tablet dağıtılmış,360 akıllı tahta kurulmuştur.
MEBBİS,e –okul uygulamaları sorunsuz ve zamanında okul ve kurumlarımız tarafından
kullanılmaktadır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Hizmet memnuniyetinin artırılması.
Bürokrasinin azaltılması.
Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması.
Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması.

88

Tedbirler

Sıra

Tedbir

Sorumlu
Birimler

Koordinatör
Birim

1

Müdürlüğümüz iş, işlem ve hizmetlerinden uygun olanların elektronik
ortama taşınması sağlanarak e-Devlet uygulamaları yaygınlaştırılacak
ve Müdürlüğümüz bilgi sistemlerine mobil ortamlardan erişim imkânları geliştirilecektir.

Bilgi İşlem

Strateji
Geliştirme

2

Müdürlüğümüz birimlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve dokümanlara hızlı bir şekilde erişim sağlayabilmesi amacıyla doküman ve veri
yönetim merkezi oluşturulacaktır.

Bilgi İşlem

Strateji
Geliştirme

3

Müdürlüğümüze ait bütün taşınmaz bilgileri ile Bakanlık bilgi sistemlerindeki temel veriler coğrafi bilgi sistemi ile elektronik ortama taşınacak
ve karar verme süreçlerinde destek araç olarak kullanılacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji
Geliştirme

4

Müdürlüğümüz bilgi edinme sistemleri vasıtasıyla bilgi istenilen konuların analizi yapılacak, sıklıkla talep edilen bilgiler kamuoyu ile düzenli
olarak paylaşılacaktır. Böylelikle mükerrer bilgi taleplerinin önüne
geçilecektir.

Bilgi İşlem

Strateji
Geliştirme

5

Teknik alt yapı, veri yedekleme ve güvenlik alanında gelişen yazılım ve
donanım teknolojilerinin mevcut yazılım ve donanım alt yapı mimarisine entegre edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Bilgi İşlem

Strateji
Geliştirme

6

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından talep edilen ancak karşılanamayan eğitime ilişkin veri veya istatistiklerinin tamamlanması sağlanacaktır.

Strateji
Geliştirme

Strateji
Geliştirme

7

TÜİK tarafından başlatılan Kalite Logosu uygulaması kapsamında güvenilir, karşılaştırılabilir, uyumlu, tutarlı, güncel ve zamanlı “Kaliteli
Eğitim İstatistikleri” yayınlamak amacıyla çalışmalar yapılacaktır.

Strateji
Geliştirme

Strateji
Geliştirme

8

Ücretsiz ders kitabı dağıtımı kapsamında; örgün ve yaygın eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim, ders kitapları, eğitim araçlarıyla matbu evrakların baskı kalitesi artırılarak dağıtımının zamanında yapılması sağlanacak ve kitap israfının önlenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

Destek
Hiz.

Strateji
Geliştirme

89

IV.MALİYETLENDİRME
Tablo 34: Kaynak Tablosu

KAYNAK TABLOSU
KAYNAKLAR
Genel Bütçe
Yerel Yönetimler

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

121.298.848 101.363.840 106.432.032 111.753.634 117.341.315 123.208.381 129.368.800
2.996.738

3.698.894

3.883.839

4.078.031

4.281.932

4.496.029

4.720.830

124.295.586 105.062.734

TOPLAM
GİDERLER
KARŞILAMA

110.315.871 115.831.664 121.623.247 127.704.410 134.089.630

110.713.947 92.873.306 97.516.971
%100

%100

90

102.392.820 107.512.461 112.888.084 118.532.488

V. İZLEMEDEĞERLENDİRME
5.1. Plan Gelişiminin İzlenmesi
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 2015–2019 yıllarını kapsayan bir dönem
İçin hazırlanmıştır. Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde yıllık iki kez Gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde, Müdürlüğün
birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve
sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi
için plana ışık tutacaktır.
5.2. Performans Değerlendirmesi
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak bir veri tabanı halinde SGB istatistik bölümümüzde
toplanmakta ve SPE tarafından değerlendirilmektedir.
 Stratejik planın gözden geçirilmesi,
 Performans değerlendirilmesi ve ölçümü,
 Sonuçların izlenmesi,
 Sürekliliğin sağlanması,
Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde bu dört unsurun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde müdürlüğün birimlerinin
hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla yapılacaktır.
İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar faaliyetlerin sürekli geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.
Stratejik planın ilgili Birim Amiri tarafından takip edilmesi gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
1. MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans
göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması süreçleri oluşturmaktadır.
MEM 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Göstergelerin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan rapor üst yönetici ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimine sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli
görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde yılsonu gerçekleşme durumları,
varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında har91

cama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Birimi ile paylaşılacaktır.
Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi İl
Stratejik Plan Kurulu tarafından takip edilecektir.

İzleme
DeğerGerçekleştirilme
lendirme
Zamanı
Dönemi

İzleme Değerlendirme Dönemi
Süreç Açıklaması

Zaman
samı

Birinci
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi

Her
yılın
Temmuz ayı içerisinde

Göstergelerin gerçekleşme durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması

Ocak-Temmuz
dönemi

İkinci
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi

İzleyen yılın Şubat
ayı sonuna kadar

Üst yönetici başkanlığında gösterge
hedeflerinden sapmaların ve sapma
nedenlerin değerlendirilerek gerekli
tedbirlerin alınması
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Tüm yıl

Kap-
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