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" En önemli ve feyizli görevlerimiz, millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka 

muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur." 

   M. Kemal ATATÜRK 
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SUNUŞ 

 Küreselleşen ve sınırların kalktığı dünyada, bireylerin temel yeterliklere sahip olması, bilgiye 

ulaşabilmesi, sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilmesi ve iyi bir kariyer elde edebilmesi çağımızın en 

önemli ihtiyaçlarındandır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında eğitim önemli bir yere sahiptir. Eğitim, 

günümüz toplumlarının olmazsa olmazıdır. Son yıllarda tüm dünya ülkeleri eğitimin önemine dikkat 

çekerek daha iyi bir eğitim sistemi üzerine sürekli AR-GE çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizde de 

eğitimi öncelikli konular arasına alma eğilimi her geçen sene biraz daha artmaktadır. Eğitime ayrılan 

bütçelerin yıldan yıla oransal olarak artması bunun bir göstergesidir.  

 Eğitim bu kadar önemsenirken ve büyük beklentilerle takip edilirken eğitim kurumlarının da 

kendi içinde olabildiğince planlı, programlı ve disiplinli olması beklenmektedir. Millî eğitim 

camiasının bu konudaki gayretleri memnuniyetle karşılanmaktadır. İlimizde de aynı memnuniyeti 

ziyadesiyle yaşamaktayız. 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü, gelişmiş ülkelerdeki bütün çağdaş kurumlarda olduğu gibi 

kendi geleceğini adım adım planlamakta ve bu planı titizlikle hayata geçirmektedir. 2015-2019 

Stratejik Planı’yla da geleceğimizi yetiştirenlerin, geleceği ne kadar güven verici bir şekilde 

programladıkları görülmektedir. Tutarlı ve ulaşılabilir akademik başarı hedefleriyle, bina ve donanım 

sorunlarına üretilen çözümler ve uygulama adımlarıyla, bütçe oluşturma ve bütçenin doğru ve de adil 

dağılımıyla, hizmet içi eğitimlerin bilimsel verilerle tespiti ve planlanmasıyla, rehberlik faaliyetlerinin 

koordinesiyle bu stratejik planın millî eğitimimize çok şey kazandıracağı aşikârdır. 

 Tokat Valiliği olarak atılacak her adımın takibinden ve desteğimizden büyük bir heyecan ve 

memnuniyet duyacağımızı belirtmeliyiz. Alınacak her türlü olumlu sonuç müşterek mutluluğumuz 

olacaktır. 

 “2015-2019 Stratejik Planı’nın teşekkülünde özveriyle çalışan Millî Eğitim Müdürlüğümüz 

Strateji Geliştirme ekibine ve planın uygulanmasında görev alacak olan çalışkan ve fedakâr tüm 

eğitimcilere şimdiden şükranlarımı sunar, çalışmalarında başarılar dilerim. 

Cevdet CAN 

Tokat Valisi 
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GİRİŞ 

 Geleceğe yönelik hedefleri bulunmayan kurumların belirsiz bir ortamda varmak istedikleri 

yönü çabucak kaybedecekleri ve ulaşmak istedikleri hedeflerden çok farklı bir zeminde kendilerini 

bulmaları kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda stratejik plan, günümüzde hizmet veren bütün 

kurumların yegâne pusulasıdır. 

 Stratejik planlama; kurumların işlerini verimli ve kaliteli yapmasını, kendi içsel 

motivasyonuna odaklanmalarını, çalışanlarının aynı amaç için çalışıyor olmalarını sağlayarak 

çevresindeki değişikliklere göre yönünü belirleyip o yöne doğru gitmesini amaçlamaktadır. Kısaca 

organizasyonun ne olduğunu, organizasyonda neler yaptığını ve neden yaptığını şekillendiren ve ona 

bu konularda kılavuzluk yapan temel kararları ve eylemleri geleceğe odaklı olarak üreten sistemli 

çabadır. 

 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nu temel dayanak noktası alan Tokat İl 

Millî Eğitim Müdürlüğünün, stratejik planını hazırlarken dikkate aldığı en önemli husus, muasır 

medeniyetler seviyesinde bir eğitimi önceleyerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak olmuştur. Bu 

bağlamda hazırlanan stratejik planda, öğrencilerimizin yüksek yararı en önemli hedefimiz olmuştur. 

Bu hedefe ulaşmak için stratejik planımızı üç temaya ayırdık: 

 1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

 2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

 3. Eğitim Öğretimde Kapasite 

 Stratejik planımızda bize yol gösterecek olan “Yenilikçi uygulamalarla üreten ve sürekli 

gelişen bir eğitim birlikteliği; Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü” vizyonumuz ve “Tüm 

öğrencilerimizin çağdaş standartlarda ve bireysel özelliklerine uygun eğitim almalarını sağlayarak, 

onları mutlu bireyler olarak sosyal hayata ve üst öğrenime hazırlamak, yaygın eğitim yoluyla da 

vatandaşlarımıza; ihtiyaç duydukları alanlarda sosyal, kültürel ve mesleki yönden çağın gereklerine 

uygun eğitim fırsatları sunmak” misyonumuzla hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz. 

 Stratejik planın hazırlanma sürecinde görev alan ve stratejik plana büyük emek vererek 

neticelendiren İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar -Ge biriminde görevli çalışma arkadaşlarıma ve emeği 

geçen tüm personele teşekkür eder; İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nın paydaşlarımıza, 

ilimize hayırlı olmasını dilerim. 

        Levent YAZICI 

İl Millî Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 

 Değişimlerin farkındalık yarattığı yenidünyada bilginin yönetimini elinde tutanlar, 

zamanı da yönetip planlayanlardır.  

 Eğitim, uzun soluklu bir yatırım aracı olmasının yanında, ülke kalkınmasında stratejik 

bir öneme sahiptir. Kaliteli ve planlı bir eğitim,  geleceğin de beklenen güzellikte olmasının 

yegâne unsurudur. Değişen ve gelişen dünyada, büyümek ve geleceğin yönünü 

belirleyebilmek için dünyaya paralel olarak ülkemizde önem kazanan stratejik yönetim 

anlayışıdır. Bu anlayış eğitim sistemleri ile ilgili değişimlerin yapılandırılmasını zorunlu 

kılmıştır.  Değişimi yaratan ve yöneten bir duruş sergilemenin ayrıcalık sağladığı günümüz 

dünyasının getirisi, katılımcı ve planlı bir yönetim anlayışını doğurmuş ve uygulamayı da 

mecbur kılmıştır.  

 Stratejik planlama stratejik yönetimi hedeflemektedir. Stratejik planlama sayesinde 

yönetimin edineceği “stratejik düşünme ve davranma” özelliği, kamu yönetimine etkinlik 

kazandıracaktır. Girdiler ve çıktılar yerine sonuçlara ve performansa odaklanma, hesap verme 

sorumluluğu ve katılımcılık anlayışı ile ihtiyaçları doğuran sorunlara cevap veren bir araç 

olarak stratejik planlama, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu 

idareleri için zorunlu hale getirilmiştir. 

 Müdürlüğümüz Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her aşamasında 

merkez ve ilçe teşkilatı çalışanlarının katılımı sağlanmaya çalışılmış, bunun yanı sıra 

paydaşların görüş ve önerilerine de başvurulmuştur.  

 Stratejik planımızı, vizyonumuza giden bir yol haritası niteliğinde kurgulayarak 

bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yolu tarif ettik. İyi bir yol 

haritası olmayan bireyler,  kurumlar ve toplumlar geleceğin dünyasında yollarını 

bulamayacaklardır. 

 Stratejik planımız, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler doğrultusunda kurumumuzun 

mevcut durum, misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair oluşan vizyon 

kapsamında; yine vizyonumuza uygun amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve 

stratejilerden oluşmakta, izleme ve değerlendirme süreçlerini ifade eden, katılımcı, esnek bir 

yönetim yaklaşımını temel almaktadır.   

 Planlamada, farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getirerek 

kurum genelinde sahiplenmenin yaygınlaşması ve “BİZ” kavramının somut yansıması adına 

geniş kapsamlı paydaş katılımı,  uygulanabilirlik ve bilimsellik ön planda tutulmuştur.   

 Niceliği nitelikle yaratmak gerektiğine inanan bizler; her araç gibi planın da uygulama 

ile değer kazanacağına inanıyoruz. Stratejik planımız ile Tokat’ın eğitim geleceğini birleştirici 

bir vizyon etrafında mevcut durumu belirleyerek şekillendirmeye çalıştık. 
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BÖLÜM I 

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmalarında MEB 2010-2014 

Stratejik Planı ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan model ve 

Müdürlüğümüz 2010- 2014 stratejik planı hazırlık çalışmalarındaki tecrübe esas alınarak 

MEB 16/09/2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık 

Programı kapsamında 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlanmıştır. 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

temel alınmış ve aşağıdaki model benimsenmiştir. 

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum Analizi 

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

Tarihi 
Gelişim 

Mevzuat 
Analizi 

Faaliyet 
Alanları ile 

Sunulan 
Hizmetler 

Paydaş 
Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı 
Analiz 
 PEST Analizi 

 GZFT Analizi 

 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme(Aylık Eylem Planı) 
Faaliyet Raporu 
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TOKAT  MEM 
2015-2019 

Stratejik Planı Üst Politika 
Belgeleri 

Stratejik 
Plan 

Çalıştayları 

Alt Birim 
Önerileri 

İlçe Mem 
Önerileri 

MEM  
Durum 
Analizi 

Alanyazın 
taraması 

 

Şekil 1: Stratejik Plan Oluşum Şeması 

 Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi iyi koordine olmak, iyi bir süreç 

yönetimi sağlamak, tabana ve genele yayılım esasında çoklu ve katılımlı yöntemlerle 

uygulanması tasarlanan stratejik planlama sürecine başlangıç teşkil edecek, Stratejik Planlama 

hazırlığını beş aşamada ele almıştır. 

 *Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi 

 *Organizasyonun oluşturulması 

 *İhtiyaçların tespiti 

 *İş planının oluşturulması 

 *Hazırlık programının yapılması 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi Yöneticisi başkanlığında, İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünde yürütülen tüm stratejik plan çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak 

üzere “İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi” kurulmuştur. 

Tablo 1: İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

 

Adı Soyadı Unvanı Görevi 

Murat AĞAR Şube Müdürü Başkan 

Murat URFALIOĞLU ARGE Birimi Koordinatör 

Mehmet Akif BİRCAN ARGE Birimi Koordinatör 
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Tokat Millî Eğitim Müdürlüğünün üst yöneticisi Millî Eğitim Müdürü olup stratejik plan 

çalışmaları Millî Eğitim Müdürü'nün yetkisinde gerçekleştirilmektedir. 

 İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, stratejik plan çalışmalarını takip etmek, 

ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planlama Üst Kurulu” kurulmuştur. Stratejik Planlama Üst Kurulu şu isimlerden 

oluşmaktadır. 

Tablo 2İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu 

 

 Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her 

aşamasında merkez ve ilçe teşkilatı çalışanlarının katılımı sağlanmaya çalışılmış, bunun yanı 

sıra paydaşların görüş ve önerilerine de başvurulmuştur.  

 Kurumun üst ve orta düzey yöneticileriyle çeşitli aşamalarda toplantılar yapılmış, bu 

toplantılarda,2015-2019 stratejik plan hazırlama döneminde izlenecek yol haritaları tespit 

edilerek Tokat MEM Stratejik Planlama Modeli, kurumun bütün çalışanlarına 2015-2019 

stratejik planlama çalışmalarının başladığı 4 Ekim 2013 tarihinde web sitemizde 

duyurulmuştur.  

 Hazırlık sürecinin en önemli aşamalarından biri de stratejik planlamayı yönetecek 

ekiplerin oluşturulmasıdır. Stratejik planlama, katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. Planın tüm 

paydaşların görüşlerini yansıtması için kurum içinde en üst yöneticiden başlayarak her 

kademede çalışanların katılımını gerektirir. Ekip üyelerinin seçiminde, katılımcıların etki 

güçleri, etkilenme dereceleri, sahip oldukları bilgiler ve çalışmalara ilgileri değerlendirilmesi 

gereken hususlardır(Justice ve Jamieson1999:44).Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik 

Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri’nin seçiminde kişilerin bu 

özelliklerinin yanı sıra, ekip üyelerinin kuruluşu temsil yeteneği, üst yönetimin katılımı, ekip 

Kurul Başkanı Levent YAZICI İl Millî Eğitim Müdürü 

Kurul Üyesi Halis NURAL Maarif Müfettişleri Başkanı 

Kurul Üyesi Abdullah TAŞTAN Müdür Yardımcısı 

Kurul Üyesi Mustafa ERASLAN Müdür Yardımcısı 

Kurul Üyesi Abdullah GÜRBÜZ Müdür Yardımcısı 

Kurul Üyesi Murat AĞAR Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Menderes KAYA Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Osman SARGUT Şube Müdürü 

Kurul Üyesi İlyas SARIKAYA Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Fikri DEMİR Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Şinasi PERÇİN Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Efkan KARAERKEK Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Fahri NAYMAN Şube Müdürü 

Kurul Üyesi Murat KÜÇÜKALİ   İlçe Millî Eğitim Müdürü 

Kurul Üyesi Nuri YILDIZ İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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içindeki iş bölümünde çeşitli işleri üstlenebilecek kişilerin dâhil edilmesi gibi kriterler dikkate 

alınmıştır. Ekibin takım ruhu ile çalışması için stratejik plan çalışmalarında koordinasyon, 

süreç yönetimi ve karar verme organı olarak çalışacak üyeler ve üstlenecekleri görevler 

belirlenmiştir. 

 Hazırlanan İl Stratejik Plan hazırlama takvimi doğrultusunda (tablo 4) ilçe MEM 

koordinatörlerine ve okul stratejik plan hazırlama ekiplerine toplantılar düzenlenmiş bu 

toplantılarda stratejik plan hazırlanması ve tüm aşamaları anlatılmıştır. Toplantılar dışında 

talepler değerlendirilerek sürekli bilgilendirme ve danışmanlık çalışmaları devam etmiştir. 

 Durum analizi raporu hazırlanırken katılımcılığın en üst düzeyde sağlanması için İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü tüm birimleri ile ayrı ayrı toplantılar yapılmış, durum analizi bölümü 

oluşturulduktan sonra mevcut durumdan hareketle geleceğe yönelim bölümü üç ana tema 

“Erişim, Kalite ve Kapasite” altında amaç ve hedefler belirlenmiş, bunlara yönelik tedbirler 

yazılmış, bu tedbirlerden yola çıkarak faaliyetler belirlenip maliyetleri hesaplanmıştır. Ayrıca 

durum analizini gösteren tablolar kurum içi analizinde belirtilmiştir. 

Tablo 32015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Takvimi 

SIRA Kurum 
SP Taslağının Kontrol için 

Gönderileceği Birim Tarih 
Onay Tarihi 

Yayınlanma 

Tarihi 

1 

 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Strateji 

Geliştirme 

Başkanlığı 

15Mayıs 

2015 

17/08/2015- 
21/08/2015 

24/08/2015- 
28/08/2015 

2 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü İl AR-GE 
15 Haziran 

2015 

24/08/2015-
28/08/2015 

31/08/2015- 
04 /09/2015 

3 

 

Okul ve 

Kurumlar 

 

İl merkezlerindeki 

okul ve kurumlar 

İl AR-GE 

 26 Haziran 

2015 

01/09/2015- 
15/09/2015 

15/09/2015- 
20 /09/2015 İlçelerdeki okul ve 

kurumlar 

İlçe Millî 

Eğitim 

Müdürlüğü 

 
 

Tablo 4 ÇALIŞMA TAKVİMİ 

S.No 
Yapılacak Çalışma 

Tamamlanma 

Tarihi 

Sorumlu 

Kişi/Birim 

1  İl MEM Stratejik Planlama Ekibi ve Stratejik 

Planlama Üst Kurulunun Oluşturulması  
30 Eylül 2013 

Millî Eğitim 

Müdürlüğü 

İL MEM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK 

2  Stratejik Plan Hazırlık Programın görünürlük 

çalışmalarının web sayfasında yapılması, ilgili 

belgelerin Tokat MEM web sayfasında 

yayımlanması  

4 Ekim 2013 İl MEM SP Ekibi 

3  İl MEM Stratejik Planlama Ekibi ve Üst Kurul 

üyelerinin stratejik planlama konusunda hizmet 
31 Aralık 2013 İl MEM SP Ekibi 
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içi eğitimden geçirilmesi  

İL MEM STRATEJİK PLANI DURUM ANALİZİ ÇALIŞMASI 

4  Tarihsel Gelişim ve Mevzuat Analizi   

31 Ocak 2014  

İl MEM SP Ekibi 

5  İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi Durum Analizi Hazırlık 

Toplantısı  

İl MEM SP Üst 

Kurulu ve Ekibi 

6  Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler, Kurum içi 

ve kurum dışı analizler (Paydaş Analizi, 

Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsan 

Kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması, 

PEST, GZFT vb. analizler)  
28 Şubat 2014 İl MEM SP Ekibi 

7  Üst politika belgelerinin incelenmesi ve Gelişim 

Alanlarının Belirlenmesi  

8  İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi Durum Analizi Değerlendirme 

Toplantısı  28 Şubat 2014 
İl MEM SP Üst 

Kurulu ve Ekibi 
9  Tamamlanan Durum Analizi çalışmasının 

SGB’ye gönderilmesi  

10  İlçe MEM ve Okul/Kurum Stratejik Planlama 

Ekiplerine Stratejik Planlama Eğitimlerinin 

verilmesi  

10 Mart- 

30 Nisan 2014 
İl MEM SP Ekibi 

İL MEM STRATEJİK PLANI GELECEĞE YÖNELİM ÇALIŞMASI 

11  Misyon-Vizyon-Temel İlke ve Değerlerin 

Belirlenmesi  

31 Mart 2013 İl MEM SP Ekibi  

12  İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi Geleceğe Yönelim Hazırlık 

Toplantısı  

31 Mart 2013 
İl MEM SP Üst 

Kurulu ve Ekibi 

13  Temaların Belirlenmesi, Stratejik Amaçlar, 

Stratejik Hedefler ve Performans göstergeleri  
30 Nisan 

2014 
İl MEM SP Ekibi 

14  Stratejiler, Faaliyet, Projeler ve Maliyetlendirme 

15  İzleme ve Değerlendirme  31Mayıs 

2014 

İl MEM SP Ekibi  

16  İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi Geleceğe Yönelim 

Değerlendirme Toplantısı  

31Mayıs 

2014 

İl MEM SP Üst 

Kurulu ve Ekibi 

DÜZELTME, ONAY ve YAYIM 

17  Son şekli verilen İl MEM Stratejik Planının 

değerlendirilmek üzere SGB’ye gönderilmesi  
16 Mart 2015 İl MEM SP Ekibi 

18 İlçe MEM, Okul ve Kurumlara Stratejik 

Planlama Sürecinde Danışmanlık ve Rehberlik 

Yapılması  

21-26 Haziran 

2015 
İl MEM SP Ekibi 

19  İlçe, Okul ve Kurumlardan Gelen Stratejik 

Planların incelenerek hedefler bağlamında İl 

MEM planının revize edilmesi  

26 Haziran 

2015 
İl MEM SP Ekibi 

20 İl Stratejik Planlama Üst Kurulu Toplantısının 

Yapılması 
11.08.2015  

21 İl MEM Stratejik Planının düzeltme, onay ve 

yayım işlemlerinin yapılması  
03.11.2015 İl MEM SP Ekibi 
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II. BÖLÜM 

DURUM ANALİZİ 

 Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, 

güçlü ve zayıf yönler ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin 

saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır. 

A. TARİHİ GELİŞİM 

 “Bu havası hoş şehrin dört tarafında, bahçe ve bostanlar içinde sular akar. Bu 

bahçelerde bülbüllerin ötüşü, insan ruhuna sefa verir. Meyveleri lezzetli ve lâtif olup, her 

tarafa hediye olarak gönderilir. Her bağında birer köşk, havuz, fıskiye ve çeşitli meyveler 

bulunur. Halkı zevk ehlidir. Gariplerle dostturlar; kin tutmaz, hile bilmez, deryadil, haluk, 

selim ve halim insanlardır. Herkese iyi zanda bulunurlar. İyi geçinirler, hayırlı yapılar 

yaptırmaya hevesleri çoktur. Cami, saray, köşk ve imaretleri o kadar güzel ve metin olur ki 

buralara girenler hayran olurlar. Şehir genişlik ve çok ucuzluk bir yer olup dünya yüzünde eşi 

yok gibidir. Yılın her zamanında halkının nimetleri boldur. Hacı Bektaşi Veli’nin hayırlı ve 

bereketli duaları ile bu eski tarihi şehir,  âlimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır…” 

Evliya Çelebi, Seyahatname (Cilt: 5 Sayfa: 69-70). 

 M.Ö. 4000 yıllarından başlayarak 14 devlet ve birçok beyliğin yaşadığı ve egemen 

olduğu Tokat; geniş ve sulak vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluşan bereketli alanların 

orta yerinde bulunmaktadır. 

 Selçuklular zamanında Anadolu’nun 6. büyük kenti olan Tokat, 12. yüzyılda Bizans ve 

Haçlı orduları, 1243 yılından itibaren de Moğol baskısı altında olmasına rağmen İlhanlı 

egemenliği sonuna kadar gelişmesini sürdürmüştür. Antik dönemlerde olduğu gibi bu 

dönemde de ticaret gelişmiş; doğu batı yönündeki büyük ticaret kervanlarının konakladığı 

hanlar, kervansaraylar ile yollar ve köprüler inşa edilmiştir. Selçuklu Türklerinin Anadolu’da 

yarattığı, özü güzellik ve sabır olan bu uygarlığın kültür, sanat, mimari eserleri Tokat’ta 

bulunmaktadır. 

 Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızda Tokat’ın önemli bir yeri vardır. 16 Mayıs 1919’da 

Samsun’a hareket eden Bandırma Vapurunda Atatürk’ün yanında bulunan 18 kişiden birisi, 

Tokat’ın yerli eşraflarından Karargâh Komutanı Mustafa Vasfı Süsoy’ dur. 

 Yeni bir Türkiye’nin tohumlarının atıldığı 26 Haziran 1919 günü, Amasya’dan 

Tokat’a hareket edildiğinde, Tokat girişinde Mustafa Kemal’i 20 kadar askeriyle bir binbaşı 

karşılar. Mustafa Kemal,“Acaba bu binbaşı beni tevkif etmek için mi burada?” düşünceleri 

içerisindeyken binbaşının:  “Paşam! Hoş geldiniz. Ben askerlik şubesi reisi, 19 nefer, 1 çavuş 

ve 2 izinli ile emrinizdeyiz.” sözleri Mustafa Kemal’ in kurtuluş aşkını, bir coşkuya 

dönüştürür. 

 Tokat; Orta Karadeniz Bölgesi’nin iç kesiminde yer alan, tarihi kültürel ve doğal 

güzelliklerini koruyarak günümüze kadar taşıyan ender bir Anadolu şehridir. Kuzeyinde 
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Samsun, Kuzeydoğusunda Ordu, Güney ve Güneydoğusunda Sivas, Güneybatısında Yozgat, 

Batısında Amasya topraklarıyla çevrili olan ilimiz; Yeşilırmak’ın bereketli vadisinin üzerinde 

kurulmuş olması dolayısıyla tarih boyunca önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. 

 Tokat’ın merkez ilçesi; güneyde yüksek kesim, orta kesim ve kuzeyde aşağı kesim 

olmak üzere üç bölüm halinde kümelenmiştir. 

 Tokat; 1923 yılında Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Zile ilçeleri bağlanarak il olmuştur. 

1944’te Artova ve Turhal, 1954’te Almus, 1987’de Pazar ve Yeşilyurt, 1990’da Sulusaray ve 

Başçiftlik ilçeleri kurulmuştur. İlimizde Merkez ilçenin yanı sıra 11 ilçe, 25 beldede 623köy 

mevcuttur. 

 2014 Aralık itibari ile ilimizin genel nüfusu 597.920’dir. İl merkezi nüfusumuz ise 

137.831’dır. 

Tablo 5İlçelere Göre Tokat Nüfusu (2014) 

İlçe Merkez Nüfus Toplam Nüfus( Belde Ve Köyler) 

Merkez 137.831 185.626 

Erbaa 61.867 93.834 

Turhal 62.476 81.813 

Niksar 35.694 64.254 

Zile 34.291 58.147 

Reşadiye 11.478 38.870 

Almus 5.003 26.589 

Pazar 4.783 14.117 

Yeşilyurt 5.079 10.291 

Artova 3.236 9.106 

Sulusaray 3.365 7.835 

Başçiftlik 5.606 9.399 

 

 1923’ten 27 Aralık 1935’e kadar Maarif Müdürlüğü, 28 Aralık 1935’ten 21 Eylül 

1941’e kadar Kültür Müdürlüğü, 22 Eylül 1941’den 9 Ekim 1946 tarihine kadar Maarif 

Müdürlüğü,  27 Mayıs 1960’tan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü, 1983’ten sonra Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ilimizde eğitim faaliyetlerini yürütmüştür. 

 1989’dan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdüren müdürlüğümüz 

1 merkez olmak üzere toplam 12 ilçede eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmektedir. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğünün personel ve ücret politikası merkezi idare tarafından 

belirlenmekte ve bütçe yılı Maliye Bakanlığınca planlanmaktadır.  

 Kurum içi iletişim belirlenen yazışma kurallarına uygun hiyerarşik bir düzende 

yapılmaktadır. Okullarımızda karar alma süreçlerine katılımı arttırıcı çalışmalara önem 
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verilmekte ve bu doğrultuda okullarda çalışan öğretmenler arasında katılımcılığı ve ortak 

çalışmayı teşvik eden ilişkilerin ve yardımlaşma etkinliklerinin arttırılmasına yönelik projeler 

yapılmaktadır. 

 Kurumlarda bütün idari işlemler internet üzerinden yapılmaktadır. Kurum, merkez 

teşkilatı ile internet üzerinden sürekli iletişim halindedir.  Okul ve kurumlarımızda MEBBİS 

veri tabanı kullanılmaktadır ve personel işlemleri bu veri tabanı üzerinden yürütülmektedir. 

Kurumun faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi, merkezi teşkilat ve taşra 

teşkilatlarında bulunan rehberlik ağırlıklı teftiş sistemi ile yapılmaktadır. Personel ilişkilerini 

geliştirmek, takım başarılarını yönlendirmek ve özendirmek, etkili çalışmak, teknolojiyi 

sisteme katmak, iş konusunda gayretli ve yetenekli olmak belirgin kriterleri oluşturmaktadır. 

Bu kriterler çalışanlar bazında sorgulanarak planlanan çalışmaları yönlendirmektedir. 

 Kurumun yararlandığı değişik finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan en 

önemlisini genel bütçeden ayrılan pay oluşturmaktadır. Özel İdare bütçeleri ise genel bütçeyi 

desteklemektedir.  

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

 Milli Eğitim Bakanlık teşkilatını yeniden yapılandıran yasa 2011 yılında çıkarılan 652 

sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’dir. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Tevhidi Tedrisat Kanunu, Millî Eğitim 

Temel Kanunu, kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini, Millî 

Eğitim Bakanlığı’nın kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu yasaya göre 

Millî Eğitim Bakanlığı ‘merkez örgütü’, ‘taşra örgütü’, ‘yurtdışı örgütü’ ve ‘hizmet birimleri’ 

olmak üzere dört bölümden oluşturulmuştur. 

 Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî 

Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir kurumdur. Anayasa doğrultusunda 

oluşturulmuş bir yapıya sahip Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin 

yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi 

müdürlüğümüzün sorumlulukları arasındadır. Bu anlamda, taşra teşkilatında devletin, 

hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan valilik makamına karşı 

müdürlüğümüz birinci derecede sorumludur. Millî Eğitim Bakanlığının devlet adına 

üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve 

emirler doğrultusunda Millî Eğitim temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri 

izlemek, değerlendirmek ve geliştirme yönüyle ilgili sorumlulukları Milli Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. 
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Tablo 6Yasal Yükümlülükler Listesi 

 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî 

Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre 

belirlenmektedir. 

Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. Maddesi ve 652 Sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesinde yer alan; Türk Millî Eğitiminin genel 

amacı 

 

 Müdürlüğümüz, millî eğitim sisteminin taşra teşkilatındaki bir birimidir. 

Kurumumuzun işlevselliğini anlayabilmek için eğitim sisteminin genel yapısının bu 

doğrultuda incelenmesi gerekmektedir. Millî Eğitim Sistemimiz; Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası, eğitim ve öğretimi düzenleyen yasalar, Hükümet Programları, Kalkınma Planları, 

Milli Eğitim Şuraları, Ulusal Program esas alınarak düzenlenmektedir. Bu esaslara göre 

eğitimin ilkeleri; “Eğitim, milli ve cumhuriyetçi olacak, laiklik esasına dayanacaktır, eğitim 

planları bilimsel temellere dayalı olacaktır, eğitimde genellik ve eşitlik olacak, fonksiyonel ve 

çağdaş olacaktır.” şeklinde belirlenmiştir. Eğitim sisteminin genel karakteri; demokratik, 

çağdaş, bilimsel, laik ve karma eğitim özelliği taşımasıdır. Türk Eğitim Sistemi’nin amacı; 

Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, millî birlik ve 

bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve Türk 

ulusunu çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmaktır. 

 Atatürk’ün eğitimle ilgili düşünceleri doğrultusunda şu konulara vurgu yapabiliriz: 

Eğitimin önemi: “Hepimizin en önemli ve en verimli görevi, millî eğitim işleridir. Millî 

eğitim işlerinde kesinlikle başarılı olmak gerekir ve olacağız. Bir milletin gerçek kurtuluşu 

ancak bu şekilde olur.” 

Genel amacı: “Memleketi bilim, kültür, bayındırlık alanında da yükseltmek; milletimizin her 

konuda pek verimli olan yeteneklerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve 

olumlu bir karakter vermek gerekir.” 

Özel amacı: “Efendiler! Eğitim ve öğretime uygulanacak yöntem, bilgiyi insan için fazla bir 

süs, bir hükmetme aracı yahut medeni bir zevkten çok, maddi hayatta başarılı olmayı sağlayan 

pratik ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.” 

Özellikleri: “Eğitim, her türlü hurafeden ve yabancı düşünceden uzak, üstün nitelikte, ulusal 

değerlere ve yurtsever bir anlayışa sahip olmalıdır.” 

Eğitim politikası: “Millî eğitim, laik ve tek okul ilkesine dayalı olmalıdır. Eğitimde 

hedefimiz, toplumun medeni ve sosyal değerini yükseltecek, ekonomik gücünü arttıracak 

yurttaşlar yetiştirmektir.” 
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 İl Millî Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın 10, 24, 42 

ve 62. Maddeleri ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Yasası hükümleri kapsamında 

yürütmektedir. 

 Süreç odaklı bir değerlendirme anlayışı kapsamında, personele iyi veya kötü hizmet 

üretimi anında geri bildirilmektedir. Sistematik değerlendirme prosedürü ile personelin yazılı 

ve sözlü görüşleri alınmakta, katılım ve demokratik yaklaşım ön plana çıkarılmaktadır. 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kaliteyi artırma adına yaptığı diğer bazı çalışmaları şu 

şekilde sıralayabiliriz: 

 Eğitim mevzuatı çalışmaları, 

 Kalite yönetimi ilkelerinin uygulanması, 

 Katılımcı yönetim uygulamaları, 

 Paydaşlarla birlikte karar almaya dayanan yönetişim uygulamaları. 

C. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER 

 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün yönetim yapısı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe 

Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Buna göre   İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü Yönetmeliği, maarif müfettişleri başkanlığı ile şube müdürü kadro sayısına göre 

birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü 

ise ilçelerde, şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan 

şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür. 

  İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, 

mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine 

ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe 

millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü 

çerçevesinde yürütür. 

  İl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, 

hizmetler arasında işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara 

katılmak, yazışmaları ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek 

ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve 

sorumludurlar. 

  İl ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il 

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

adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim 

müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

  İl millî eğitim müdürlükleri; 
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1. Temel Eğitim, 

2. Ortaöğretim, 

3. Mesleki ve Teknik Eğitim, 

4. Din Öğretimi, 

5. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, 

6. Hayat Boyu Öğrenme, 

7. Özel Öğretim Kurumları, 

8. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, 

9. Strateji Geliştirme, 

10. Hukuk, 

11. İnsan Kaynakları Yönetimi, 

12. Destek, 

13. İnşaat ve Emlak, 

Hizmetleri ile doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı İl Maarif Müfettişleri Başkanlığı eliyle 

millî eğitim hizmetlerini yürütür. 

Eğitim öğretim hizmetlerinde ortak görevler 

(1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik 

ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: 

1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 

2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 

etkin kullanımlarını sağlamak, 

3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 

7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler: 

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, 

3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 
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4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 

5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel 

ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 

7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 

8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak. 

c) Öğrencilere yönelik görevler: 

1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını rapor haline getirmek. 

3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş 

ve işlemlerini yürütmek, 

6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. 

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler: 

1) Eğitim Kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, 

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. 

 

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

 Paydaşlar, kurumumuzun sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden 

doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilenen veya kurumumuzu etkileyen kişi, grup ve 

kurumlardır. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan 

veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya 

kurumları belirlemek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir komisyon oluşturulmuştur. Bu 

komisyonda kurumun iç ve dış paydaşları belirlenmiştir.  

 İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup 

 veya kurumlardır. 
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 Dış Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş dışındaki kişi, 

 grup veya kurumlardır. Dış paydaşları “temel ortak ve stratejik ortak” olarak 

 ayırmakta fayda vardır. 

 Temel Ortaklar, kurumun faaliyetlerini yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacağı, 

 işbirliği yapmak zorunda olduğu paydaşlarıdır. 

 Stratejik Ortaklar, kurumun vizyonuna ulaşabilmesi için gönüllü olarak işbirliği 

 yaptığı paydaşlarıdır. 

 Paydaş Etki/Önem Matrisi: Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların 

niteliğinin belirlenmesi için Etki/Önem Matrisinden yararlanılmıştır. Bu matrisle etki (zayıf 

ve güçlü), paydaşın kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya 

olumsuz etkileme gücünü; önem ise kurumumuzun paydaşın beklenti ve taleplerinin 

karşılanması konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde kullanılmıştır.   

Paydaş analizi ile  

 Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin 

ilgi ve katkısının sağlanması,  

 Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi,  

 Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek 

unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,  

 Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,  

 Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri 

hakkında fikir edinilmesi,  

 Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi,  

 Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesiyle 

planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.  

 

 Bu bilgiler doğrultusunda Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından paydaş analizi 

sürecinde yapılan işlemler şu şekildedir:  

 

 Paydaşların Belirlenmesi  

 Paydaşların Önceliklendirilmesi 

 Görüşlerin Alınması  

 Görüşlerin Değerlendirilmesi  

 

 

 

 

4.1. Paydaşların Belirlenmesi  

 Stratejik plan koordinasyon ekibinin katılımıyla paydaş analizinin ilk aşamasında 

paydaşların ayrıntılı olarak ifade edilmesi için aşağıdaki sorular üzerinde durularak paydaş 

tespiti yapılmıştır.  
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 Kurumumuzun faaliyet/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?  

 Kurumumuzun faaliyet/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?  

 Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?  

 Kurumumuzun faaliyet/hizmetlerden etkilenenler kimlerdir?  

 Kurumumuzun faaliyet/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?  

 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile olan ilişkilerin belirlenmesi amacıyla paydaşların 

sıralanmasının ardından, neden paydaş oldukları sorusu üzerinde durulmuştur. Bir sonraki 

aşamada iç paydaş, dış paydaş ve hizmet alan paydaş olmak üzere paydaşlar 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflama kurumumuzun faaliyet gösterdiği çevreyi tanımlamak ve 

farklı paydaşlar arası ilişkilerin doğru kurulabilmesi için temel alınması amacıyla yapılmıştır. 

Bu işlem sonucu oluşan tablo durum analizi ekinde yer almaktadır. 

4.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi 

 

 Stratejik Planlama Ekibi paydaşın, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu 

ve kurumumuz ile paydaşların birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir 

Etki/Önem matrisi ile Ürün/Hizmet matrisi hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu matris 

sayesinde öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların ve izlenecek politikaların 

niteliği gösterilmiştir. Bu matrisle etki (zayıf ve güçlü), paydaşın kurumumuz faaliyet ve 

hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise 

kurumumuzun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğin 

belirlenmesinde kullanılmıştır. Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre 

takip edilecek politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak 

belirlenmiştir. Paydaş değerlendirmesi (Etki- Önem Matrisi) durum analizi ekindedir. (Sayf.2) 

 

4.3. Görüşlerin Alınması  

 Yapılan paydaş analizinde, hangi kurum ve kuruluşların iç veya dış paydaş olduğu, bu 

kurum ve kuruluşlarla ne derece iş birliği yapılacağı ortaya çıkmıştır. Çalışmalar katılımcılık 

ilkesi esas alınarak yürütülmüş ve böylece geniş bir kitlenin görüşleri alınmıştır. BB 

(Bilgilendir-Birlikte Çalış) sonucu alınan paydaşlarla yüz yüze görüşme, İG (izle-Gözet) 

sonucu alınan paydaşlarla ise anket yoluyla bilgi elde edilmiştir. Stratejik Planlama 

Koordinasyon Ekibi öncülüğünde geniş bir katılımla oluşturulan komisyon bire bir 

görüşmeleri gerçekleştirmiş; geçerliliği ve güvenirliği sağlanan anket verilerini derinlemesine 

analiz etmiştir.  

 Maarif müfettişleri, okul müdürlükleri, öğretmenler, öğrenci velileri, il Milli Eğitim 

Müdürlüğü hizmet birimleri ve personeli, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hizmet birimleri ve 

hayırseverler ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır.  
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 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü iç ve dış paydaşlarının görüşlerini almak için 

toplamda 2089 kişiye anket uygulanmıştır. Bunlardan 1974’ü iç, 115’i ise dış paydaşımızdır. 

Geliştirilen elektronik anket formları müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde yayınlanmış 

ve paydaşların veri girişi sağlanmıştır.  

 Nicel ve nitel özellik taşıyan verilerin değerlendirilmesi sonucunda belirlenen sorun 

alanları SWOT analizine yansıtılarak geleceğe yönelim bölümünün oluşmasında temel teşkil 

etmiş; iç paydaşlara ait elde edilen bulgular kurum içi analizde, dış paydaşlara ait bulgular ise 

kurum dışı analizde sunulmuştur.   

E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

Kurum içi analiz 

 14.09.2011-28054 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmümde Kararname ile taşra teşkilatlarının yapısı düzenlenmiştir.  

 Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü yönetim ve organizasyonu 14.09.2011-28054 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda 

oluşturulmuştur. Kurumumuz bünyesinde Müdürlüğümüze bağlı 19 resmi,2 özel olmak üzere 

21 bağımsız anaokulu, 388 resmi,3 özel ilkokul, 195 resmi 3 özel ortaokul, 104 genel ve 

mesleki teknik lise 1 özel lise, 2 özel eğitim okulu, 1 Bilim Sanat Merkezi, 3 Rehberlik 

Araştırma Merkezi, 3 Mesleki Eğitim Merkezi, 12 Halk Eğitim Merkezi ve 7 Öğretmenevi 

bulunmaktadır. 
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Tablo 7Tokat MEM Teşkilat ve Organizasyon Yapısı 
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 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş Anket Analizi Bulgular  

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ilgili iç paydaşların görüşlerini tespit etmek 

amacıyla yürütülen araştırmanın evrenini Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü çalışanlarından 

oluşmuş iç paydaşlar, örneklemini ise çalışanlar arasından kolay örnekleme yöntemi ile 

seçilen 1974 kişi oluşturmaktadır. Kişilerin dağılımı grafik 1 de verilmiştir. Paydaşlardan 

alınan veriler analiz edilerek aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

 

 Katılımcıların % 31,0’ı kadın, % 69,0’ı ise erkektir. Katılımcıların % 47,0’sinin lisans 

mezunu olduğu görülürken, % 2,0’sinin lisansüstü eğitim yaptığı belirlenmiştir. Detaylı bilgi 

grafik 2 de verilmiştir. Örneklemin içerisinde % 51,0 ile en çok öğretmenlerin katılım sağladığı 

tespit edilmiştir. Katılımcıların % 88,0’i Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kurumsal kimliği 

açısından olumlu değerlendirmede bulunurken, % 4,0’ünün ise olumsuz değerlendirmede 

bulunduğu saptanmıştır. Aşağıda ankette bulunan sorulara verilen cevaplar bulunmaktadır. 

 

 

Grafik 1 

Grafik 2 



31 

 

 

Sizce kurumumuzda iyileştirilmesi gereken hususlar var mı, varsa bunlar 

nelerdir? 
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AkademikBaşarı 1 - -  - -  1 

Denetim  1 -   1  2 

Disiplin - 1 - 1 3 - - 5 

Kütüphane 1 1 - 3 - 1 3 9 

Taşımalı eğitim 3 - - 2 2 4 2 13 

Yardımcı personel 2 5 1 2 5 2 10 27 

Araç-gereç yardımı 1 4 1 3 3 3 15 30 

Dersaraçvegereçleri 16 2 1 5 3 1 3 31 

Hizmetiçieğitim 9 15 2 3 1 2 2 34 

Alt yapı problemleri 11 4 - 12 3 6 1 37 

Öğretmen ihtiyacı 8 4 1 6 3 1 15 38 

Destek hizmetleri - 4 - 14 14 8 - 40 

Fırsat eşitliği 16 7 3 10 7 2 2 47 

Bütçe 14 23 1 18 7 20 3 86 

Sosyal ve kültürel 

faaliyetler 
7 13 -- 14 4 8 41 
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Spor ve oyun alanları 15 3 - 16 11 14 80 139 

Teknolojik destek 24 32 - 57 8 19 95 235 

Fiziksel sorunlar 49 87 4 88 37 49 45 360 

 

Bu ankete göre iyileştirilmesi gereken hususların sıralaması aşağıda verilmiştir. 

1. Fiziksel sorunlar 

2. Teknolojik destek 

3. Spor ve oyun alanları 

4. Sosyal ve kültürel faaliyetler 

5. Bütçe 

6. Fırsat eşitliği 

7. Destek hizmetleri 

8.  8.   Öğretmen ihtiyacı 
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9. Ders araç ve gereçleri 

10. Araç gereç yardımı 

11. Yardımcı personel 

12. Taşımalı eğitim 

13. Kütüphane 

14. Disiplin 

15. Denetim 

16. Akademik Başarı 

 

 İç paydaşlara sorulan 5 açık uçlu soru ve verilen cevaplar durum analizi ekinde yer 

almaktadır. Burada belirtilen eksik ve iyi yönlerimiz GZFT analizine yansıtılmıştır. Kurum içi 

analiz bölümünde  beşeri, mali, teknolojik, kurumsal yapı ve kurum kültürü faktörleri üç ana 

temaya uygun başlıkta aşağıda verilmiştir. 

 

Eğitim ve Öğretimde Erişimin Mevcut Durum Bilgisi 

 İlimizde 19 resmî, 2 özel olmak üzere toplam21 bağımsız anaokulu, 388 resmi, 3 özel 

olmak üzere 391 ilkokul, ilkokul ve ortaokul bünyesinde olmak üzere il genelinde toplam 

olarak 296 anasınıfı şubesi bulunmaktadır.  

 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında okul öncesi kurumlarında 10886 öğrenci, 485 

okulöncesi öğretmeni ve 625ücretli öğretmen ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

Tablo 8Okul Öncesi Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı 

Yıllar OKUL ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ(3-5 yaş 

için) 

3-5 Yaş Grubu Nüfus 3-5 Yaş Grubu Öğrenci Okullaşma Oranı 

T E K T E K T E K 

2010-

2011 

27283 14014 13269 8829 4522 4307 32,36 32,27 32,46 

2011-

2012 

26526 13628 12898 8429 4329 4106 31,78 31,72 31,83 

2012-

2013 

24403 12583 11820 7877 4114 3763 32,28 32,69 31,84 

2013-

2014 

25094 12978 12116 7733 3991 3742 30,27 30,14 30,41 

2014-

2015 

24313 12629 11684 10886 5716 5170 47.91 49.93 47.89 

 

 İlimiz genelinde 391 ilkokulda16395’i kız, 17.061’i erkek olmak üzere toplam 33456 

öğrenci eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 
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Tablo 9İlkokul Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı 

Yıllar  

5 – 9Nüfus 

İlkokul toplam 

öğrenci(Net) 

İlkokul5-9 yaş 

okullaşma(Net) 

 Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız 

2012-2013 38691 9711 8880 35841 18260 7581 92,87 92,64 93,12 

2013-2014 34874 17790 17084 33456 17061 16395 95,93 95,90 95,97 

 

 İlimiz genelinde 190Ortaokulda16.909’u kız, 17.734’ü erkek olmak üzere toplam 

34.643 öğrenci eğitim ve öğretimine devam etmektedir. 

Tablo 10Ortaokul Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı 

Yıllar 9 –13  Nüfus Ortaokul toplam 

öğrenci(Net) 

Ortaokul 9-13 yaş 

okullaşma(Net) 

 Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız 

2012-2013 81279 41599 39680 80911 41245 39666 92,90 93,13 92,66 

2013-2014 73921 37863 36058 69303 35472 33831 95,62 95,74 95,49 

 İlimizde 78 Genel,  Meslekî ve Teknik Liselerde 17.692’si erkek 16.552’si kız, olmak 

üzere; toplam 33697 öğrenci eğitim-öğretimine devam etmektedir. 

Tablo 11Ortaöğretim Öğrenci Sayısı / Okullaşma Oranı 

Yıllar Nüfus 

14 - 17 nüfus 

Ortaöğretim 14-17 yaş 

grubu öğrenci (Net) 

Ortaöğretim 14-17 yaş 

okullaşma(Net) 

 Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız 

2010-2011 45222 22864 22358 28752 12835 15917 63,89 67,86 59,82 

2011-2012 45087 22917 22170 29490 15562 13928 65,41 67,91 62,82 

2012-2013 44850 22811 22039 30664 15919 14745 68,37 69,79 66,90 

2013-2014 43335 21997 21338 33697 17692 16552 77,76 78,32 77,18 

 

Tablo 12İl Geneli Okul türlerine Göre Okullaşma Oranı 

EĞİTİM 

KADEMESİ 

YAŞ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİ SAYISI 

OKULLAŞMA 

ORANI % 

ERKEK KIZ TOPLAM TOPLAMDA 

OKUL ÖNCESİ 3-5 5477 4952 10429 30,27 

İLKOKUL 6-9 16181 15615 31796 95,93 

ORTAOKUL 10-13 17734 16909 34643 91,80 

ORTAÖĞRETİM 13-17 17223 16639 33862 77,76 
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Tablo 13İlköğretim Taşıma Durumu 

TAŞIMALI İLKOKUL ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

İlçe Adı Taşıma 

Merkezi 

Sayısı 

Taşınan Birim 

Sayısı 

Taşınan Öğrenci Toplam Taşınan 

Öğrenci Kız Erkek 

Merkez 16 51 190 218 408 

Almus 3 33 64 45 109 

Artova 2 17 30 41 71 

Başçiftlik 1 2 4 14 18 

Erbaa 12 50 184 158 342 

Niksar 9 56 180 193 373 

Pazar 3 9 28 42 70 

Reşadiye 6 95 131 179 310 

Sulusaray 2 7 12 19 31 

Turhal 11 32 81 91 172 

Yeşilyurt 1 8 13 22 35 

Zile 9 109 180 208 388 

Genel Toplam 75 469 1097 1230 2327 

 

Tablo 14Ortaokul Taşıma Durumu 

TAŞIMALI ORTAOKUL ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

İlçe Adı Taşıma 

Merkezi Sayısı 

Taşınan Birim 

Sayısı 

Taşınan Öğrenci Toplam Taşınan 

Öğrenci Kız Erkek 

Merkez 20 88 601 709 1310 

Almus 1 20 28 18 46 

Artova 0 0 0 0 0 

Başçiftlik 1 2 15 7 22 

Erbaa 13 51 383 369 752 

Niksar 9 56 255 267 522 

Pazar 4 16 135 125 260 

Reşadiye 6 104 235 276 511 

Sulusaray 3 19 83 85 168 

Turhal 15 56 304 268 572 

Yeşilyurt 0 0 0 0 0 

Zile 10 130 475 506 981 

Genel 

Toplam 

82 542 2514 2630 5144 
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Tablo 15Ortaöğretim Taşıma Durumu 

TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYILARI 

İlçe Adı Taşıma 

Merkezi 

Sayısı 

Taşınan Birim 

Sayısı 

Taşınan Öğrenci Toplam 

Taşınan 

Öğrenci 
Kız Erkek 

Merkez 20 74 1103 1269 2379 

Almus 1 17 126 130 256 

Artova 3 28 219 204 423 

Başçiftlik 1 3 8 17 25 

Erbaa 12 39 581 558 1139 

Niksar 10 55 591 613 1204 

Pazar 1 16 149 146 295 

Reşadiye 8 69 218 277 495 

Sulusaray 1 6 32 46 78 

Turhal 10 73 525 584 1109 

Yeşilyurt 2 6 44 15 59 

Zile 10 108 555 570 1125 

Genel Toplam 79 494 4151 4429 8587 

Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Mevcut Durum Bilgisi 

Tablo 16MEM Personel Öğrenim Durumu 

MEM Doktora Y. 

Lisans 

Lisans Ön 

Lisans 

Lise Ortaokul İlkokul TOPLAM 

Kadrolu 

Personel 
3 468 6880 437 357 262 90 8497 

Tablo 17İlkokul / Ortaokul Öğretim Şekli 

 

 

İLÇE ADI 

ÖĞRETİM ŞEKLİ Birleştirilmiş Sınıflı 

 İlkokul İLKOKUL ORTAOKUL 

Normal İkili Normal İkili 

Merkez 88 2 47 2 37 

Almus 15 - 8 - 8 

Artova 14 - 6 - 9 

Başçiftlik 3 - 3 - 2 

Erbaa 68 2 35 1 33 

Niksar 40 - 17 - 16 

Pazar 13 - 9 - 5 

Reşadiye 18 - 8 - 8 

Sulusaray 12 - 5 - 7 

Turhal 45 1 24 2 14 

Yeşilyurt 12 - 6 - 5 

Zile 41 - 17 - 19 

TOPLAM 383 6 184 6 163 
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Eğitim ve Öğretimde Kapasite Mevcut Durum Bilgisi 

Tablo 18İl/ İlçe MEM Mevcut Personel Dağılımı 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU 

Görev / Unvanı TOPLAM ASİL VEKİL BOŞ 

İl Milli Eğitim Müdürü 1 - 1 - 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 11 - 11 - 

Maarif Müfettişleri Başkanı 1  1 - 

Maarif Müfettişleri Başkan Yard. 1 - 1 - 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 3 1 2 - 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü 8 6 2 - 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 27 25 2 1 

Maarif Müfettişleri Sayısı 25 25 - - 
 

Tablo 19MEM İdareci Sayıları 

OKUL /KURUM YÖNETİCİSİ ASİL VEKİL TOPLAM 

Müdür  335 54 389 

Müdür Baş Yrd.  56 - 56 

Müdür Yardımcısı  569 49 618 

Tablo 20MEM Öğretmen Sayıları  

EĞİTİM ÖĞRETİM 

SINIFI 

OLMASI GEREKLİ 

NORM 

MEVCUT İHTİYAÇ 

Öğretmen 8050 6942 1108 

Tablo 21MEM Personel Dağılımı 

Eğitim Öğretim Dışı Personel Durumu 

Genel İdare, Teknik, Sağlık ve Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki Personel Durumu 

Personel Görev ve Unvanı OLMASI 

GEREKLİ 

NORM 

MEVCUT DURUM İHTİYAÇ 

Genel İdare Hizmetleri 751 506 245 

Teknik Hizmetler Sınıfı 86 73 13 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 45 7 38 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 704 499 205 

TOPLAM 1586 1086 500 

DİĞER STATÜLER 

TÜRÜ MEVCUT 

Geçici Personel (657 4/C) 165 

Sürekli İşçi 480 

Hizmet Satın Alım Yoluyla 

Çalıştırılan Personel Sayısı 

TEMİZLİK ŞOFÖR GÜVENLİK 

- - - 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen 625 
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Tablo 22Okul Öncesi Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları 

OKUL ÖNCESİ 

YILLAR OKUL 

SAYISI 

DERSLİK 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK BAŞINA 

DÜŞEN ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

SAYISI 

2010-2011 366 466 8829 19 408 

2011-2012 360 444 8429 19 407 

2012-2013 327 431 7877 18 441 

2013-2014 317 415 7733 18 485 

2014-2015 327 434 10429 24 508 

 

Tablo 23İlkokul Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları 

İLKOKUL 

YILLAR Okul Sayısı Derslik 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Derslik 

Başına Düşen 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

2012-2013 392 2309 38849 17 2325 

2013-2014 391 2644 36987 14 2399 

2014-2015 374 2353 34816 15 2198 

 

Tablo 24Ortaokul Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları 

ORTAOKUL 

YILLAR OKUL 

SAYISI 

DERSLİK 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

Derslik Başına 

Düşen Öğrenci 

Sayısı 

ÖĞRETMEN 

SAYISI 

2012-2013 192 1678 42.062 25 2555 

2013-2014 198 1466 38600 26 2691 

2014-2015 190 1388 36129 26 2560 

 

Tablo 25Ortaöğretim Okul / Derslik / Öğrenci / Öğretmen Sayıları 

ORTAÖĞRETİM 

Yıllar Okul 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Derslik Başına 

Düşen Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Sayısı 

2010-2011 76 1151 38.790 30 2044 

2011-2012 75 1203 37,891 27 2104 

2012-2013 76 1234 39.652 27 2248 

2013-2014 78 1291 42.937 27 2357 

2014-2015 88 1295 34487 27 2420 
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Tablo 26Ortaöğretimde Okul Türlerine Göre Öğrenci Dağılımı 

İLÇE 

ADI 

GENEL 

ORTAÖĞRETİM 

DİN ÖĞRETİMİ MESLEKÎ VE TEKNİK 

ORTAÖĞRETİM 

O
k
u
l 

S
ay

ıs
ı 

T
o
p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
ız

 

O
k
u
l 

S
ay

ıs
ı 

T
o
p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
ız

 

O
k
u
l 

S
ay

ıs
ı 

T
o
p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
ız

 

Merkez 
9 4811 

223

6 
2575 2 2165 1033 

113

2 
8 5430 3144 2296 

Almus - - - - - - - - 1 466 231 235 

Artova 1 451 236 215 - - - - 1 31 20 11 

Başçiftlik - - - - - - - - 1 43 28 15 

Erbaa 4 2021 911 1110 2 1266 647 619 6 2439 1318 1121 

Niksar 4 1441 635 806 1 506 261 245 4 1531 800 731 

Pazar - - - - - - - - 2 510 281 229 

Reşadiye 3 515 228 287 1 245 139 106 5 545 370 175 

Sulusaray 1 245 130 115 - - - - - - - - 

Turhal 5 1885 883 1002 1 808 390 418 7 2196 1237 959 

Yeşilyurt - - - - - - - - 2 575 269 306 

Zile 6 2001 913 1088 1 446 225 221 5 1915 1128 787 
TOPLAM 33 13370 6172 7198 8 5436 2695 2741 45 15681 8816 6865 

 

Tablo 27İl  Okul / Derslik / Şube / Öğrenci / Öğretmen / Yönetici Sayıları 

OKUL TÜRÜ 

Okul 

Sayısı 

Derslik 

Sayısı 

Şube 

Sayısı 

Öğrenci 

Sayısı 

Öğretmen 

Ve 

Yönetici 

Sayısı 

Derslik 

Başına 

Düşen 

Öğrenci 

Sayısı 

Anaokulu 23 93 159 2557 134 27 

Anasınıfı 297 287 412 7679 345 27 

SHCEK 7 54 16 200 24 4 

OKUL ÖNCESİ 

EĞİTİM TOPLAMI 

327 434 587 10436 503 58 

İlkokul 374 2353 2652 34816 2198 15 

Ortaokul 190 1388 1674 36129 2560 26 

İLKÖĞRETİM 

OKULLARI 

TOPLAMI 

564 3741 4326 70945 4758 41 

Genel Liseler 35 550 617 13370 947 24 

Mesleki ve Teknik 

Liseler 

53 745 1021 21117 1473 28 

ORTAÖĞRETİM 

OKULLARI 

TOPLAMI 

88 1295 1638 34487 2420 52 

GENEL TOPLAM 979 5470 6551 115868 7681 151 
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İlimizde eğitim alanında yeni teknolojilerin kullanılması Fatih Projesi uygulamaları 

sayesinde hızla yaygınlaşmaktadır. Bu proje ve EBA içerikleriyle bilgiye erişim hızlanmış, 

bilginin sunulmasında öğretmenlere büyük kolaylık sağlamıştır. 

Tablo 28 MEM Teknolojik Durum 

Teknolojik Altyapı Bilişim Teknolojisi Alt Yapı Sayısı 

E-Posta 82 

ADSL Bağlantısı 2 

Bilgisayar 175 

Tarayıcı 6 

Yazıcı 54 

Projeksiyon Cihazı 3 

Fotokopi Makinesi 3 

Akıllı Tahta Sayısı 910 

Dağıtılan Tablet Sayısı 

Okul 27 

Öğretmen 837 

Öğrenci 4408 

Fatih Projesi Kapsamında Açılan Kurs Sayısı 79 

 

Tablo 29 MEM 2012 / 2014 Genel Bütçe Durumu 

Temel Eğitim 

KALEMLER 2012 2013 2014 

G
E

L
İR

L
E

R
 

Önceki Yıldan Devir 8,320.237 14.689.779 15.013.687 

İl Özel İdaresi (76/b) 6.202.006 7.509.104 8.120.000 

İl Özel İdaresi Ek Bütçesinden Aktarılan - - - 

Halt Katkısı (76/g) 18.355 - - 

Diğer Gelirler (76/d,e,f,h,i,j) - - - 

Bakanlıkça Tahsisi Öngörülen Ödenekler 

(76/a) 
4.750.116 5.500.000 901.603 

GELİRLER TOPLAMI 27.627,359 27.698,883 24.035,29 

G
İD

E
R

L
E

R
 

Y
A

T
IR

IM
 

G
İD

E
R

L
E

R
İ 

İnşaat Harcamaları 15.812.376 1.353.808 20.300.000 

Büyük Onarım 2183903 2305000 1500000 

Diğer Harcamalar 18355 - - 

C
A

R
İ 

 

G
İD

E
R

L
E

R
 

Bina Küçük Onarım 884.080 770.000 1.100.000 

Tüketime Yönelik Mal ve 

Malzeme Alımları (03.2) 
3.433.500 4.099.314 4.636.060 

Hizmet Alımları (03.5) 652.217 517.001 748,502 

Menkul Mal, Gayri maddi Hak 

alım, Bakım ve Onarım 

Giderleri (03.7) 

112.122 59.924 79.552 

Mamul Mal alımları (06.1) 540.899 648.162 950.000 

GİDERLER TOPLAMI 23.637,452 9.753,209 29.314,114 
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Tablo 30MEM  2012 / 2014 Genel Bütçe Durumu 

KALEMLER 2014 
G

E
L

İR
L

E
R

 

Y
A

T
IR

IM
 

G
E

L
İR

L
E

R
İ Önceki Yıldan Devir 21.448.348 

Devlet Yatırım Programı 12.209.860 

Ortaöğretim Onarımlar 
1.530.000 

GELİRLER TOPLAMI 35.188.202 

G
İD

E
R

L
E

R
 

Y
A

T
IR

IM
 

G
İD

E
R

L
E

R
İ İnşaat Harcamaları 12.000.000 

Büyük Onarım 2.084.235 

Diğer Harcamalar 
80.000 

GİDERLER TOPLAMI 49.352.443 

 

Karar Alma Süreçleri: 

 Karar alma süreçlerinde etkin olmanın en önemli yolu; katılımcıları, gündemi, iletişim 

yöntemleri önceden doğru olarak belirlenmiş toplantılardır. Bu kapsamda Millî Eğitim 

Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla tüm birimlerin 

katılımıyla periyodik toplantılar yapılmaktadır. 

 Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların ortak 

katılımını benimsemiştir. Bu süreçte, kurumu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen 

yöneticilerin değil, ayrıca personelin katkısını da önemsemekte ve dikkate almaktadır. Tokat 

Millî Eğitim Müdürlüğü karar alma süreçlerinde oluşturduğu modele göre; alınan kararlardan 

etkilenecek personelin gözlemlerini, analizlerini, öneri ve tavsiyelerini sunmalarını 

beklemektedir. 
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Onaylamak 
Olumlu Tavır 
Sergilemek 

Katılımcı 
Yönetim 

Toplantıları 

Katılımcı 
Yönetim İş 

Tanımlamaları 

Katılımcı 
Yönetim Yıllık 

Değerlendirme 

Katılımcı 
Yönetim Çalışma 

Planı 
Teşvik Güvenli Çevre 

Çalışanlar ve 
Gönüllüler 

Karar Almaya 
Katılır 

İdareci Yönetim 

Yönetim Ortamı Yaratır 

ÜST DÜZEY YÖNETİM 

Yönetim Politikasını Onaylar ya da Destekler 

Özel Oturumlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 31 Karar Alma Süreçler 
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Kurum Dışı Analiz 

 İçinde bulunduğumuz yüzyılda, özellikle son yıllarda bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı 

değişimler toplumların yaşam standartlarını yükseltmiş, gelişen ve gelişmekte olan bu 

teknoloji, iletişimi hızlandırarak ülkeler arası mesafeleri yakınlaştırmış, küreselleşme sürecini 

hızlandırmış, insan hayatını çok boyutlu etkileyerek bireylerin ve toplumların yapı ve 

ihtiyaçlarını değiştirmiştir. Mevcut potansiyellerini kullanarak bu fırsatları değerlendirebilen 

ülkeler kalkınma sürecini başarıyla sürdürüp gelecekte dünyanın önde gelen ülkeleri arasında 

yer alacaktır.  

 Değişimleri ve değişimin getirdiği yenilikleri eğitime yansıtmak kaçınılmaz bir hal almış 

ve bu süreçte ihtiyaç haline gelmiştir. Gelişmeler bilgiye ulaşım imkânlarını geliştirerek 

geleneksel eğitim anlayışını değiştirmiştir. Eğitim ve öğretimde kullanılan yeni teknolojiler 

eğitim sisteminin unsurlarını güçlü bir şekilde etkilemektedir.  Eğitim ve öğretimde fırsat 

eşitliğinin artırılması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi amacıyla yeni teknolojilerin eğitim 

ve öğretim ortamlarına transferi hayati önem taşımaktadır.  

 

Üst Politika Belgeleri 

 Milli Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve hedefler ile 

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planındaki stratejik amaç ve hedefler birbiriyle 

karşılaştırılarak bu politika belgeleri incelenmiştir. 

 Bakanlık Mevzuatı 

 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı  Bölgesel Gelişme Ana Planı 

 MEB 2015-2019 Stratejik Planı 

 Millî Eğitim Şura Kararları 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  

 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

 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 

2.5.3. Pest Analizi 

Pest analizde ilimizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal-kültürel, 

teknolojik, hukuksal ve çevresel faktörler incelenmiştir.  

Yapılan incelemeler sonucunda; ilimizde ve bakanlık düzeyinde, doğrudan eğitim 

yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği, ilimizin gayrı safi millî hâsılasının gelişmiş illere 

oranla düşük seviyelerde olması, eğitime olan duyarlılığın artması, eğitimde teknolojinin 
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yaygınlaşıyor olmasına rağmen alt yapının istenilen düzeyde olmaması başlıkları ön plana 

çıkmıştır(Ayrıntılı bilgi için: Durum Analizi Eki Syf.3). 

2015-2019 Stratejik Plan dönemi içerisinde mevcut politik ve hukuksal faktörlerin 

ışığında, sosyal-kültürel durumumuzu göz ardı etmeksizin müdürlüğümüzün sahip olduğu 

ekonomik ve çevresel şartları en iyi şekilde değerlendirerek, mevcut teknolojik imkânlardan 

en üst seviyede yararlanılması ve ilimizi eğitim-öğretim alanında bir üst noktaya taşıyacak 

yenilikçi bir çalışma sistemi benimsenmiştir. 

 

Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Anket Analizi Tespitleri 

 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ilgili dış paydaşların görüşleri tespit etmek 

amacıyla 115 kişiden bilgi alınmıştır. Paydaşlardan alınan veriler analiz edilerek aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır.  

 Yapılan anket çalışmasında katılan kişilerin % 70,0’iTokat İl Millî Eğitim 

Müdürlüğünün kurumsal kimliği açısından olumlu düşünce beyan etmiş, olumsuz fikre sahip 

olanların oranı ise % 2,0’da kalmıştır. Geri kalan kesim ise kararsızlığını beyan etmiştir. İl 

Millî Eğitim Müdürlüğünün görevleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi sahibi olanların 

oranı % 80,0 olarak tespit edilmiştir. Sunulan hizmetlere nasıl ulaşıldığı sorulduğunda; % 

78,0’lık bir oran kurumun resmi internet sitesini kaynak olarak göstermekte, yazılı ve görsel 

medyayı kullanıyorum diyenlerin oranı ise % 48,0 olarak gerçekleşmektedir. Katılımcılara 

kurumunuz, müdürlüğümüzün sunduğu hizmetlerden ne derece etkileniyor diye 

sorulduğunda, % 80,0’lik oranla “çok”, % 15,0’lık oranla da “orta” cevabı alınmıştır, hiç 

etkilenmiyor diyenlerin oranı % 5,0’da kalmıştır. Kurumuzun faaliyetleri, müdürlüğümüzün 

sunduğu hizmetleri ne derece etkiliyor, sorusuna ise % 75,0 “orta”, % 20,0 “çok” % 5,0 “hiç” 

cevabını vermiştir. Anketin devamı ile ilgili analiz aşağıda belirtilmiştir.  

 Yukarıda elde edilen bulgular dışında katılımcıların dış paydaş anketindeki açık uçlu 

sorulara vermiş olduğu cevapların analizi müdürlüğümüzce yapılmış olup, verilen cevaplar 

sıklık derecesine göre sıralama yapılarak ilk onda yer alan cevaplara durum analizi ekinde yer 

verilmiştir.  

2.5.3. GZFT(SWOT) ANALİZİ 

 İç ve dış etkenleri dikkate alarak müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili 

olarak neleri gördüğü, müdürlüğümüzü ne gibi fırsat ve tehditlerin beklediği belirlenmiştir. 

Geniş bir katılım sonucunda ortaya çıkan ortak görüşler GZFT analizinde birleştirilmiştir. 

 GZFT analizi bölümünün sonunda ilin mevcut durumu hakkında temel bir belirleme 

yapılacak şekilde sonuçlar özetlenmiş ve geçmiş 5 yıllık dönemde yer alan GZFT sonuçları ile 

kısaca bir karşılaştırma yapılmıştır. 
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Güçlü Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Öğrenci velileri ve vatandaşlarla iyi diyalog 

kurulmuş olması, ilişkilerin şeffaf olması 

2. Çağ nüfusundaki öğrencilerin okullaşma ve 

devamsızlık oranlarının yakından takip 

edilmesi, 

3. Derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye 

ortalamasının altında olması,  

4. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin 

gidebilecekleri okulların bulunması 

 

1. Eğitimde kalite anlayışının büyük ölçüde 

benimsenmesi ve uygulanması, 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi ile işbirliği yapılarak lisansüstü 

eğitim olanaklarının artırılmış olması, 

3. ARGE Birimi’nin aylık eylem planları vasıtası 

ile bütün eğitim ve öğretim süreçlerinde aktif 

olarak yer alması 

4. Okullarla bütünleşmiş ölçme değerlendirme 

biriminin kurulmuş olması 

5. Okullarda planlı ve proje tabanlı çalışma 

kültürünün yerleşmiş olması 

6. İlimizde iş birliğine dayalı kurum kültürünün 

oturmuş ve kurumlar arası iletişimin etkili 

olması 

7. Okullarda istenmeyen Davranışların 

Önlenmesi ve Okuldaşlık projesi ile  şiddet 

kavramının okul literatüründen çıkarılmış 

olması 

 

 

 

 

 

 

 

1. Liderlik yapan il yöneticilerinin değişim ve 

gelişime istekli ve açık olmaları 

2. Teknolojiyi bilen ve kullanan personelin olması 

3. Üstün yetenekli öğrencilerimize rehberlik eden 

Tokat Bilim Sanat Merkezi’nin varlığı, 

4. Üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan 

protokoller çerçevesinde ortak çalışma 

anlayışının benimsenmesi, 

5.  İlimizde Görme Engelliler Okulu’nun varlığı. 
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Zayıf Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Sosyal etkinlik yapılacak alanların sınırlı 

olması nedeniyle öğrencilerin okul dışında 

farklı oluşumlara yönelmesi,  

2. Öğrencilerin teknoloji bağımlılığı geliştirmesi 

3. Geleneksel nedenlerle ailelilerin öğrencinin 

okula devamına karşı olumsuz tutum 

sergilemesi  

4. Merkez ve kırsal kesimler arasında eğitimsel 

ve kültürel farklılıkların olması 

5. Muhtarlıkların ve Okul Aile Birliklerinin 

erişim çalışmalarına aktif olarak katılmaması 

6. Öğrencilerin akademik başarısızlığı ve alt 

sınıflardan getirdiği yetersizliklerinin 

giderilmemesi nedeniyle okul ortamından 

soğuması 

7. Akran etkileşiminin olumsuz etkileri 

8. Anne baba kayıpları ve boşanmış aile 

sendromlarının etkileri 
 

1. İlimizde birleştirilmiş sınıf uygulamasının 

devam ediyor olması, 

2. Eğitimin maddi boyutuna sağlanan paydaş 

desteğinde yeterli düzeyde olmaması, 

3. Eğitim tedbirlerinin belirlenmesinde ve 

uygulanmasında yetersizlikler yaşanması 

4. Özel eğitim öğretmenlerinin sayısının yetersiz 

olması, 

5. Öğretmen motivasyonunun düşük olması, 

6. Aileleri fiili olarak ayrı olmakla birlikte 

hukuksal olarak durumu belli olmayan 

öğrencilerin varlığı ve okullarla 

ilişkilendirilmesi, 
 

1. Gelişmiş bir arşivleme sisteminin olmayışı, 

2. Yeterli oranda yardımcı personel olmayışı 

sebebiyle, okullarımızda istenen düzeyde 

temizlik tedbirlerinin alınamaması, 

3. Mesleki eğitimde iş piyasasının ihtiyaçlarına 

göre mesleki eğitim alanlarının belirleme 

çalışmalarının yapılamamış olması, 

4. Mesleki eğitim okulları ile iş piyasası veya 

alandaki meslek örgütleriyle ahengin 

sağlanamaması, 

5. Pansiyonlu okullarda toplu taşıma araçlarının 

yokluğu 

6. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin araç 

yetersizliği 

7. Kurum personelinin performans 

değerlendirilmesinde bilimsel ölçütlere yer 

verilmemesi 

7. Okullarımızın mimari, statik ve elektrik 

planlarının olmaması, 

8. Kapalı spor salonlarının okullarımızda 

bulunmaması 

9. Görsel sanatlar, müzik sınıflarının 

oluşturulmasını sağlayacak şekilde fiziki 

kapasite araç gereç enstrüman ve materyalinin 

bulunmaması 

10. Meslek okullarının çağdaş atölyelerinin 

oluşturulamaması 
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Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Eğitime olan toplumsal talebin sürekli bir artış 

eğiliminde olması, 

2. Ülkemizin AB giriş sürecinde olması 

3. İlimiz nüfus yoğunluğunun merkezlerde 

toplanmış olması, 

4. Özel öğretim kurumlarının yıllar bazında artış 

göstermesi 

5. İlimizde Hayat Boyu Öğrenme kültürünün 

gelişmesi, 

6. Eğitim sektörünün diğer bütün sektörleri 

etkiliyor olması 

7. Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullana 

bilirliğinin artması, 

8. Eğitimin diğer kurum ve kuruluşlarının, sivil 

toplum örgütlerinin ve siyasi partilerin 

öncelikli işi haline gelmeye başlaması, 

9. İlimizde Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 

varlığı 

 

 
 

1. 1. Millî Eğitim Bakanlığı’nın değişime ve 

gelişmeye açık olması, 

2. İlimizde yürütülen proje tabanlı çalışmalarla 

gelişiminin sürekli kılınması, 

3. Okul ve kurumlarımızda yenilikçi 

uygulamalarla yaygınlaştırılması 
 

 

 

 

1. Değişimi yönetebilen liderlik özelliklerine 

sahip personelin bulunması 

2. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve 

etkileşim olanakları, 

3. Müfredat programlarının günün ihtiyaçlarına 

uygun hale getirme çalışmalarının sürekli 

olması 

4. AB ve kalkınma ajanslarının eğitime yönelik 

maddi kaynak desteklerinin olması 
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Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Kişiler arasındaki sosyo-ekonomik eşitsizlikler 

2. Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim 

konusunda yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip 

olmaması 

3. Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş hayatıyla 

ilgili yeterli bilgiye sahip olmaması 

4. İlimizin göç vermeye devam eden bir il olması, 

5. Sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin 

ilgi ve desteğinin tam sağlanamamış olması 

6. Velilerin sahip olduğu önyargılar nedeniyle 

çocuklarının gerçek yetenek ve potansiyellerini 

dikkate almadan yönlendirmeleri 

 

1. Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve 

yeteneklerinin istenen düzeyde yansıyamaması 

 

2. Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 

3. İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru 

ve güvenilir bilgiyi ayırt etme güçlüğü 

7. Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal 

ve kültürel faaliyetlerde bulunma alışkanlığının 

yetersiz olması 

8. Medya yoluyla yapılan olumsuz yayınların 

öğrencilerin gelişimini olumsuz etkilemesi, 

böylece dilin ve kültürün yozlaşması, 

9. İlimizde sosyal ve sportif alanların azlığı 

 

1. Temel eğitim okullarının okul bazlı 

bütçelerinin olmaması   

2. Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel 

yönetimlerin katkısının yetersiz olması 

3. Gelişen ve değişen teknolojiye uygun 

donatım maliyetinin yüksek olması 

4. Medyada eğitim ve öğretime ilişkin 

çoğunlukla olumsuz haberlerin ön plana 

çıkarılması 

5. İlimizde sanayileşme oranının Türkiye 

ortalamasının altında olması, 

6. Toplum sağlığını tehdit eden salgın hastalık 

tehlikelerinin (KKKA) varlığı, 

7. Mevcut okul arsalarının çok ortaklı 

olmasından dolayı kamulaştırma sorunları 
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2.5.4. Sorun /Gelişim Alanları 

 Durum analizi ile geleceğe bakış bölümlerinin bağlantısını oluşturan Sorun/Gelişim 

alanları GZFT başlıklarından ve geleceğe yönelim bölümü yapısı-hedefleri-göstergeleri-stratejileri 

göz önünde bulundurularak aşağıdaki yapıya göre sınıflandırılmıştır; 

GELİŞİM/SORUN ALANLARI 

 Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin 

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

gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Okul öncesi eğitimde okullaşma 

 Taşımalı eğitim 

 Temel eğitimden ortaöğretime 

geçiş 

 Öğrencilere yönelik 

oryantasyon faaliyetleri 

 Açık öğretim okullarındaki 

kaydı dondurulmuş öğrenciler 

 Özel öğretimin payı 

 Okul-Veli-Öğrenci İlişkilerinde 

iletişim, 

 Kırsal kesimde okul öncesi 

öğrencilerinin durumu 

 Popüler kültürün okul öncesi 

öğrencilerin üzerinde etkisi, 

Ortaöğretime sınava dayalı 

geçişler 

 Öğrencileri okul ortamından 

uzaklaştıran dijital eğlence ve 

oyun alanları, 

 Yakın çevresinde okul öncesi 

eğitim kurumu bulunmayan 

okul öncesi öğrencilerinin 

eğitim hakkına ulaşımı, 

 Okul öncesinde okullaşma oranı 

 Temel eğitimde okula başlama 

yaşında velilerdeki düşünce 

ayrılıkları, 

 Özel Eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilerin, aile ve diğer 

paydaş eğitimleri, 

 Okul terk oranları, 

 Mezun öğrenci yönlendirme ve 

takip sistemleri, 

 Rehberlik 

 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetler 

 Okuma kültürü  

 Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme kurslar 

 Öğretmen yeterlilikleri 

 Eğitimde ve öğretim 

süreçlerinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

 Okul sağlığı ve hijyen 

 Okul güvenliği 

 Zararlı alışkanlıklar  

 Eğitsel, mesleki ve kişisel 

rehberlik hizmetleri 

 Hayat boyu rehberlik hizmeti 

 Temel dersler önceliğinde 

ulusal ve uluslararası sınavlarda 

öğrenci başarı durumu 

 Sınav odaklı sistem ve 

öğrencilerin sınav kaygısı 

 Mesleki ve teknik eğitimin 

sektör ve işgücü piyasasının 

taleplerine uyumu 

 Mesleki ve teknik eğitimde 

ARGE çalışmaları  

 Atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin özel alan 

yeterlikleri 

 İşyeri beceri eğitimi ve staj 

uygulamaları 

 Hayat boyu öğrenme 

kapsamında sunulan kursların 

çeşitliliği ve niteliği  

 Mesleki eğitimde alan dal 

seçimi 

 İnsan kaynakları planlaması ve 

istihdamı 

 Çalışanların motivasyonu 

 İnsan kaynağının genel ve 

mesleki yeterliklerinin 

geliştirilmesi 

 Uzaktan hizmetiçi eğitim 

uygulamaları 

 Okul ve kurumların bütçeleme 

süreçlerindeki yetki ve 

sorumlulukları 

 Okul-Aile birlikleri 

 Okul ve kurumların fiziki 

kapasitesi 

 Okul pansiyonları  

 Okul ve kurumların sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyet alanlarının yetersizliği 

 Birleştirilmiş sınıf uygulaması 

 Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilere uygun eğitim ve 

öğretim ortamları 

 Özel eğitim okullarının yaygın 

olmaması 

 Eğitim yapılarının depreme 

dayanıklılığı 

 Kamulaştırma, satın alma, 

kiralama, arsa temini vb. 

süreçler 

 Donatım eksikliği 

 Teknolojik altyapı eksikliği 

 Mevzuatın sık değişimi 

 Bürokrasinin azaltılması 

 Denetim anlayışından rehberlik 

anlayışına geçilemediği algısı 
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 Velilerin ergen eğitimindeki 

tutumu 

 

 

 Öğrencilerde millî ve manevi 

değerler, 

 Okulların bünyesinde alan 

açılırken, çağın ihtiyaç ve 

gerekleri, ilin fiziki özellikleri 

ve istihdam imkânları, 

 Okul başarıları 

 Öğretmenlerin hizmet içi eğitim 

faaliyetleri 

 Öğretmenlerde mesleki gelişim 

 Öğretmende tükenmişlik, 

 Taşımalı eğitimde beslenme 

alanı, 

 Öğrencilerin ve velilerin okulda 

yönetim ve karar sürecine 

katılımı, 

 

 

 Bütünsel bir izleme-

değerlendirme sistemi 

 Ulusal ve uluslararası kurum 

kuruluşlarla işbirliği 

 Kurumsal aidiyet 

 Hizmetlerin elektronik ortamda 

sunumu; mobil uygulamaların 

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması 

 Elektronik ağ ortamlarının 

etkinliği 

 Arşiv yönetiminin yetersizliği 

 İstatistik ve bilgi temini 

 Okulların harcama bütçeleri, 

 Kırsal kesimden gelen 

öğrencilerimizin barınması, 

 4+4+4 zorunlu eğitimden dolayı 

ortaöğretimde okulların fiziki 

durumu 

 Özel Eğitim Öğretmeni 

ihtiyacının alan dışı 

öğretmenlerden karşılanması, 

 Hizmet binalarının fiziki 

ortamları 

 Özel sektör, STK ve yerel 

yönetimler ile olan işbirliğinin 

ve koordinasyonu, 

 Okulların etkinlik ve diğer 

çalışma ortamları, 

 

TOKAT İl MEM SP PLAN MİMARİSİ 

Müdürlüğümüzün stratejik planında aşağıdaki SP Mimarisine göre yapılmıştır. 

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. Hayat boyu öğrenmeye katılım 

1.1.4. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

1.1.5. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 

1.1.6. Özel öğretimin payı 

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 
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2.1.1.4. Kazanımlar 

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri 

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 ile 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 

3.3.4. Mevzuatın güncellenmesi 

3.3.5. İzleme ve değerlendirme 

3.3.6. AB ye uyum ve uluslararasılaşma 

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. Elektronik veri toplama ve analiz 

3.4.2. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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BÖLÜM III 

GELECEĞE YÖNELİM 

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

MİSYON 

 Tüm öğrencilerimizin çağdaş standartlarda ve bireysel özelliklerine uygun eğitim 

almalarını sağlayarak, onları mutlu bireyler olarak sosyal hayata ve üst öğrenime hazırlamak. 

 Yaygın eğitim yoluyla da vatandaşlarımıza, ihtiyaç duydukları alanlarda, sosyal, 

kültürel ve mesleki yönden çağın gereklerine uygun eğitim fırsatları sunmak. 

VİZYON 

 

 Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için; yenilikçi uygulamalarla 

üreten bir eğitim birlikteliği. 

TEMEL DEĞERLER 

Evrensellik Hizmette Kalite 

Tarafsızlık ve Şeffaflık Eğitimde Süreklilik 

Her Yaşta Eğitim Güvenilirlik 

Planlılık Yaratıcılık 

Bilimsellik Hoşgörü 

İşbirliği Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları 

Değişim ve Gelişim Yöneltme 

Eğitim Hakkı Fırsat ve İmkân Eşitliği 

Süreklilik Sosyal ve Beşeri Yetkinlikler 

Atatürk İnkılâp ve İlkeleri Ve Atatürk 

Milliyetçiliği 

Laiklik 

Öğrenmeyi Öğrenme 

Okul ve Ailenin İşbirliği 

Dijital Yetkinlik  

Girişim ve Girişimcilik Anlayışı 

Her Yerde Eğitim 

Hukuka Uygunluk  

Kültürel Bilinç ve İfade 
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KURUMSAL DEĞERLERİMİZ 

 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıyız. 

 Yaşam boyu eğitimin destekçisiyiz. 

 Evrensel ve bilimsel ilkeler doğrultusundaki yeniliğe ve değişime açığız. 

 Performansın veri sonuçlarına dayalı olarak belirlenmesine önem veririz. 

 İşbirliği ve takım çalışmasının önemine ve gereğine inanırız. 

 Ortak aklın yarattığı sinerjinin gücü ile hareket ederiz. 

 Karar alma süreçlerine, paydaşların katılımını önemseriz. 

 İnsana saygıya öncelik veririz. 

 Takdir tanımada, liyakate inanırız. 

 Kurumsal aidiyet duygusuna sahibiz. 

 Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilinci ile çalışırız. 

 Yaratıcılığı ve bireysel gelişimi destekleriz. 

 Doğaya ve çevreye duyarlıyız. 

 Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız. 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve bağlı tüm kurumlarda çağdaş ve etkin bir eğitim 

yönetimi anlayışı oluşturmak, 

 Ürettiğimiz hizmetten yararlananların beklentilerini belirlemek ve bu beklentilere 

cevap verebilecek süreçler geliştirmek, 

 Hizmet üretenleri ve bu hizmetten yararlananları Tokat Millî Eğitim Müdürlüğünün 

var oluş nedeni olarak görmek, 

 Hizmet alanların tümüne  hakkaniyet ölçülerinde davranmak; hizmetin  sunumunda 

esas olan yasal mevzuatı  hukukun üstünlüğü ilkesine dayalı olarak uygulamak, 

 Yasaların öngördüğü çerçevede ilgililerin bilgi edinme haklarını kolaylıkla 

kullanabilmeleri için gerekli ortam ve süreçleri oluşturmak, 

 Her türlü iyileştirme çalışmalarına tüm çalışanların katılımlarını teşvik etmek ve 

katılımları desteklemek, 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ürettiği tüm hizmet süreçlerinin tanımlanmasını, 

bu süreçlerin yönetilmesini ve iyileştirilmesini; İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü   mevzuatına uygun olarak, hizmet üreten ve bu hizmetten yararlananların 

beklentilerini dengeleyecek şekilde tasarlamak ve  geliştirmek. 

 Çalışan ve hizmet alanların  şikâyetlerinin ilgili bölümler tarafından kabul edilmesini 

ve en kısa zamanda cevaplanmasını sağlamak, 

 Eğitim öğretim ve eğitim yönetimi alanında yapılan ve yapılacak araştırmaları 

desteklemek, bu araştırmalardan elde edilen bilimsel sonuçları kurumların kullanımına 

sunmak, 
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TEMA 1 

EĞİTİM-ÖĞRETİME ERİŞİM 

Okullaşma Oranı 

Sosyal, Kültürel, Sportif 
Faaliyetler 

Rehberlik 

Hayat Boyu Öğrenme-
Mesleki Eğitim 

Özel Öğretim 

TEMA 2 

EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE KALİTE 

Öğrenci Akademik Başarısı 
ve Öğrenme Kazanımları  

Eğitim ve Öğretim ile 
İstihdam 

Ar-Ge Çalışmaları 

Yabancı Dil ve Hareketlilik 

TEMA 3 

EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE 
KAPASİTE 

İnsan Kaynakları 

Beşeri-Fizki- Mali ve 
Teknolojik 

Örgütlenme 

 Her kademedeki personelin; bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesini, yönetime 

katılmasının sağlanmasını, personelin görev tanımına uygun olarak çalıştırılmasını, 

çalışanlar arasında koordinasyon sağlanmasını, güvene dayalı bir ortamda sürekli 

öğrenen ve öğreten bir kurum kültürü oluşturmasını sağlamak, 

 Mali kaynakların  kullanımı, harcaması ve dağıtımlarıyla ilgili verileri sürekli gözden 

geçirerek kurum hedeflerine uygun plânlamalar yapmak, böylece mali 

kaynakların  kullanımında verimli,  etkili,  adil ve objektif  olmak,  

 Tüm paydaşlarımızın kurumumuz için vazgeçilmez ve değerli olduğu bilincine 

ulaşmalarını sağlayarak, kurum içi ve kurum dışı dayanışma ve işbirliği standartlarını 

yükseltmek. 

TEMALAR 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 

TEMA AMAÇ HEDEF SAYISI 

E
Ğ

İT
İM

 v
e 

Ö
Ğ

R
E

T
İM

E
 

E
R

İŞ
İM

 

Stratejik Amaç 1. 

Ekonomik, sosyal, kültürel ve 

demografik farklılıklarından 

etkilenmeksizin her bireyin girişimci, 

yaratıcı ve üretken bireyler olabilme 

yolunda eşit ve adil şartlar altında 

hakları olan eğitimi alabilmelerine ve 

bu eğitimlerini 

tamamlayabilmelerine imkân 

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. 

E
Ğ

İT
İM

 v
e
 Ö

Ğ
R

E
T

İM
D

E
 

K
A

L
İT

E
 

Stratejik Amaç 2. 

Mevcut imkânları en etkin şekilde 

kullanarak her kademedeki bireyleri 

ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlarla 

donatarak yeterli seviyede yabancı 

dil bilgisiyle bir üst öğrenim 

kurumuna geçebilmelerine ve bu 

bireylerin istihdam edilebilmelerine 

olanak 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. 

E
Ğ

İT
İM

 v
e 

Ö
Ğ

R
E

T
İM

D
E

 K
A

P
A

S
İT

E
 

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. 

Müdürlüğümüz 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. 

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. 
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C. TEMA, AMAÇ, HEDEF VE STRATEJİLER 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

Stratejik Amaç 1 

 Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıklarından etkilenmeksizin her bireyin 

girişimci, yaratıcı ve üretken bireyler olabilme yolunda eşit ve hakları olan eğitimi adil şartlar 

altında alabilmelerine ve bu eğitimlerini tamamlayabilmelerine imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef1.1. 

 Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin 

her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

 

Performans Göstergeleri1.1 

Hedef 

1 
Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar 

2013 2014 2019 

1.  
Net Okullaşma 

Oranı (%) 

İlkokul 92,87 95,93 100 

Ortaokul 88,04 91,80 100 

Ortaöğretim 68,37 77,76 95 

2.  Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%) 0,021 0,029 0,1 

3.  

Okul Öncesi 

Eğitimde Net 

okullaşma Oranı 

3-5 yaş grubundaki net okullaşma oranı 32,28 30,27 75 

4-5 yaş grubundaki net okullaşma oranı 46,21 46,21 77 

5 yaş grubundaki net okullaşma oranı 58,04 46,14 95 

4.  İlimizdeki okur-yazar oranı (%) 95,89 96,69 100 

5.  İlimiz Hayat Boyu Öğrenme katılım oranı (25- 64 Yaş) 5,05 7,04 15 

6.  

Okullar Hayat 

Olsun Projesi 

Okullar Hayat Olsun Projesi’nin uygulandığı okul sayısı 166 173 250 

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında açılan kurs 

sayısı 
40 348 1000 

7.  

Engelli 

Öğrencilere 

yönelik yapılan 

çalışmalar 

Engelli öğrencilere yönelik düzenleme yapılan okul sayısı - 2 10 

 

 

 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. 
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 2014 İnsani Gelişme Raporu’na göre, yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkeler 

grubunda 25 yaş üstü nüfusun ortalama eğitim görme süresi 9,1 yıl iken bu grupta yer alan 

Türkiye’de bu süre 2013 yılında 6,5 yıl, 2014 yılında ise 7,6 yıldır ve hızlı bir artış 

eğilimdedir. Türkiye, bu grupta yer alan ülkelere göre yaşam süresi beklentisi ve kişi başına 

millî gelir açısından ortalamanın üstünde olmasına rağmen eğitim süresi açısından 

ortalamanın şimdilik 1,5 yıl gerisindedir. 11.04.2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6287 sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile başta 

ortaöğretim olmak üzere zorunlu eğitim ve öğretimin her kademesindeki okullaşma 

oranlarında artış ve ortalama eğitim süresi ile eğitim ve öğretimden erken ayrılma 

göstergelerinde iyileşme beklenmektedir. 

 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı ise 2006 yılında %1,8, Bakanlık teşkilat yapısının 

değiştiği 2011 yılında %2,9 iken 2014 yılında %4,8’dir. Ülkemiz 2011 yılından bu güne hayat 

boyu öğrenmeye katılım oranındaki %66’lık artış oranıyla yükseliş hızı açısından 28 AB 

ülkesi arasında ilk sırada yer almaktadır. 

 

 Bu hedefin gerçekleşmesi ile örgün eğitim ve öğretimin her kademesinde okullaşmanın 

ve hayat boyu öğrenmeye katılımın,  özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel 

politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının ve özel öğretim kurumlarının 

payının artması beklenirken devamsızlığın ve erken ayrılmaların azalması beklenmektedir. 

 

STRATEJİLER1.1 

No STRATEJİLER 

Sorumlu Birimler ( 

En üsteki birim 

koordinatör 

birimdir) 

1.  
Yerel yazılı ve görsel basında okul öncesi eğitimin önemini anlatan kamu 

spotu, haber ve programları yapılacaktır. 
Temel Eğitim 

2.  
Okul öncesi okullaşma oranını artırabilmek amacı ile belediyeler, sivil toplum 

kuruluşları ve üniversite ile işbirliği yapılacaktır. 
Temel Eğitim 

3.  

İhtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde, okul öncesi çağ nüfusuna hizmet 

edebilmek amacı ile mobil anasınıfı oluşturulması için gerekli hazırlıklar 

yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

4.  
Anaokulu müdürlüklerince okul öncesi eğitimin önemini anlatan sosyal, 

kültürel ve sportif çalışmalar planlanacak ve yapılacaktır. 
Temel Eğitim 

5.  
Okul öncesinde 5 yaş okullaşma çalışmalarının değerlendirilmesine ilişkin 

paylaşım toplantısı yapılacaktır. 
Temel Eğitim 

6.  

İlkokul ve ortaokulda sürekli ve aşamalı devamsızlık yapan öğrencilerin 

devamsızlıklarına neden olan faktörler köyler, beldeler ve ilçeler düzeyindeki 

eğitim bölgelerinde belirlenerek gerekli tedbirler alınacaktır (il eğitim 

denetmenleri, koordinatör okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlerinden 

oluşacak ekip ile sağlanması). 

Temel Eğitim -

Maarif 

Müfettişleri 

Başkanlığı-Özel 

Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 
7.   İlahiyat Fakültesi, Müftülük ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile köy Temel Eğitim -
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ve mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ile okullaşma oranlarının 

arttırılmasına yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. (farkındalık 

toplantılarının gerçekleştirilmesi), 

Din Öğretimi- 

8.  

TÜİK verilerine göre ilimiz okul çağı nüfusunda bulunmasına rağmen okula 

devam etmeyen öğrencilerin adreslerinin tespiti, muhtarlıklar aracılığı ile 

geliştirilecek form ile sürdürülecektir. 

Temel Eğitim -

Din Öğretimi 

9.  
Dezavantajlı öğrenci velilerinin Sosyal Yardımlaşma Vakfı kayıtları 

incelenerek değerlendirilecektir. 

Din Öğretimi-

Strateji 

geliştirme birimi-

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-

Temel Eğitim 

10.  

Eğitim bölgelerindeki (temel eğitim düzeyinde) koordinatör okul müdürleri 

koordinasyon kurulu ile dönemlik değerlendirme toplantıları yapılarak 

okullaşma düzeyleri izlenecektir. 

Din Öğretimi 

Strateji 

geliştirme birimi 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

Temel Eğitim 

11.  

Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdığı ortaöğretim kurumlarına 

ait bilgilerini içeren listeler ortaokul müdürlükleri tarafından İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

12.  

Öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak amacı ile İlçe bazlı olmak üzere 

yurda yerleşemeyen öğrenci sayıları ve yurt kapasiteleri belirlenerek bir 

sonraki öğretim yılına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Destek 

Hizmetleri 

13.  

Ortaokul rehber öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik olarak Mesleki ve 

Teknik Eğitim Kurumları, İmam Hatip Liseleri ile Güzel Sanatlar Lisesini 

tanıtıcı rehberlik hizmetleri ve öğretim yılı sonu okul tanıtım günleri 

etkinlikleri yapılacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

Ortaöğretim 

14.  

Tüm okul kurum müdürlüklerinde öğrenci sayısına uygun olmak üzere velilere 

yönelik iletişim kanalları oluşturularak, okul müdürlükleri velileri 

bilgilendirecektir. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

15.  
Okul Rehberlik Servisleri / Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme 

Komisyonunca, okullarda öğrenci merkezli risk takip ekipleri güncellenecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

16.  
Öğrencilerin beceri eğitimi uygulaması yapacakları işletmeler ilçe milli eğitim 

müdürlüklerince çok yönlü olarak değerlendirilecektir. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

17.  
Devamsızlığın önlenmesine ilişkin esaslar hazırlanarak il düzeyinde 

uygulanması sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

18.  

Yetenekli öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesine yönlendirilmesinde işbirliğinin 

sağlanması amacıyla yetenek tarama testleri hakkında ortaokul görsel sanatlar 

ve müzik öğretmenlerinin bilgilendirilmesine yönelik seminer ve uygulama 

Temel Eğitim 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 
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eylem planı oluşturulacaktır. Hizmetleri 

19.  
Özel eğitime muhtaç olan öğrenciler için istatistiki çalışmalar yapılarak, bu 

öğrencilerin okullaşma oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

20.  

Destek odaları ile ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişleri 

Başkanlığı, RAM ve destek öğretmenleri ile birlikte bir kurul oluşturularak 

kullanılabilecek malzemeler belirlenecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

21.  

BİLSEM koordinatörlüğünde eğitim-öğretim yılı içerisinde tanılama süreci 

basamaklarından, 1. aşama grup testinde başarılı olan öğrencilere, 2. aşama 

zekâ ve yetenek testlerinin uygulanmasına devam edilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

22.  
Toplumda üstün yetenekli öğrenciler konusunda farkındalık oluşturma adına 

panel, seminer düzenlenecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

23.  
 Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördükleri okullarındaki öğretmenlere ve 

velilerine yönelik bilgilendirme ve seminer çalışmaları yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

24.  

Alanda (üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi) yapılan ulusal ve bölgesel 

çalışmalara konu ile ilgili personelin katılımının ve ilde 

paylaşımı/yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

25.  

Engelli öğrencilerin eğitimlerini rahatlıkla devam ettirebilmesi amacı ile 

kurumların önceliklerin belirlenmesine yönelik durum analizleri yapılacak ve 

plan dönemi sürecinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

İnşaat Emlak 

Birimi 

26.  

Ortaöğretimde okullaşma oranını artırabilmek için taşımalı eğitime ihtiyaç 

duyan tüm öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alınacak ya da öğrenci 

pansiyonlarına yerleştirilecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

27.  
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince taşımalı eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler 

tespit edilecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

28.  
 Taşımalı eğitim kapsamına alınan öğrenciler için yapılan planlama çalışmaları 

gözden geçirilecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

29.  

Her öğretim yılı başında RAM'lar tarafından hazırlanacak form çerçevesinde 

okula devam etmeyen engelli çocukların köy ve mahalle muhtarlıkları 

aracılığıyla tespit edilmesi sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

30.  
Tespit edilen engel türleri gruplaştırılarak okul yönetimleri tarafından bu 

özelliklere uygun fiziki önlemler alınacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

31.  Okuma-yazma kursları açılacaktır. 
Hayat Boyu 

Öğrenme 

32.  
İlimize yerleştirilen göçmenlere yönelik Türkçe ve okuma-yazma kursları 

düzenlenecektir. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

33.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Hayat Boyu Öğrenme birimlerince Oyun ve 

Fiziki Etkinlikler dersinin işlevsel kılınması için okul bahçelerinde gerekli 

planlama/düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 
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TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

Stratejik Amaç 2 

 Mevcut imkânları en etkin şekilde kullanarak her kademedeki bireyleri ulusal ve 

uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla donatarak yeterli seviyede yabancı 

dil bilgisiyle bir üst öğrenim kurumuna geçebilmelerine ve bu bireylerin istihdam 

edilebilmelerine olanak sağlamak 

Stratejik Hedef2.1 

 Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım 

oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 

Performans Göstergeleri 2 1 

Hedef 2.1 
Performans Göstergesi Önceki Yıllar  

2013 2014 2019 
1.  

Temel eğitimden 

ortaöğretime geçiş ortak 

sınavlarının net 

ortalaması 

Türkçe  59,78 72 

Matematik  37,75 60 

Fen ve Teknoloji  56,16 70 

T.C. İnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük 
 56,01 70 

2.  
Yükseköğretime Geçiş 

Sınavındaki net 

ortalaması 

Türkçe 16,38 18,54 20 

Temel Matematik 7,7 5,76 12 

Sosyal Bilimler 12,51 10,84 15 

Fen Bilimleri 3,91 3,97 9 
3.  Açık Öğretim Okullarının 

ortalama tamamlanma 

süresi  

Açık Öğretim Lisesi 4 yıl 4 yıl 4 

Açık Öğretim Meslek Lisesi 
4 buçuk 

yıl 

4 buçuk 

yıl 

4 

4.  
Öğrenci başına okunan 

kitap sayısı 

İlkokul  139356 20000 

Ortaokul  74184 90000 

Ortaöğretim  86678 110000 
5.  Onur veya İftihar belgesi 

alan öğrenci oranı 

İlköğretim kurumları 5,3 14,44 25 

Ortaöğretim 17,21 18,28 25 
6.  Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı 2,77 3,39 0 
7.  Disiplin cezası alan 

öğrenci oranı 

Ortaokul 2 1 0 

Ortaöğretim 0,004 0,010 0 
8.  

Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetlere katılan Öğrenci 

Sayısı 

67747 68732 83500 

9.  
Okullarda Açılan Egzersiz Sayısı 681 721 861 

10.  

Yapılan Yarışmalarda 

Katılan Öğrenci Sayıları 

Bu Benim Eserim Proje 

Yarışmasına Yapılan 

Başvuru Sayısı 

317 438 750 

TÜBİTAK Proje 

Yarışmalarına Yapılan 

Başvuru Sayısı 

81 148 305 
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11.  

Rehberlik ve Özel Eğitim 

Hizmetlerine ait veriler 

Rehberlik Araştırma 

Merkezleri tarafından 

yapılan veli görüşme 

(bireysel görüşme) sayısı 

415 441 1000 

Rehberlik Araştırma 

Merkezleri tarafından 

yapılan seminer/konferans 

sayısı 

184 188 250 

Rehberlik Araştırma 

Merkezleri tarafından 

yapılan kurs/panel sayısı 

 7 10 

Açılan destek eğitim odası 

sayısı 

38 74 150 

12.  

Düzenlenen kurslara 

katılan öğrenci sayısı 

Ortaokullarda açılan kurs 

sayısı 

 147 
200 

Liselerde açılan kurs sayısı  70 
120 

Liselerde kursa katılan 

öğrenci sayısı 

 15062 
25000 

13.  
Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı 92 - 130 

 

 İlimizde 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. 

 Potansiyelinin farkında olan, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve 

akademik yönden başarılı bireyler yetiştirmek. 

 

STRATEJİLER 2.1 

No Tedbir 

Sorumlu Birimler( Üste yer 

alan birim koordinatör 

birimdir) 

34.  

Bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları göz önüne alınarak örgün 

ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

yaygınlaştırılacaktır. 

Hayat Boyu Öğrenme  

Din Öğretimi 

Ortaöğretim Birimi 

Temel Eğitim 

35.  İlgili paydaşlarla iş birliği yapılarak engelli bireylerin eğitim ve 

öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının 
Özel Eğitim Birimi 
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geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır. 

36.  

Ulusal ve uluslararası yarışmalara hakkında il geneli yönetici, 

öğretmen ve öğrenciler bilgilendirilecek. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Temel Eğitim 

37.  

Branşlar bazında ders dışı eğitim çalışmaları yapan öğretmenler 

arasında il zümre toplantıları yapılacaktır. 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Ortaöğretim 

Strateji geliştirme birimi 

38.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, okullar arası drama ve tiyatro 

yarışma vb. etkinlikleri planlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitimi 

Ortaöğretim 

Temel Eğitim 

Din Öğretimi 

39.  

Okullarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin 

planlama çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

40.  

İl öğrenci meclisi tarafından alınan kararların uygulamaya esas olmak 

üzere değerlendirilerek yapılacak çalışmalar takvime bağlanacaktır. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Temel Eğitim 

41.  

Okul kütüphanelerinde öğretmen ve öğrencilere yönelik süreli 

yayınlar bulundurularak, okul kütüphaneleri okul bazlı 

kampanyalarla zenginleştirilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

 

42.  

Fiziki kapasitesi uygun olan okul kantinlerinin ve kütüphanelerinin 

yanı sıra kantin, koridor vb. yerlerde öğrencilere yönelik süreli yayın 

stantları oluşturulacaktır. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Temel Eğitim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

43.  Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından belirlenecek olan okullarda 

“Güvenli Eğitim Ortamları” konusunda seminerler verilecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

44.  Okulda İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ile ilgili çok yönlü 

çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

45.  

Öğrencilerin devamsızlık oranlarının çıkarılarak okul yöneticilerinin 

ve rehber öğretmenlerin katılımı ile ilçe toplantıları yapılacak, sürekli 

devamsızlık problemi olan öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere 

katılımı sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

Temel Eğitim 

Din Öğretimi 

Ortaöğretim  

Mesleki ve Teknik Eğitim 

46.  Öğrencilere yönelik sınav kaygısı konusunda materyal hazırlanarak, 

bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

47.  Kariyer planlaması çerçevesinde bir üst eğitim kurumlarını tanıtıcı 

faaliyetler planlanarak uygulanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

48.  Verimli ders çalışma yöntemleri konusunda öğrencilere bilgilendirici 

ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

49.  Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenciler tespit edilerek, akademik 

başarılarını artırıcı çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

50.  Okul öncesinde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tespitine yönelik 

olarak öğretmen eğitimleri planlanacak, uygulanmaya başlanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

51.  
Eğitim tedbiri uygulanan öğrencilere yönelik diğer kurumlarla ve 

MEM birimleri ile çalışma planları hazırlanacaktır. 

Hukuk 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 
52.  Destek kursları periyodik olarak değerlendirilecektir. Hayat Boyu Öğrenme 
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53.  

YGS ve TEOG sınavlarına yönelik öğrencilere bilgilendirme 

çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

54.  

8. ve 12. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik olarak bir üst öğrenime 

yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

55.  
Öğrencilerin akademik başarılarını artırma ve yeni ortaöğretime geçiş 

sistemine uyum sürecini kolaylaştırma çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

Ortaöğretim Birimi 

56.  Okullar bazında başarılı olan öğrencilerin arkadaşları ile 

deneyimlerini paylaşacakları ortamlar oluşturulacaktır. 
Ortaöğretim Birimi 

57.  
 Ortaöğretime devam eden ve 9.sınıf tekrarı yapan öğrencilerin 

akademik başarılarını okul düzeyinde değerlendirme ve 2.döneme 

yönelik olarak yetiştirici önlemler ve kurs açma planları yapılacaktır. 

Ortaöğretim Birimi 

58.   Uzaktan eğitim merkezi oluşturularak etkin kullanımı sağlanacaktır. Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

 

Stratejik Hedef2.2 

 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile 

uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

        

Performans Göstergeleri 2 2 

Hedef 

2.2 
Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

1.  Meslek edindirme kurslarına katılan kursiyer sayısı 15585 29304 50000 
2.  Sosyal ve kültürel kurslara katılan kursiyer sayısı 33428 31819 40000 
3.  Okur-yazma kursuna katılan kursiyer sayısı 1238 795 100 
4.  Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (25-64 yaş) 5,05 7,04 15 

5.  Halk eğitim merkezlerinde açılan mesleki ve genel 

kurs sayısı 

1922 2302 4000 

6.  Halk eğitim merkezlerinde açılan mesleki 

vegenelkurslara katılan kursiyer sayısı 

46739 55536 61086 

7.  Mesleki eğitim merkezlerinde açılan meslek ve 

genel kurs sayısı 

110 212 350 

8.  Mesleki eğitim merkezlerinde açılan meslek ve 

genel kurslara katılan kursiyer sayısı 

2274 5587 6145 

9.  Açık ortaokuldaki öğrenci sayısı 4549 4525 950 

10.  Açık lisedeki öğrenci sayısı 6107 7072 4000 

11.  Ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 13035 13761 13000 

12.  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim öğrenci sayısı 17725 19085 23500 

13.  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okullaşma oranını 96 96 99,5 

14.  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul terk eden 

öğrenci sayısı 

501 520 75 

15.  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim okul terk oranı 4 4 0,05 
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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. 

 

Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik 

yönden başarılı bireyler yetiştirmek. 

STRATEJİLER  2.2 

No 
 

Sorumlu Birimler 

59.  
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının KOBİ’ler ve büyük ölçekli 

firmalar ile endüstriyel Ar-Ge kapsamında iş birliği yapması sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

60.  

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin sektörün ve iş gücü piyasasının 

talebine cevap veren bir eğitim alması sağlanarak istihdam edilebilirliklerini 

artırmak amacıyla sektör temsilcilerinin de aktif yer alacağı yönetim 

modelleri geliştirilecektir. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

61.  

Mesleki ve teknik eğitim politikalarının belirlenmesine ilişkin süreçlerin, 

sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine uygun şekilde yönlendirilebilmesi 

için başta sektör temsilcileri olmak üzere ilgili paydaşların bu süreçlere etkin 

katılımı sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

62.  Çıraklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecektir 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

63.  
İş yeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin bir şekilde izlenilmesi ve 

değerlendirilmesini temin edecek bir yapı oluşturulacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Bilgi İşlem 

Birimi 

64.  

Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünün 

yerleşmesi için mevcut süreçler değerlendirilerek gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

65.  

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, yaz tatili döneminde okulların alan 

taramaları yapılarak öğrenci ve velilere yönelik en az bir kurs veya etkinlik 

düzenlenecektir. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

66.  
Halk Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini tanıtan materyaller hazırlanacak ve 

faaliyetlerin tanıtımı yapılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

67.  
Hayat Boyu Öğrenmeyi destekleyen tanıtım çalışmalarının yerel medyada 

yer alması sağlanacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

68.  
İl/İlçe hayat boyu öğrenme, Halk Eğitim Merkezleri Planlama Komisyonu 

toplantıları yapılacaktır(Yaygı Eğitim Yönetmeliği 57. Madde). 

Hayat Boyu 

Öğrenme 
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69.  
İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama Komisyonu toplantıları 

yapılacaktır (Yaygın Eğitim Yönetmeliği 58. Madde). 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

70.  

İl Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Komisyonu (Yaygın Eğitim 

Yönetmeliğinin 59. Maddesi gereği) ve Merkez Halk Eğitim Planlama 

toplantıları yapılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

71.  

Özel eğitime ihtiyaç duyan 23 yaş ve üzeri bireylere yönelik tarama ve anket 

yapılarak hayat boyu öğrenme kapsamında meslek edindirme ve beceri 

kursları açılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

72.  
Tüm kurumlarda hayat boyu öğrenme temsilcisi belirlenerek hedef alandaki 

kişilerle sürekli iletişim sağlanacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

73.  
Tüm Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu internet siteleri 

güncellenerek online başvuru alabilecek şekilde düzenlenecektir. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

74.  
0/18 Yaş Aile Eğitimi projesinin önceki yıl değerlendirmesi yapılarak 2014-

2015 eğitim-öğretim yılı uygulaması başlatılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

75.  
İlimiz özelinde açılabilecek kurslara yönelik olarak çalışma yapılacak ve 

bakanlığa modül açılması konusunda başvuruda bulunulacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

76.  
Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları tarafından her ay en az 

dört kamu kurumu/STK ziyaret edilerek faaliyetler tanıtılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

77.  

İŞ-KUR, Ticaret ve Sanayii Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve meslek 

odaları ile görüşme yapılarak açılacak kurslar konusunda bilgi alışverişinde 

bulunulacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

78.  
Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında kurumlar ile okulların eşleştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

79.  
Açık lise kayıtları açılmadan önce ocak ayı içerisinde okullaşma oranları ile 

ilgili çalışmalar yürütülecektir. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

80.  
Açık ortaokul ve lise kayıt dönemlerinde web siteleri, yazılı ve görsel basın, 

okul panoları vb. etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

81.  Meslek liselerinde sektör günleri düzenlenecektir. 
Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

82.  
Meslek liselerinde öğrencilere "insan kaynaklarının geliştirilmesi", 

"girişimcilik" konulu seminer çalışmaları yapılacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

83.  
Mesleki ve teknik okullarımızda açılması ve kapatılması gereken mevcut 

alan ve dallara ilişkin belirleme çalışmaları çoklu verilerle yürütülecektir. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

84.  
Döner sermayesi olan okulların müdürleri ve saymanları ile planlama ve 

gelişim çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

85.  
İl genelinde meslek liselerimizde alan ve dallara yönelik olarak okul bazlı 

sektör günleri düzenlenecektir. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

86.  

Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili 

sektördeki gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve 

öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

 

 

Stratejik Hedef2.3 

 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak 
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Performans Göstergeleri 2 3 

Hedef 2.3 Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2015 2016 2017 2019 

1.  Uluslararası hareketlilik 

programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı 
254 134 

 

150 

 

175 

 

180 
185 

2.  Uluslararası hareketlilik 

programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı 
229 177 

 

180 

 

190 

 

200 
225 

3.  TÜBİTAK projelerine başvuru konusunda kurs 

verilen öğretmen sayısı 
30 90 

110 150 170 
200 

4.  TÜBİTAK ve Bu Benim Eserim projelerine 

yapılan başvuru sayısı 
217 325 

350 380 400 
450 

5.  Dyned kullanan öğrenci sayısı - 5961 6200 6500 7000 8000 

 

 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. 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 hareketliliği destekleyen en 

önemli unsurların başında bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Yabancı 

dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda etkileşimli 

İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi 

yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir. 

 Hedefin gerçekleştirilmesi ile yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil 

yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliği artırılması hedeflenmektedir.  

 

STRATEJİLER 2.3 

No STRATEJİLER  
Sorumlu 

Birimler 

87.  Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde katılım 

sağlanarak sürecin çok yönlü desteklenmesi sağlanacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

88.   Eğitim öğretimde yenilikçilik ödülleri uygulaması ile ulusal projelere katılımın 

teşvik edilmesi ve kapasitenin arttırılması sağlanacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

89.  TÜBİTAK ve Bu Benim Eserim projeleri yaygınlaştırma çalışmaları 

yapılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

90.  Son üç yılda kabul edilen proje çalışmaları doküman olarak derlenecek 

formatörler ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla paylaşılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 
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91.  
Dyned kullanımı yaygınlaştırılacak ve bu yolla öğrencilerin dil öğrenme 

motivasyonu arttırılacak öğrencilere derste öğrendikleri teorik bilgileri 

eğlenceli şekilde uygulama fırsatı verilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Din Öğretimi 

92.  Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak amacıyla farklı öğretim yöntem 

ve teknikleri konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Din Öğretimi 

93.  DYNED sisteminin etkin olarak kullanılması amacıyla İngilizce öğretmenlerine 

yönelik olarak süreç değerlendirme toplantısı yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki e 

Teknik 

Eğitim 

Din Öğretimi 

94.  Okullarda yapılan belirli gün ve hafta etkinliklerinde İngilizce sunum ve 

paylaşımlara yer verilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki e 

Teknik 

Eğitim 

Din Öğretimi 

95.  İngilizce öğretmenleri zümre kararları doğrultusunda süreç geliştirme 

çalışmaları yapacaklardır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

96.  İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrenci kategorilerinde İngilizce 

öğrenmenin önemini vurgulayan poster/afiş hazırlama yarışması yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki e 

Teknik 

Eğitim 

Din Öğretimi 

97.  
E-twinning çalışmalarına ilişkin dönem planı yapılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

98.  
Yabancı dil öğrenenlerin A2 ve B1 düzeyi okuma, yazma becerisine 

ulaşmasında olumlu katkı sağlayan ve fark yaratan etkinlikler 

gerçekleştirilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

99.  
İl Halk Kütüphanesinde İngilizce kitap okuyorum günleri düzenlenecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

100.  Öğretmenlere yabancı dilde yeni öğretim yöntem teknikleri konulu seminer 

verilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

101.  
İngilizce yaz kampları düzenlenecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

102.  

Uluslararası hareketlilik öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak amacıyla daha 

önce hareketlilik yapmış öğrenci ve öğretmenlerle henüz böyle bir 

hareketlilikte bulunmamış öğrenci ve öğretmenleri bir araya getirerek deneyim 

ve izlenim paylaşımı sağlanacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

103.  Hareketlilik sayısını artırmak amacıyla güdüleyici rekabet ortamları 

oluşturularak hareketlilik sağlayan kurum/ öğrenci öğretmenleri 

Strateji 

geliştirme 
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ödüllendirilecektir. birimi 
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TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

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 Hedef3.1 

 Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının 

yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

 

Performans Göstergeleri 3 1 

No Gösterge 

Önceki Yıllar Hedef 

 

2013 

 

2014 

 

2019 

1.  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 
15,91 

 

14,82 12 

2.  Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)  0,05 0.1 

3.  Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi 
1438 

Saat 

1766 

Saat 

1942 

4.  

Mesleğe yeni başlayan, görev veya yer değiştiren 

personelden işe başlama ve uyum eğitimi alanların 

oranı (%) 

100 100 100 

5.  

Ücretli öğretmen sayısı toplamı, 

Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına 

oranı (%)  

453 

6,8 

725 

9,9 

300 

4,0 

6.  Norm kadro doluluk oranı 

 

% 84 

 

% 86,50 

 

%95 

7.  
 OKA ve Hibe Projeleri hazırlayacak öğretmenlere 

yönelik verilen kurs sayısı  

- 1 5 

8. 
Ulusal Ajans kaynaklı AB projelerinin tanıtım ve 

rehberlik edilen okul sayısı  

120 400 600 

9. 
İhtiyaç duyulan mahalli hizmetiçi eğitimler ile ilgili 

olarak yapılan anket sayısı 

5 5 5 

10. Açılan hizmetiçi eğitim sayısı 297 178 228 

11. Açılan hizmetiçi eğitime katılan öğretmen sayısı 7624 5420 6918 

 

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 İl Millî Eğitim Müdürlüğünün beşeri altyapısının 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Müdürlüğümüz birimlerinin görev tanımları 14.09.2011 tarih ve 28054 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri doğrultusunda belirlenmiştir. 
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Ancak insan kaynakları profili çıkarılamamış, iş analizleri hayata geçirilememiştir. 

Birimlerimiz arasındaki eşgüdüm eksikliği iç yönergeler vasıtasıyla personelinin görev 

dağılımını yapmakta olup bu konudaki henüz standartlar hayata geçirilememiştir. 

Hedefin gerçekleştirilmesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü insan kaynaklarının sürekli mesleki 

gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin 

esas alınması, personel atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda 

gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

STRATEJİLER 3.1 

No STRATEJİLER  

Sorumlu 

Birimler(En 

Üstte Yer Alan 

Koordinatör 

Birimdir) 

104.  
PISA ve TIMSS sınavlarına katılacak okulların yönetici, öğretmen ve 

öğrencileri bilgilendirilecektir. 

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

105.  
Okullarımızda kurum kültürünün oluşturulması ve öğretmenlerimizin 

okullarımızdaki çalışma sürelerinin ideal oranlarda gerçekleşmesine yönelik 

okul, ilçe ve il geneli etkinlikler yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

106.  
Olumsuz koşulları olan yerleşim birimlerinde görev yapan öğretmenlere 

moral desteği sağlanacak ve görev/yaşam koşulları iyileştirilecektir. 

İnsan Kaynakları             

Strateji geliştirme 

birimi 

107.  
Taşıma hizmeti veren servisçi, yemek tedarikçisi ve sunucularına ve 

personeline eğitim seminerleri verilecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

108.  
Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde 

katılım sağlanarak süreç çok yönlü desteklenecektir. 

Strateji geliştirme 

birimi 

109.  
İlçelerde proje koordinatörlerine ait bilgileri güncellenecek ve tazeleme 

eğitimleri verilecektir. 

Strateji geliştirme 

birimi 

110.  
AB, OKA ve Hibe Projeleri hazırlayacak öğretmenlere yönelik rehberlik 

çalışmaları yapılacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

111.  
İhtiyaç duyulan mahalli hizmetiçi eğitim alanlarını belirlemek üzere 

elektronik ortamda anket çalışmaları yapılacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

112.   Düzenlenecek mahalli ve merkezi hizmetiçi faaliyetler planlanacaktır.  
Strateji geliştirme 

birimi 

113.  
Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkililiğini ölçebilmek amacı ile e-anket 

uygulamasının altyapı hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

114.  
Farklı alanlarda görev yapan destek personeli ve teknik personelin, 

planlanan eğitim faaliyetleri çerçevesinde eğitime alınması sağlanacaktır. 

İnsan Kaynakları 

Destek 

Hizmetleri 

115.  
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde hizmetiçi eğitim, insan kaynakları 

gelişimi ve personel yetiştirme kaynaklarından oluşan eğitim setleriyle 

desteklenecektir. 

İnsan Kaynakları 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

 Din Öğretimi 
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116.  
Her öğretim yılı başında okul/kurum bazlı hizmetiçi eğitim planları 

oluşturularak uygulanacak,  sonuç raporları ilçe milli eğitim müdürlüklerine 

gönderilecektir. 

  

117.  
Bir Başka Açıdan Kaynaştırma/Bütünleştirme Projesi uygulamalarına 

devam edilecektir. 

Strateji geliştirme 

birimi 

118.  
Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenler ile sorun belirleme ve değerlendirme 

çalışması ve belirlenen temalar çerçevesinde bilgi paylaşım toplantıları 

yapılacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

119.  Okul Aile Birliği başkanları ile işbirliği ve paylaşım toplantıları yapılacaktır. 
Mesleki Eğitim 

Birimi 

120.  
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından zümre toplantılarının mevcut 

uygulamanın dışında etkin uygulanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

121.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü dergisi hazırlanacaktır. 
Strateji geliştirme 

birimi 

122.  
Yaz tatili süresince okulların yapacakları çalışmalara ilişkin liste 

hazırlanarak okullara gönderilecektir. 

Strateji geliştirme 

birimi 

123.  
İlimiz eğitim sorunları ve bunların çözümüne yönelik olarak 

gerçekleştirilecek projelerin belirlenmesi amacıyla öğretmenlerin mail 

adreslerine mesaj gönderilecektir. 

Strateji geliştirme 

birimi 

124.  
Memnuniyet anket sonuçları değerlendirilerek raporlaştırılacak ve eylem 

planı oluşturulacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

125.  
Memnuniyet anketinin web ortamında oluşturulmasına yönelik altyapı 

çalışmaları tamamlanacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

126.  Ar-Ge tarafından öğretmenlere yönelik projeler yapılacaktır. 
Strateji geliştirme 

birimi 

127.  İl Millî Eğitim Müdürlüğü dergisi hazırlanacaktır. 
Strateji geliştirme 

birimi 

128.  
Memnuniyet anket sonuçları değerlendirilecek ve eylem planı 

oluşturulacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 

129.  
Memnuniyet anketinin web ortamında oluşturulmasına yönelik altyapı 

çalışmaları tamamlanacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

130.  
Müdürlüğümüzün proje tabanlı çalışmalarına yönelik anket uygulanması 

yapılacaktır. 

Strateji geliştirme 

birimi 
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Stratejik Hedef3.2 

 Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis 

etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

 

Performans Göstergeleri 3 2 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

1.  İkili eğitim Yapan Okul Oranı 0,01 0,02 0 

2.  Spor salonu olan okul oranı % 3,39 % 3,39 %5 

3.  Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı 
 

%21,97 

 

%22,35 
%30 

4.  Kütüphanesi olan okul oranı 
 

%33,92 

 

%34,83 
%40 

5.  
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit edilen eğitim 

binalarından güçlendirilmesi yapılanların oranı 
% 0 % 0 %100 

6.  Standartlara uygun pansiyon oranı %95 %95 %100 

7.  
Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum 

oranı 
% 3 % 3 %50 

8.  Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı  

 

% 100 

 

%100 

9.  
Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için hayırsever yardım 

miktarı 
% 0 % 0  

10.  

İnternet altyapısı, tablet ve 

etkileşimli tahta kurulumu 

tamamlanan okul oranı (%) 

İnternet Ağı % 4 % 4 % 100 

Tablet % 1,1 % 10,4 % 100 

Tahta % 5,6 % 5,6 % 100 

11.  Z Kütüphanesine Dönüştürülen Kayıtlı Kütüphane Sayısı 8 11 56 

12.  Temel Eğitim İstatistikleri 

Temel Eğitim (İlkokul) eğitimde 

okul başına düşen öğrenci sayısı 
99 95 75 

Temel Eğitim (ortaokul) eğitimde 

okul başına düşen öğrenci sayısı 
210 195 120 

Temel Eğitim (ilkokul-ortaokul) 

eğitimde derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 
20 18 15 

Temel Eğitim (İlkokul) eğitimde 

şube başına düşen öğrenci sayısı 
16 15 12 

Temel Eğitim (Ortaokul) eğitimde 

şube başına düşen öğrenci sayısı 
24 23 18 

Temel Eğitim (İlkokul-ortaokul) 

kurumlarındaki yapılan derslik 

sayısı 
70 130 80 

13.  Ortaöğretim İstatistikleri 

Ortaöğretimde okul başına düşen 

öğrenci sayısı 
321 332 280 

Ortaöğretimde derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 
27 27 22 

Ortaöğretimde şube başına düşen 

öğrenci sayısı 
24 22 17 

Ortaöğretim kurumlarındaki 

yapılan derslik sayısı 
30 40 32 

14.  Onarım istatistikleri 

Büyük onarım yapılan okul sayısı 42 13 25 
Deprem güçlendirmesi yapılan 

okul sayısı 
- - 1 

Yakıt sistemlerinin doğalgaza 

dönüştürülen okul sayısı 
11 2 4 

Küçük onarım ve malzeme alımı 

yapılan okul sayısı 
100 87 65 
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15.  İkili Öğretim İstatistikleri 

İkili eğitim yapan okul sayısı 10 15 5 
İkili eğitim yapan okul sayısının 

tüm okullara oranı 
1,5 2,2 0,1 

Alınan taşıt sayısı - 2 - 

Hizmet alımları 881.390 748.502 1.505.502 
Menkul mal, gayri maddi hak alım 

bakım ve onarım giderleri 
101.126 151890 305.497 

Gayrimenkul mal bakım ve onarım 

giderleri 
197.918 298854 538.008 

Genel Toplam 5780227 6.488.398 13.005.480 

 

 

 Okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye 

getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında 

etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır. 

 Müdürlüğe ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması., 

hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması ile fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, 

sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması, özel 

eğitime gereksinim duyan bireylerin, eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını 

sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması beklenmektedir. 

 

STRATEJİLER  3.2 

No STRATEJİLER  
Sorumlu Birimler(Üsteki 

Birim Koordinatördür) 

131.  

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında fiziki yapıları uygun olan 

okul kütüphanelerinin Z kütüphanelere dönüştürülmesi 

sağlanacaktır. 

Ortaöğretim 

Temel Eğitim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

132.  
 Okul kütüphanelerini işlevselleştirmek için anketler yapılarak, 

anket sonuçlarına göre okul kütüphaneleri düzenlenecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

133.  Kütüphane temelli sosyal sorumluluk projesi hazırlanarak 

uygulanacaktır. Strateji Geliştirme Birimi 

134.  
 İlimiz genelinde anaokulu yapımı için hedef bütçe bilgileri 

işlenecektir. 

Strateji Geliştirme 

inşaat Emlak Birimi 

Destek Hizmetleri 

135.  
İnşaat Emlak Birimi ve Destek Hizmetleri ile bir önceki yılın bütçe 

ve yatırımları değerlendirilecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

136.  
Yılın, ilimiz genelinde ilköğretimde bakım-onarım için yapılan 

düzenlemelerin hedef bütçe bilgileri işlenecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

137.  
İkili eğitim yapan okulların tekli eğitime geçebilmesi amacı ile 

gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
İnşaat Emlak Birimi 

138.  
 Ortaöğretimde ihtiyaç duyulan 160 adet derslik plan dönemi 

sonuna kadar hayata geçirilecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 
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139.  
Bütçe yılında ilimiz genelinde ortaöğretimde bakım-onarım için 

yapılan düzenlemelerin hedef bütçe bilgileri işlenecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

140.  
Bütçe yılında ilimiz genelinde yurt/pansiyon yapımı için hedef 

bütçe bilgileri işlenecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

141.  
İhtiyaç duyulan 7 adet yurt/pansiyon (1300 kişilik) plan dönemi 

sonuna kadar hayata geçirilecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

142.  

 İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okul 

bahçelerinde model trafik eğitim parklarının oluşturulması teşvik 

edilecektir. 

Özel Öğretim Bölümü 

143.  
 Özel öğretim motorlu taşıtlar sürücü kursları işbirliğinde yaya 

önceliği ve güvenliği ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. 
Özel Öğretim Bölümü 

144.  

Tokat'ta güvenli trafik bilincinin ve insana saygı odaklı kent 

kültürünün oluşturulması yönünde Kent Konseyi ile birlikte ortak 

çalışmalar yapılacaktır. 

Özel Öğretim Bölümü 

145.  
İlimiz merkezinde faaliyet gösteren özel okul müdürlükleri ziyaret 

edilerek değerlendirme yapılacaktır. 
Özel Öğretim Bölümü 

146.  
Yurtlarda kalan öğrenci sayısının yaş gruplarına/okuduğu sınıfa 

göre istatistikleri çıkarılacaktır. 
Özel Öğretim Bölümü 

147.  

Özel yurtların niteliğinin geliştirilmesi için her yıl Maarif 

Müfettişleri tarafından rehberlik ve denetimleri yapılarak ortak 

problemlerin giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

Özel Öğretim Bölümü 

148.  
Okullarda yapılacak onarım-inşaat işleri yapılacak planlama 

kapsamında aylık raporlama çalışmaları ile izlenecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

149.  

Bütçe yılında ilimiz genelinde okulların yakıt sistemlerinin 

doğalgaza dönüştürülmesi için yapılan düzenlemelerin hedef bütçe 

bilgileri işlenecektir. 

İnşaat Emlak Birimi 

150.  
 Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı artırabilmek amacı ile 

plan dönemi sonuna kadar 2 adet spor salonu hayata geçirilecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

151.  
 Basın toplantısında bilgi verilebilecek nitelikte, okulların ikili 

eğitim durumları, öğrenci sayıları ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

Stratejik Geliştirme 

Bölümü (istatistik) 

152.  
İlimiz genelinde alımı yapılan mamul malların hedef bütçe 

bilgileri işlenecektir. 
Destek Hizmetleri 

153.  
İlimiz genelinde yapılan hizmet alımlarının hedef bütçe bilgileri 

işlenecektir. 
Destek Hizmetleri 

 

Stratejik Hedef3.3 

 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. 
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Performans Göstergeleri 3 3 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2013 2014 2019 

1 
Bilgi teknolojilerini kullanımı konusunda eğitim verilen 

personel sayısı 
- 80 100 

2 Eylem Planı toplantıları sayısı - 12 60 

3 Fatih Projesi 

Temel eğitimdeki etkileşimli tahta sayısı - - 4300 

Temel eğitimde dağıtılan öğretmen 

tablet bilgisayar sayısı 

- - 2600 

Temel eğitimde dağıtılan öğrenci tablet 

bilgisayar sayısı 

- - 35000 

Temel eğitimde internet ağ alt yapısı 

yapılan okul sayısı 

- - 478 

Ortaöğretimde etkileşimli tahta sayısı 910 910 1900 

Ortaöğretimde dağıtılan öğretmen tablet 

bilgisayar sayısı 

90 883 1800 

 

 Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde, gelişmiş ülkelerde 

geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda 

Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım 

ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. 

 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, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün yönetim 

yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

 Her geçen gün artan bilgi ve iletişim teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından 

müdürlüğümüzün maksimum düzeyde faydalanmasını sağlamak. 

Yapılacak çalışmalar ile hizmet memnuniyetinin artırılması, hızlı ve güvenilir veri akışının 

sağlanması, okul ve kurumların teknolojik altyapılarının tamamlanarak bürokrasinin 

azaltılması beklenmektedir. 
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STRATEJİLER  3.3 

No STRATEJİLER  

Sorumlu 

Birimler (En 

Üsteki Birim 

Koordinatör 

Birimdir) 

154.  
Okul/Kurumların SWOT Analizleri revize edilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

155.  
İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin SWOT Analizleri revize edilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

156.  
 İlçeler düzeyinde Stratejik Plan ve aylık eylem planlarının uygulanmasına 

yönelik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim çalışmaları 

yapılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

157.  Bakanlık ve kurum bazındaki değişiklikler sonucunda mevcut stratejik 

planlarda revize çalışmaları yapılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

158.  Okul/kurumların hazırlamış oldukları stratejik planlar izlenecek ve takip 

edilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

159.  
Planlı çalışma süreci aylık olarak yapılacak e konferansla desteklenecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

160.  Yapılan alan taraması sonuçlarına yönelik olarak üniversite işbirliği ile 

yönetici gelişim seminerleri düzenlenecektir. 

İnsan 

Kaynakları 

161.  2015 yılı Şubat Ayı Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Eğitimi 

düzenlenecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

162.  2015 yılı Şubat Ayı YBO ve Pansiyonlu Okullarda Sivil Savunma Denetimi 

düzenlenecektir. 

Destek 

Hizmetleri 

163.  Maarif Müfettişleri Başkanlığı internet ortamı paylaşım platformu 

oluşturulacaktır. 

Maarif 

Müfettişleri 

Başkanlığı 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

164.  
Okul yöneticiliği oryantasyon programı uygulanacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

165.  
Bakanlık tarafından bilgi ve deneyim birikimlerinin paylaşılması amacı ile 

oluşturulan web paylaşım platformlarının yönetici ve öğretmenlere tanıtımı 

yapılacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

166.  Okul kantin denetim komisyonları oluşturulacak ve okul kantin denetimleri 

yapılacaktır. 

Maarif 

Müfettişleri 

Başkanlığı 

167.  
 Yıllık çalışma planlarına göre öğretmenlerimizce belirlenen materyallerin okul 

müdürlüklerince temin edilecek, gerektiğinde koordinatör okul 

müdürlüklerinden/İlçe MEM'den destek alınacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim- 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 
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Din Öğretimi 

168.  
 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Danışma Kurulu çalışması yapılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

169.  
Okul türleri bazında tüm okul müdürleri ile toplantıları yapılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

170.  

 İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde okul estetiği çalışmalarını koordine etmek 

üzere Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar, Grafik Sanatlar vb. branşlardaki alan 

öğretmenlerinden çalışma ekipleri oluşturarak okullarımızın "Okul Estetiği" 

açısından değerlendirilme çalışmaları başlatılacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

171.  İl/İlçe eğitim yöneticilerinin ilin farklı alanlardaki yöneticileri ile bir arada 

bulunabileceği etkinliklerin düzenlemesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 

Temel Eğitim 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

172.  
8. sınıf öğrencilerimize uygulanacak olan ortaöğretime geçiş sınavı ile ilgili 

olarak gerekli hazırlıklar yapılacak ve alınması gereken önlemler 

değerlendirilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim- 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

173.   İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme birimince okullarda 

uygulanacak sınavlar için gerekli teknik altyapı oluşturulacaktır. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

174.  
İlçe yönetimleri ve pansiyonu/döner sermayesi olan okul/kurumlara yönelik 

olarak mali kaynak yönetimi eğitimleri verilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 

175.  Okullarda bulunan bilgisayarların kullanım amaçlarına yönelik istatistikî 

veriler çıkarılacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bölümü 

176.  
 Fatih Projesi kapsamında tüm sınıflar etkileşimli tahta ile donatılacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bölümü 

177.  Fatih Projesi kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere tablet dağıtımı 

planlanacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bölümü 

178.  Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahtaların kullanımına yönelik 

öğretmenlere kurslar verilecektir. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bölümü 

179.  Okullarımızın internet sitelerinin güncellenmesine yönelik rehberlik 

çalışmaları yapılacaktır. 

Bilgi işlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bölümü 

180.  Niteliği uygun olan toplantı, eylem planı e-konferans, seminer vb. faaliyetlerin 

e-konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Strateji 

geliştirme 

birimi 
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BÖLÜM IV 

MALİYETLENDİRME 

 Müdürlüğümüz hizmetleri istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için program ve 

proje bazında kaynak tahsisleri ile bütçesinin stratejik planına, yıllık amaç ve hedefleri ile 

performans göstergelerine dayandırılması gerekmektedir.  

 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye stratejik amaç 

ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve 

karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile 

bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi süreci 

iyileştirilecektir. Bu kapsamda, belirlenen tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet 

ve projeler ile bunların tahmini kaynak ihtiyacı belirlenmiştir. 

 Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 584.352.330TL’lik kaynağa 

ihtiyaç duyulmaktadır. Planda yer alan hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın 

tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın tahmini maliyetine 

ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

AMAÇ VE HEDEF BAZINDA TAHMİNİ MALİYET TABLOSU 

Stratejik 

Amaç 

Stratejik 

Hedef 

Plan Dönemi 

2015 2016 2017 2018 2019 

Stratejik 

Amaç 1 

Stratejik  

Hedef 1.1 
15.027.632 16.530.395 18.183.434 20.001.777 22.001.954 

Stratejik Amaç1  Toplam 15.027.632 16.530.395 18.183.434 20.001.777 22.001.954 

Stratejik 

Amaç 2 

Stratejik 

Hedef 2.1 
1.044.476 1.148.923 1.263.815 1.390.196 1.529.215 

Stratejik 

Hedef 2.2 
2.838.400 3.122.240 3.434.464 3.777.910 4.155.701 

Stratejik 

Hedef 2.3 
40.428 44.470 48.917 53.808 59.188 

Stratejik Amaç2  Toplam 3.923.304 4.315.633 4.747.196 5.221.914 5.744.104 

Stratejik 

Amaç 3 

Stratejik 

Hedef 3.1 
41.580 45.738 50.311 55.342 60.876 

Stratejik 

Hedef 3.2 
62.414.681 68.656.149 75.521.763 83.073.939 91.381.332 

Stratejik 

Hedef 3.3 

179.817 197.798 217.577 239.333 263.265 

Stratejik Amaç3  Toplam 62.636.078 68.899.685 75.789.651 83.368.614 91.705.473 

AMAÇ GENEL TOPLAMI 81.587.014 89.745.713 98.720.281 108.592.305 119.451.531 

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 11.258.293 13.932.120 17.572.531 20.329.782 23.162.760 

Genel Toplam 92.845.307 103.677.833 116.292.812 128.922.087 142.614.291 

5 Yıllık Genel Toplam 584.352.330 TL 
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BÖLÜM V 

İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

A. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  2010-2014 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRMESİ 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürütülen Tokat İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmaları 2006/55 sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış ve 2009 yılı Aralık ayında 

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilk Stratejik Planının kamuoyuna açıklanmasıyla tamamlanmıştır. 

 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında 2 tema altında 9 stratejik amaç ve 39 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı bir 

yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programları vasıtasıyla 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Performans programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans 

hedefleri ile oluşturulmuştur. Bu hedeflerin ve stratejik plan kapsamındaki diğer il Müdürlüğü çalışmalarının gerçekleşme durumları hazırlanan 

faaliyet raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurlarından olan stratejik plan, performans 

programı ve faaliyet raporları kamu idaresinde saydamlık ve hesap verebilirliğin en önemli araçları durumuna gelmiştir. 

 Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin görev ve sorumlulukları 

konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama anlayışının İl Müdürlüğünde benimsenmesi ile kurumsallığın ve 

sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

 Süreç içerisinde karşılaşılan en önemli güçlüklerden biri, köklü bir geçmişe sahip olan Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik 

planlamanın nispeten yasal bir zorunluluktan ibaret olarak algılanmasıdır. Bir diğer önemli güçlük ise yönetici kadrolarında yaşanan değişiklikler 

neticesinde planda yer alan stratejik hedeflerin gerçeklemesine yönelik yürütülen çalışmaların zaman zaman duraksamasıdır. İkinci plan hazırlık 

döneminde bu konularda iyileşme sağlandığı, stratejik yönetime ilişkin farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının arttığı 

gözlemlenmiştir. 

 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nın gerçekleşme durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli 

iyileşmelerin sağlandığını görülmüştür: 

1.  Zorunlu eğitimde okullaşma, 

2. Okul öncesi eğitimde okullaşma, 
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3. Hayat boyu öğrenmeye katılım, 

4. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 

5. Özel eğitim, 

6. Taşımalı eğitim, 

7. Ortaöğretimde rehberlik hizmetleri 

 

 

 2010-2014 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik ikinci plan dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek 

sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerekli hedef ve tedbirler belirlenerek bunların gerçekleşme durumlarını izlemek 

üzere göstergeler oluşturulmuştur. 

 Bununla birlikte aşağıdaki konularda da geliştirilmesi gereken öncelikli alanlar tespit edilmiştir: 

1. Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları 

2. Özel öğretimin payının artırılması 

3. Yabancı dil yeterliliklerinin artırılması 

 

 Bu başlıklarda gerekli iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile durum analizlerinden yola çıkılarak Bakanlık 

birimlerinin koordinasyonunda stratejiler geliştirilmiştir.  

B. MEB 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

 İzleme, Stratejik Plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç 

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

 2015-2019 Stratejik Planımızda 3 tema, 3 Amaç, 7 Hedef ve 178 strateji bulunmaktadır. Bu amaç, hedef ve stratejilere yönelik olarak 463 

faaliyetin düzenlenmesi planlanmıştır. İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak 
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iyileştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Stratejik planın izleme ve 

değerlendirmeye tabi tutulması kaçınılmazdır. Aksi takdirde, gerek planın uygulanmasında, gerekse ilgili birimlerin ve sorumlularının hesap 

verme sorumluluğu ilkesinin hayata geçirilmesinde zorluklarla karşılaşılacaktır. İzleme ve değerlendirme süreci sadece stratejik planlamada 

etkinliği değil aynı zamanda kurumsal öğrenmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlayacak, ayrıca hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin 

uygulanmasına ve kalite sürekliliği sağlanmasına katkıda bulunacaktır. 

 

 

1.1.1. İzleme 

 Planın onaylanması ve uygulamaya konulması ile birlikte planda yer alan hedeflerin izleme süreci başlatılacaktır. Planda yer alan 

hedeflerin gerçekleştirilmelerine ilişkin gelişmeler aylık eylem planı değerlendirmeleriyle raporlanacaktır. Bu raporlama sisteminde planın 

uygulanmasına ilişkin gelişmelerin yanı sıra gerçekleştirilmeyen faaliyetlerin nedenleri, çözüm önerilerinin yer alması sağlanacaktır. Söz konusu 

raporlama ile uygulamaların izlenmesi ve gerekli değerlendirmelerin yapılarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması 

öngörülmektedir. 

 Her stratejinin faaliyeti bulunmakta ve bu faaliyetin hangi ay yapılacağı faaliyet takviminde yer almaktadır. Her ayın eylem planı bir hafta 

öncesinden üst yönetici başkanlığında tüm birimlere duyurulmakta ve ildeki tüm yöneticiler (Okul/ Kurum) ile e- konferans yolu ile paylaşılarak 

toplantı yapılmaktadır. Daha sonra her ay, ayın sonunda yapılan faaliyetler değerlendirilmekte çeşitli sebeplerle ertelenen faaliyetler bir sonraki 

ayın eylem planına dâhil edilmektedir. 

1.1.2. Değerlendirme 

 Aylık eylem planı izleme raporları da göz önüne alınarak, performans hedeflerinin uygulama sonuçları ile karşılaştırılacaktır. Stratejik 

planın uygulama aşamasında yapılacak değerlendirme çalışmaları sayesinde veriler elde edilecek ve bu çerçevede uygulamalar ya aynen 

sürdürülecek ya da revize edilerek güncelleme çalışmaları yapılacaktır. Hazırlanan izleme ve değerlendirme raporu ilgili birimler ve paydaşlar ile 

paylaşılacaktır 
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 Bu şekilde faaliyetlerimizin İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması sayesinde stratejik 

planımız bir belge olmaktan çıkarak süreç ve sonuç odaklı bir stratejik plan olarak hayata geçecektir. Aylık eylem planlarının faaliyet takvimi 

ekte yer almaktadır 

Aylık Eylem planına hazırlık çalışmaları: 

Senenin başında birimler ile ayrı ayrı toplanılarak stratejik planımızda bulunan eksik yönlerimiz, gelişmeye dönük alanlarımız ve yıl sonu 

performans gösterge raporlarımızı dikkate alarak faaliyet planı takvimi güncellenip yeni faaliyetler oluşturulmaktadır.  

Aylık olarak listelenen faaliyetler zamanı gelmeden bir önceki ayda birimlere gönderilmektedir. Birim Şefi ve Şube Müdürü onay verdikten 

sonra  Milli Eğitim Müdürünün de onayı ile faaliyet aylık eylem planında kesinleşmektedir. O ay yapılamayacak faaliyetler olduğunda bir 

sonraki aya ertelenmektedir. 

Ay  Başında Yapılan Çalışma: 

Ay başladığı ilk hafta içerisinde  kesinleşmiş Aylık Eylem Planı resmi sitemizden yayınlanmaktadır. Yine ilk hafta Milli Eğitim Müdürümüzün tüm birim ve 

İldeki okul/Kurum Yöneticileri ile E- Konferans yapmaktadır. Milli Eğitim Müdürümüz  E konferansta o ayı ilgilendiren faaliyetleri birer birer 

açıklamaktadır. Bu e konferans videoya da kaydedilmekte ve ses kaydı sonradan tüm birim   ve okullara gönderilmektedir. 

Her bir Arge çalışanlarına izlemek üzere birimler verilmiştir. Bir arge çalışanın en fazla 2 birimi izlediği bir dağılım yapılmıştır. Her hafta arge çalışanları 

şube müdürleri ve şefler ile birim içi toplantı yaparak süreç izlemesi yapmakta ve çıkan sorunlar veya aksaklıkları belirlemektedir. Eğer sorun var ise Sgb 

Şube Müdürümüz ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün de desteği ile bu sorunların aşılması sağlanmaktadır. 

Ay sonunda yapılan çalışma 

Ayın son iş günü faaliyet raporları 

https://docs.google.com/forms/d/1-oUNeVRWV3MJ_GSeQ0pKbF-ctgSk94dk1pNYgTklgT0/viewform 

Adresinden birimlerce girilmektedir.(Bu formdan daha  gelişmiş bir sistem programcımız tarafından yazılmaktadır). Bu raporlar ile ay bitiminde şube 

müdürleri ve şeflerin katıldığı bir toplantı yapılarak sonuçları değerlendirilmektedir.  Böylelikle yazılan tüm faaliyetler %100 oranında gerçekleşmektedir. 

Geçmiş aylardaki Eylem Planlarımız: 

 http://tokat.meb.gov.tr/www/eylem-planlari/dosya/25&iframe=true&width=90%&height=90% 

https://docs.google.com/forms/d/1-oUNeVRWV3MJ_GSeQ0pKbF-ctgSk94dk1pNYgTklgT0/viewform
http://tokat.meb.gov.tr/www/eylem-planlari/dosya/25&iframe=true&width=90%25&height=90%25
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Ek1 : Birimlerimizin Aylık Faaliyet Takvimi 

. 

 

 
Her ay düzenli olarak yapılan izleme değerlendirme çalışması 

 

Ay Başında  

“Ne Yapılacak?” 

1. Tüm birimlere 2015-2019 

Stratejik planımızda yer alan 

aylık eylem planlarının yazılı 

ve sözlü olarak bildirilmesi, 

yapılacak faaliyetlerle ile ilgili 

çalışmalarının ayrıntılı 

raporun oluşturulması ve üst 

kurulda değerlendirilmesi 

2. Tüm Birim ve İldeki 

okul/Kurum Yöneticiler ile E- 

Konferans yapılarak aylık 

Eylem Planının tüm 

faaliyetlerinin duyurulması. 
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İz
le

m
e 

Ay boyunca  

“Yapılıyor mu?” 

Her bir Arge çalışanlarına izlemek 

üzere birimler verilmiştir. Bir arge 

çalışanın en fazla 2 birimi izlediği 

bir dağılım yapılmıştır. Her hafta 

arge çalışanları şube müdürleri ve 

şefler ile birim içi toplantı yaparak 

süreç izlemesi yapmakta ve çıkan 

sorunlar veya aksaklıkları 

belirlemektedir. Eğer sorun var ise 

Sgb Şube Müdürümüz ve İl Milli 

Eğitim Müdürümüzün de desteği 

ile bu sorunların aşılması 

sağlanmaktadır. 

 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

Ay sonunda 

“Yapıldı mı? Ne Yapıldı?” 

1. Aylık eylem planında yer alan 

faaliyetleri yapıp yapmadığı 

yapıldıysa hangilerinin 

yapıldığını belirlemek amacı 

ile ay sonunda değerlendirme 

yapılır. 

2. Bu değerlendirme yapılırken 

aybaşında oluşturulan rapor da 

dikkate alınmaktadır.  

3. Sonuçlar rapor halinde üst 

yönetim kurulunda paylaşılır. 
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Göstergelerin İzleme ve Değerlendirmesi 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri makro planlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. 

 Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları 

gerekmektedir.  

 Bu kapsamda 2015-2019 döneminde, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, 

ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Tokat İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planını hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve 

etkin biçimde alınabilmesi için Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

 İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç 

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

 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin 

gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2.  Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 
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3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması, 

süreçleri oluşturmaktadır. 

 Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti 

yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Ar- Ge tarafından harcama birimlerinden sorumlu 

oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli 

görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde Ar- Ge tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve 

bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca 

stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 Ayrıca, ilçe/okul/kurum düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi müdürlüğümüz izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden 

takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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. 

Göstergelere ilişkin yılın ilk 
6 aylık dönemine ait 

gerçekleşmelerin tespiti  

İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren raporun 

üst yöneticiye sunumu 

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için 

gerekli tedbirlerin alınması 

Stratejik planda yer alan 
göstergelere ilişkin yıllık 
gerçekleşmelerin tespiti  

Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren raporun 
üst yöneticiye sunumu ve 
kamuoyu ile paylaşılması  

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 
değerlendirilmesi 
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 . 

C. 2015 - 2019 STRATEJİK PLANI BİRİM SORUMLULUKLARI TABLOSU 

  

 Bakanlığımız 2015–2019 Stratejik Planında yer alan stratejik hedeflere ilişkin olarak belirlenen stratejilerin gerçekleştirilmesine yönelik 

olarak yapılacak çalışmalarda koordinasyonu yürütecek ve birlikte çalışılacak birimler ayrı ayrı tespit edilerek 2015–2019SP Birim Sorumluluk 

Tablosu’nda bu sorumluluklara yer verilmiştir. 

 Buna göre söz konusu çalışmalarda ana sorumlu olan birimler, koordinatör birim olarak görevlerini yürüteceklerdir. Birimler çalışmaların 

sonuçlandırılmasından ve izleme faaliyetine yönelik olarak raporlanmasından da sorumlu olacaklardır. 

 

 

                                                    

 



89 

E
Ğ

İT
İM

 V
E

 Ö
Ğ

R
E

T
İM

E
 E

R
İŞ

İM
 

  S
tr

a
te

ji
k

 
H

ed
ef

1
.1

.P
la

n
 
d
ö

n
em

i 
so

n
u
n
a 

k
ad

ar
 
d
ez

av
an

ta
jl

ı 
g
ru

p
la

r 
b
aş

ta
 
o
lm

ak
 
ü
ze

re
, 

eğ
it

im
 
v
e 

ö
ğ
re

ti
m

in
 h

er
 t

ü
r 

v
e 

k
ad

em
es

in
d
e 

k
at

ıl
ım

 v
e 

ta
m

am
la

m
a 

o
ra

n
la

rı
n
ı 

ar
tı

rm
ak

. 

 

N

o 
STRATEJİLER 

Sorumlu Birimler ( En üsteki 

birim koordinatör birimdir) 

1.  Yerel yazılı ve görsel basında okul öncesi eğitimin önemini anlatan kamu spotu, haber ve programları yapılacaktır.  Temel Eğitim 

2.  Okul öncesi okullaşma oranını artırabilmek amacı ile belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversite ile işbirliği yapılacaktır. Temel Eğitim 

3.  İhtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde, okul öncesi çağ nüfusuna hizmet edebilmek amacı ile mobil anasınıfı oluşturulması için gerekli hazırlıklar yapılacaktır. Temel Eğitim 

4.  Anaokulu müdürlüklerince okul öncesi eğitimin önemini anlatan sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar planlanacak ve yapılacaktır. Temel Eğitim 

5.  Okul öncesinde 5 yaş okullaşma çalışmalarının değerlendirilmesine ilişkin paylaşım toplantısı yapılacaktır. Temel Eğitim 

6.  
İlkokul ve ortaokulda sürekli ve aşamalı devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlıklarına neden olan faktörler köyler, beldeler ve ilçeler düzeyindeki eğitim 

bölgelerinde belirlenerek gerekli tedbirler alınacaktır (il eğitim denetmenleri, koordinatör okul müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlerinden oluşacak ekip ile 

sağlanması). 

Temel Eğitim -Maarif 

Müfettişleri Başkanlığı-Özel 

Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

7.  
 İlahiyat Fakültesi, Müftülük ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile köy ve mahalle muhtarları, okul aile birliği başkanları ile okullaşma oranlarının 

arttırılmasına yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. (farkındalık toplantılarının gerçekleştirilmesi), 
Temel Eğitim -Din Öğretimi- 

8.  
TÜİK verilerine göre ilimiz okul çağı nüfusunda bulunmasına rağmen okula devam etmeyen öğrencilerin adreslerinin tespiti, muhtarlıklar aracılığı ile geliştirilecek 

form ile sürdürülecektir. 
Temel Eğitim -Din Öğretimi 

9.  Dezavantajlı öğrenci velilerinin Sosyal Yardımlaşma Vakfı kayıtları incelenerek değerlendirilecektir. 

Din Öğretimi-Strateji geliştirme 

birimi-Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri-Temel Eğitim 

10.  
Eğitim bölgelerindeki (temel eğitim düzeyinde) koordinatör okul müdürleri koordinasyon kurulu ile dönemlik değerlendirme toplantıları yapılarak okullaşma 

düzeyleri izlenecektir. 

Din Öğretimi 

Strateji geliştirme birimi 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

Temel Eğitim 

11.  
Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin kayıt yaptırdığı ortaöğretim kurumlarına ait bilgilerini içeren listeler ortaokul müdürlükleri tarafından İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğüne gönderilecektir. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

12.  
Öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamak amacı ile İlçe bazlı olmak üzere yurda yerleşemeyen öğrenci sayıları ve yurt kapasiteleri belirlenerek bir sonraki 

öğretim yılına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
Destek Hizmetleri 

13.  
Ortaokul rehber öğretmenleri ve öğrencilerine yönelik olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları, İmam Hatip Liseleri ile Güzel Sanatlar Lisesini tanıtıcı 

rehberlik hizmetleri ve öğretim yılı sonu okul tanıtım günleri etkinlikleri yapılacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

Ortaöğretim 

14.  Tüm okul kurum müdürlüklerinde öğrenci sayısına uygun olmak üzere velilere yönelik iletişim kanalları oluşturularak, okul müdürlükleri velileri bilgilendirecektir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

15.  Okul Rehberlik Servisleri / Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunca, okullarda öğrenci merkezli risk takip ekipleri  güncellenecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

16.  Öğrencilerin beceri eğitimi uygulaması yapacakları işletmeler ilçe milli eğitim müdürlüklerince çok yönlü olarak değerlendirilecektir.  
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

17.  Devamsızlığın önlenmesine ilişkin esaslar hazırlanarak il düzeyinde uygulanması sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

18.  
Yetenekli öğrencilerin Güzel Sanatlar Lisesine yönlendirilmesinde işbirliğinin sağlanması amacıyla yetenek tarama testleri hakkında ortaokul görsel sanatlar ve 

müzik öğretmenlerinin bilgilendirilmesine yönelik seminer ve uygulama eylem planını oluşturulacaktır. 

Temel Eğitim 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

19.  Özel eğitime muhtaç olan öğrenciler için istatistiki çalışmalar yapılarak, bu öğrencilerin okullaşma oranlarının artırılması sağlanacaktır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 
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20.  Destek odaları ile ilgili olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Maarif Müfettişleri Başkanlığı, RAM ve destek öğretmenleri ile birlikte bir kurul oluşturularak 

kullanılabilecek malzemeler belirlenecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

21.  
BİLSEM koordinatörlüğünde eğitim-öğretim yılı içerisinde tanılama süreci basamaklarından, 1. aşama grup testinde başarılı olan öğrencilere, 2. aşama zekâ ve 

yetenek testlerinin uygulanmasına devam edilecektir. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

22.  Toplumda üstün yetenekli öğrenciler konusunda farkındalık oluşturma adına panel, seminer düzenlenecektir. 
Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

23.   Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördükleri okullarındaki öğretmenlere ve velilerine yönelik bilgilendirme ve seminer çalışmaları yapılacaktır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

24.  
Alanda (üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi) yapılan ulusal ve bölgesel çalışmalara konu ile ilgili personelin katılımının ve ilde paylaşımı/yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

25.  
Engelli öğrencilerin eğitimlerini rahatlıkla devam ettirebilmesi amacı ile kurumların önceliklerin belirlenmesine yönelik durum analizleri yapılacak ve plan dönemi 

sürecinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
İnşaat Emlak Birimi 

26.  
Ortaöğretimde okullaşma oranını artırabilmek için taşımalı eğitime ihtiyaç duyan tüm öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alınacak yada öğrenci pansiyonlarına 

yerleştirilecektir. 
Destek Hizmetleri 

27.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince taşımalı eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler tespit edilecektir. Destek Hizmetleri 

28.   Taşımalı eğitim kapsamına alınan öğrenciler için yapılan planlama çalışmaları gözden geçirilecektir. Destek Hizmetleri 

29.  Her öğretim yılı başında RAM'lar tarafından hazırlanacak form çerçevesinde okula devam etmeyen engelli çocukların köy ve mahalle muhtarlıkları aracılığıyla 

tespit edilmesi sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

30.  Tespit edilen engel türleri gruplaştırılarak okul yönetimleri tarafından bu özelliklere uygun fiziki önlemler alınacaktır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

31.  Okuma-yazma kursları açılacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

32.  İlimize yerleştirilen göçmenlere yönelik Türkçe ve okuma-yazma kursları düzenlenecektir. Hayat Boyu Öğrenme 

33.  
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Hayat Boyu Öğrenme birimlerince Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin işlevsel kılınması için okul bahçelerinde gerekli 

planlama/düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 
Hayat Boyu Öğrenme 
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No Tedbir 
Sorumlu Birimler( Üste yer alan birim 

koordinatör birimdir) 

34.  

Bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları göz önüne alınarak örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

yaygınlaştırılacaktır 

Hayat Boyu Öğrenme 

Din Öğretimi 

Ortaöğretim Birimi 

Temel Eğitim 

35.  
İlgili paydaşlarla iş birliği yapılarak engelli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim programlarının 

geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları yapılacaktır 
Özel Eğitim Birimi 

36.  

Ulusal ve uluslararası yarışmalara başvurulan projeler  il düzeyinde sergilenecektir. Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Temel Eğitim 

37.  

Branşlar bazında ders dışı eğitim çalışmaları yapan öğretmenler arasında il zümre toplantıları yapılacaktır. Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Ortaöğretim 

Strateji geliştirme birimi 

38.  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, okullar arası drama ve tiyatro yarışma vb. etkinlikleri planlanacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitimi 

Ortaöğretim 

Temel Eğitim 

Din Öğretimi 

39.  

Okullarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilişkin planlama çalışmaları yapılacaktır. Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

40.  

İl öğrenci meclisi tarafından alınan kararların uygulamaya esas olmak üzere değerlendirilerek yapılacak çalışmalar takvime 

bağlanacaktır. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Temel Eğitim 

41.  

Okul kütüphanelerinde öğretmen ve öğrencilere yönelik süreli yayınlar bulundurularak, okul kütüphaneleri  okul bazlı 

kampanyalarla zenginleştirilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

 

42.  

Fiziki kapasitesi uygun olan okul kantinlerinin ve kütüphanelerinin yanı sıra kantin, koridor vb. yerlerde öğrencilere yönelik 

süreli yayın stantları oluşturulacaktır. 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Temel Eğitim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

43.  
Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından belirlenecek olan okullarda “Güvenli Eğitim Ortamları” konusunda seminerler 

verilecektir. 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

44.   Okulda İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ile ilgili çok yönlü çalışmalar yapılacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

45.  

Öğrencilerin devamsızlık oranlarının çıkarılarak okul yöneticilerinin ve rehber öğretmenlerin katılımı ile ilçe toplantıları 

yapılacak, sürekli devamsızlık problemi olan öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

Temel Eğitim 

Din Öğretimi 

Ortaöğretim  

Mesleki ve Teknik Eğitim 

46.  Öğrencilere yönelik sınav kaygısı konusunda materyal hazırlanarak, bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

47.  Kariyer planlaması çerçevesinde bir üst eğitim kurumlarını tanıtıcı faaliyetler planlanarak uygulanacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

48.  Verimli ders çalışma yöntemleri konusunda öğrencilere bilgilendirici ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

49.  Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrenciler tespit edilerek, akademik başarılarını artırıcı çalışmalar yapılacaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

50.  
Okul öncesinde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tespitine yönelik olarak öğretmen eğitimleri planlanacak, uygulanmaya 

başlanacaktır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

51.  
Eğitim tedbiri uygulanan öğrencilere yönelik diğer kurumlarla ve MEM birimleri ile çalışma planları hazırlanacaktır.  Hukuk 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

52.  Destek kursları  periyodik olarak değerlendirilecektir. Hayat Boyu Öğrenme 

53.  
YGS ve TEOG sınavlarına yönelik öğrencilere bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Temel Eğitim 

Ortaöğretim 
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Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

54.  

8. ve 12. sınıf öğrenci ve velilerine yönelik olarak bir üst öğrenime yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

55.  
Öğrencilerinin akademik başarılarını artırma ve yeni ortaöğretime geçiş sistemine uyum sürecini kolaylaştırma çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 
Ortaöğretim Birimi 

56.  Okullar bazında başarılı olan öğrencilerin arkadaşları ile deneyimlerini paylaşacakları ortamlar oluşturulacaktır. Ortaöğretim Birimi 

57  Ortaöğretime devam eden ve 9.sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik başarılarını okul düzeyinde değerlendirme  ve 

2.döneme yönelik olarak yetiştirici önlemler ve kurs açma planları yapılacaktır. Ortaöğretim Birimi 

58.   Uzaktan eğitim merkezi oluşturularak etkin kullanımı sağlanacaktır. Bilgi işlem ve Eğitim Teknolojileri 
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N

o 
Tedbir Sorumlu Birimler 

59. 5

7

. 

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile endüstriyel Ar-Ge kapsamında iş birliği yapması sağlanacaktır. 
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

60.  
Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin sektörün ve iş gücü piyasasının talebine cevap veren bir eğitim alması sağlanarak istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 

sektör temsilcilerinin de aktif yer alacağı yönetim modelleri geliştirilecektir. 
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

61.  
Mesleki ve teknik eğitim politikalarının belirlenmesine ilişkin süreçlerin, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine uygun şekilde yönlendirilebilmesi için başta sektör 

temsilcileri olmak üzere ilgili paydaşların bu süreçlere etkin katılımı sağlanacaktır. 
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

62.  Çıraklık eğitiminin altyapısı güçlendirilecektir 
Hayat Boyu Öğrenme 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

63.  İş yeri beceri eğitimi ve staj uygulamalarının etkin bir şekilde izlenip ve değerlendirilmesini temin edecek bir yapı oluşturulacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

Bilgi İşlem Birimi 

64.  Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesi için mevcut süreçler değerlendirilerek gerekli düzenlemeler yapılacaktır 
Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 

65.  Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında, yaz tatili döneminde okulların alan taramaları yapılarak öğrenci ve velilere yönelik en az bir kurs veya etkinlik düzenlenecektir. Hayat Boyu Öğrenme 

66.  Halk Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini tanıtan materyaller hazırlanacak ve faaliyetlerin tanıtımı yapılacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

67.  Hayat Boyu Öğrenmeyi destekleyen tanıtım çalışmalarının yerel medyada yer alması sağlanacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

68.  
İl/İlçe hayat boyu öğrenme, Halk Eğitim Merkezleri Planlama Komisyonu toplantıları yapılacaktır(Yaygı Eğitim Yönetmeliği 57. Madde). 

Hayat Boyu Öğrenme 

69.  İlçe Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitim Planlama Komisyonu toplantıları yapılacaktır (Yaygın Eğitim Yönetmeliği 58. Madde). Hayat Boyu Öğrenme 

70.  İl Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve İşbirliği Komisyonu (Yaygın Eğitim Yönetmeliğinin 59. Maddesi gereği) ve Merkez Halk Eğitim Planlama toplantıları yapılacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

71.  Özel eğitime ihtiyaç duyan 23 yaş ve üzeri bireylere yönelik tarama ve anket yapılarak hayat boyu öğrenme kapsamında meslek edindirme ve beceri kursları açılacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

72.  
Tüm kurumlarda hayat boyu öğrenme temsilcisi belirlenerek hedef alandaki kişilerle sürekli iletişim sağlanacaktır.  

Hayat Boyu Öğrenme 

73.  Tüm Halk Eğitim merkezi ve Akşam sanat Okulu internet siteleri güncellenerek online başvuru alabilecek şekilde düzenlenecektir. Hayat Boyu Öğrenme 

74.  0/18 Yaş Aile Eğitimi projesinin önceki yıl değerlendirmesi yapılarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılı uygulaması başlatılacaktır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

75.  

İlimiz özelinde açılabilecek kurslara yönelik olarak çalışma yapılacak ve bakanlığa modül açılması konusunda başvuruda bulunulacaktır. 
Hayat Boyu Öğrenme 

76.  

Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları tarafından her ay en az dört kamu kurumu/STK ziyaret edilerek faaliyetler tanıtılacaktır. 
Hayat Boyu Öğrenme 

77.  İŞ-KUR, Ticaret ve Sanayii Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve meslek odaları ile görüşme yapılarak açılacak kurslar konusunda bilgi alışverişinde bulunulacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

78.  Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında kurumlar ile okulların eşleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  Hayat Boyu Öğrenme 
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79.  Açık lise kayıtları açılmadan önce ocak ayı içerisinde okullaşma oranları ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. Hayat Boyu Öğrenme 

80.  Açık ortaokul ve lise kayıt dönemlerinde web siteleri, yazılı ve görsel basın, okul panoları vb. etkin bir şekilde kullanılacaktır. Hayat Boyu Öğrenme 

81.  Meslek liselerinde sektör günleri düzenlenecektir. Mesleki ve Teknik Eğitim 

82.  Meslek liselerinde öğrencilere "insan kaynaklarının geliştirilmesi", "girişimcilik" konulu seminer çalışmaları yapılacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitim 

83.  Mesleki ve teknik okullarımızda açılması ve kapatılması gereken mevcut alan ve dallara ilişkin belirleme çalışmaları çoklu verilerle yürütülecektir. Mesleki ve Teknik Eğitim 

84.  Döner sermayesi olan okulların müdürleri ve saymanları ile planlama ve gelişim çalışmaları gerçekleştirilecektir.  Mesleki ve Teknik Eğitim 

85.  İl genelinde meslek liselerimizde alan ve dallara yönelik olarak okul bazlı sektör günleri düzenlenecektir.  Mesleki ve Teknik Eğitim 

86.  
Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili 

sektördeki gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve 

öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hayat Boyu Öğrenme 
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No STRATEJİLER  Sorumlu Birimler 

87.  Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde katılım sağlanarak sürecin çok yönlü desteklenmesi sağlanacaktır. Strateji geliştirme birimi 

88.   Eğitim öğretimde yenilikçilik ödülleri uygulaması ile ulusal projelere katılımın teşvik edilmesi ve kapasitenin arttırılması sağlanacaktır. Strateji geliştirme birimi 

89.  TÜBİTAK ve Bu Benim Eserim projeleri yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

90.  Son üç yılda kabul edilen proje çalışmaları döküman olarak derlenecek ve formatörler ve koordinasyon merkezleri aracılığıyla paylaşılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

91.  
Dyned kullanılacak ve bu yolla öğrencilerin dil öğrenme motivasyonun arttırılacak öğrencilere derste öğrendikleri teorik bilgileri eğlenceli şekilde uygulama fırsatı 

verilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

92.  Öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini artırmak amacıyla farklı öğretim yöntem ve teknikleri konusunda çalışmalar yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

93.  DYNED sisteminin etkin olarak kullanılması amacıyla İngilizce öğretmenlerine yönelik olarak süreç değerlendirme toplantısı yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki e Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

94.  Okullarda yapılan belirli gün ve hafta etkinliklerinde İngilizce sunum ve paylaşımlara yer verilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki e Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

95.  İngilizce öğretmenleri zümre kararları doğrultusunda süreç geliştirme çalışmaları yapacaklardır. Strateji geliştirme birimi 

96.  İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğrenci kategorilerinde İngilizce öğrenmenin önemini vurgulayan poster/afiş hazırlama yarışması yapılacaktır.  

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki e Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

97.  E-twinning çalışmalarına ilişkin dönem planı yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

98.  Yabancı dil öğrenenlerin A2 ve B1 düzeyi okuma, yazma becerisine ulaşmasında olumlu katkı sağlayan ve fark yaratan etkinlikler gerçekleştirilecektir. Strateji geliştirme birimi 

99.  İl Halk Kütüphanesinde İngilizce kitap okuyorum günleri düzenlenecektir. Strateji geliştirme birimi 

100.  Öğretmenlere yabancı dilde yeni öğretim yöntem teknikleri konulu seminer verilecektir. Strateji geliştirme birimi 

101.  İngilizce yaz kampları düzenlenecektir. Strateji geliştirme birimi 

102.  Uluslararası hareketlilik öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak amacıyla daha önce hareketlilik yapmış öğrenci ve öğretmenlerle henüz böyle bir hareketlilikte bulunmamış 

öğrenci ve öğretmenleri bir araya getirerek deneyim ve izlenim paylaşımı sağlanacaktır. 
Strateji geliştirme birimi 

103.  Hareketlilik sayısını artırmak amacıyla güdüleyici rekabet ortamları oluşturularak hareketlilik sağlayan kurum/ öğrenci öğretmenleri ödüllendirilecektir. Strateji geliştirme birimi 
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No STRATEJİLER  

Sorumlu 

Birimler(En Üstte 

Yer Alan 

Koordinatör 

Birimdir) 

104.  PISA ve TIMSS sınavlarına katılacak okulların yönetici, öğretmen ve öğrencileri bilgilendirilecektir.  
Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

105.  
Okullarımızda kurum kültürünün oluşturulması ve öğretmenlerimizin okullarımızdaki çalışma sürelerinin ideal oranlarda gerçekleşmesine yönelik okul, 

ilçe ve il geneli etkinlikler yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

106.  Olumsuz koşulları olan yerleşim birimlerinde görev yapan öğretmenlere moral desteği sağlanacak  ve görev/yaşam koşulları  iyileştirilecektir. 
İnsan Kaynakları             Strateji 

geliştirme birimi 

107.  Taşıma hizmeti veren servisçi, yemek tedarikçisi ve sunucularına ve personeline  eğitim seminerleri verilecektir. Destek Hizmetleri 

108.  Ulusal ve uluslararası projelere Ar-Ge koordinasyonunda üst düzeyde katılım sağlanarak süreç çok yönlü desteklenecektir. Strateji geliştirme birimi 

109.  İlçelerde proje koordinatörlerine ait bilgileri güncellenecek ve tazeleme eğitimleri verilecektir. Strateji geliştirme birimi 

110.  AB, OKA ve Hibe Projeleri hazırlayacak öğretmenlere yönelik rehberlik çalışmaları yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

111.  İhtiyaç duyulan  mahalli hizmetiçi eğitim alanlarını belirlemek üzere elektronik ortamda anket çalışmaları yapılacaktır. Strateji Geliştirme Birimi 

112.   Düzenlenecek mahalli ve merkezi hizmetiçi faaliyetler  planlanacaktır.  Strateji Geliştirme Birimi 

113.  Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin etkililiğini ölçebilmek amacı ile e-anket uygulamasının altyapı hazırlık çalışmaları yapılacaktır. Strateji Geliştirme Birimi 

114.  Farklı alanlarda görev yapan destek personeli ve teknik personelin, planlanan eğitim faaliyetleri çerçevesinde eğitime alınması sağlanacaktır. 
İnsan Kaynakları Destek 

Hizmetleri 

115.  
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde hizmetiçi eğitim, insan kaynakları gelişimi ve personel yetiştirme kaynaklarından oluşan eğitim setleriyle 

desteklenecektir. 

İnsan Kaynakları 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

 Din Öğretimi 

116.  
Her öğretim yılı başında okul/kurum bazlı hizmetiçi eğitim planları oluşturularak uygulanacak,  sonuç raporları ilçe milli eğitim müdürlüklerine 

gönderilecektir. 
 İnsan Kaynakları Birim 
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117.  Bir Başka Açıdan Kaynaştırma/Bütünleştirme Projesi uygulamalarına devam edilecektir. Strateji geliştirme birimi 

118.  
Birleştirilmiş sınıf okutan öğretmenler ile sorun belirleme ve değerlendirme çalışması ve belirlenen temalar çerçevesinde bilgi paylaşım toplantıları 

yapılacaktır. 
Strateji geliştirme birimi 

119.  Okul Aile Birliği başkanları ile işbirliği ve paylaşım toplantıları yapılacaktır. Mesleki Eğitim Birimi 

120.  İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından zümre toplantılarının mevcut uygulamanın dışında etkin uygulanması için gerekli önlemler alınacaktır. Strateji geliştirme birimi 

121.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü dergisi hazırlanacaktır. Strateji geliştirme birimi 

122.  Yaz tatili süresince okulların yapacakları çalışmalara ilişkin liste hazırlanarak okullara gönderilecektir. Strateji geliştirme birimi 

123.  
İlimiz eğitim sorunları ve bunların çözümüne yönelik olarak    gerçekleştirilecek projelerin belirlenmesi amacıyla öğretmenlerin mail adreslerine mesaj 

gönderilecektir. 
Strateji geliştirme birimi 

124.  Memnuniyet anket sonuçları değerlendirilerek raporlaştırılacak ve eylem planı oluşturulacaktır. Strateji geliştirme birimi 

125.  Memnuniyet anketinin web ortamında oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

126.  Ar-Ge tarafından  öğretmenlere yönelik projeler yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

127.  İl Millî Eğitim Müdürlüğü dergisi hazırlanacaktır. Strateji geliştirme birimi 

128.  Memnuniyet anket sonuçları değerlendirilecek ve eylem planı oluşturulacaktır. Strateji geliştirme birimi 

129.  Memnuniyet anketinin web ortamında oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

130.  Müdürlüğümüzün proje tabanlı çalışmalarına yönelik anket uygulanması yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 
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Koordinatordür) 

131.  Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında fiziki yapıları uygun olan okul kütüphanelerinin Z kütüphanelere dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

Ortaöğretim 

Temel Eğitim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

132.   Okul kütüphanelerini işlevselleştirmek için anketler yapılarak, anket sonuçlarına göre okul kütüphaneleri düzenlenecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim 

Din Öğretimi 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

133.  

Kütüphane temelli sosyal sorumluluk projesi hazırlanarak uygulanacaktır. Strateji Geliştirme Birimi 

134.   İlimiz genelinde anaokulu yapımı için hedef bütçe bilgileri işlenecektir. 

Strateji Geliştirme 

inşaat Emlak Birimi 

Destek Hizmetleri 

135.  İnşaat Emlak Birimi ve Destek Hizmetleri ile bir önceki yılın bütçe ve yatırımları değerlendirilecektir. İnşaat Emlak Birimi 

136.  Yılın, ilimiz genelinde ilköğretimde bakım-onarım için yapılan düzenlemelerin hedef bütçe bilgileri işlenecektir. İnşaat Emlak Birimi 

137.  İkili eğitim yapan okulların tekli eğitime geçebilmesi amacı ile gerekli çalışmalar yapılacaktır. İnşaat Emlak Birimi 

138.   Ortaöğretimde ihtiyaç duyulan 160 adet derslik plan dönemi sonuna kadar hayata geçirilecektir. İnşaat Emlak Birimi 

139.  Bütçe yılında ilimiz genelinde ortaöğretimde bakım-onarım için yapılan düzenlemelerin hedef bütçe bilgileri işlenecektir. İnşaat Emlak Birimi 

140.  Bütçe yılında ilimiz genelinde yurt/pansiyon yapımı için hedef bütçe bilgileri işlenecektir. İnşaat Emlak Birimi 

141.  İhtiyaç duyulan 7 adet yurt/pansiyon (1300 kişilik) plan dönemi sonuna kadar hayata geçirilecektir. İnşaat Emlak Birimi 

142.   İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okul bahçelerinde model trafik eğitim parklarının oluşturulması teşvik edilecektir. Özel Öğretim Bölümü 

143.   Özel öğretim motorlu taşıtlar sürücü kursları işbirliğinde yaya önceliği ve güvenliği ile ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. Özel Öğretim Bölümü 

144.  
Tokat'ta güvenli trafik bilincinin ve insana saygı odaklı kent kültürünün oluşturulması yönünde Kent Konseyi ile birlikte ortak çalışmalar 

yapılacaktır. 
Özel Öğretim Bölümü 

145.  
İlimiz merkezinde faaliyet gösteren özel okul müdürlükleri ziyaret edilerek değerlendirme yapılacaktır.  Özel Öğretim Bölümü 

146.  Yurtlarda kalan öğrenci sayısının yaş gruplarına/okuduğu sınıfa göre istatistikleri çıkarılacaktır. Özel Öğretim Bölümü 

147.  
Özel yurtların niteliğinin geliştirilmesi için her yıl Maarif Müfettişleri tarafından rehberlik ve denetimleri yapılarak ortak problemlerin 

giderilmesi çalışmaları yapılacaktır. 
Özel Öğretim Bölümü 

148.  Okullarda yapılacak onarım-inşaat işlerinin yapılacak planlama kapsamında aylık raporlama çalışmaları ile izlenecektir. İnşaat Emlak Birimi 

149.  
Bütçe yılında ilimiz genelinde okulların yakıt sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmesi için yapılan düzenlemelerin hedef bütçe bilgileri 

işlenecektir. 
İnşaat Emlak Birimi 

150.   Öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı artırabilmek amacı ile plan dönemi sonuna kadar 2 adet spor salonunu hayata geçirilecektir. İnşaat Emlak Birimi 

151.   Basın toplantısında bilgi verilebilecek nitelikte, okulların ikili eğitim durumları, öğrenci sayıları ile ilgili çalışmaları yapılacaktır. Stratejik Geliştirme Bölümü (istatistik) 

152.  İlimiz genelinde alımı yapılan  mamul malların hedef bütçe bilgileri işlenecektir. Destek Hizmetleri 

153.  İlimiz genelinde yapılan hizmet alımlarının hedef bütçe bilgileri işlenecektir. Destek Hizmetleri 
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No STRATEJİLER  

Sorumlu Birimler (En 

Üsteki Birim 

Koordinatör Birimdir) 

154.  Okul/Kurumların SWOT Analizlerinin revize edilecektir. Strateji geliştirme birimi 

155.  İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin SWOT Analizlerinin revize edilecektir(2018). Strateji geliştirme birimi 

156.   İlçeler düzeyinde Stratejik Plan ve aylık eylem planlarının uygulanmasına yönelik olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim çalışmaları yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

157.  Bakanlık ve kurum bazındaki değişiklikler sonucunda mevcut stratejik planlarda revize çalışmaları yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

158.  Okul/kurumların hazırlamış oldukları stratejik planlar izlenecek ve takip edilecektir. Strateji geliştirme birimi 

159.  Planlı çalışma sürecinin aylık olarak yapılacak e konferansla desteklenecektir. Strateji geliştirme birimi 

160.  Yapılan alan taraması sonuçlarına yönelik olarak üniversite işbirliği ile yönetici gelişim seminerleri düzenlenecektir. İnsan Kaynakları 

161.  2015 yılı Şubat Ayı Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Eğitimi düzenlenecektir Destek Hizmetleri 

162.  2015 yılı Şubat Ayı YBO ve Pansiyonlu Okullarda Sivil Savunma Denetimi düzenlenecektir. Destek Hizmetleri 

163.  Maarif Müfettişleri Başkanlığı internet ortamı paylaşım platformu oluşturulacaktır. 

Maarif Müfettişleri Başkanlığı 

Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

164.  Okul yöneticiliği oryantasyon programı uygulanacaktır. Strateji geliştirme birimi 

165.  Bakanlık tarafından bilgi ve deneyim birikimlerinin paylaşmaları amacı ile oluşturulan web paylaşım platformlarını yönetici ve öğretmenlere tanıtım yapılacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

166.  Okul kantin denetim komisyonlarının oluşturulacak ve okul kantin denetimleri yapılcaktır. Maarif Müfettişleri Başkanlığı 

167.   Yıllık çalışma planlarına göre öğretmenlerimizce belirlenen materyallerin okul müdürlüklerince temin edilecek, gerektiğinde koordinatör okul müdürlüklerinden/İlçe 

MEM'den destek alınacaktır. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim- 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

168.   İl Millî Eğitim Müdürlüğü Danışma Kurulu çalışması yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

169.  Okul türleri bazında tüm okul müdürleri ile toplantıları yapılacaktır. Strateji geliştirme birimi 

170.   İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde okul estetiği çalışmalarını koordine etmek üzere Teknoloji Tasarım, Görsel Sanatlar, Grafik Sanatlar vb. branşlardaki alan 

öğretmenlerinden çalışma ekipleri oluşturarak okullarımızın "Okul Estetiği" açısından değerlendirilme çalışmaları başlatılacaktır. 
Strateji geliştirme birimi 

171.  İl/İlçe eğitim yöneticilerinin ilin farklı alanlardaki yöneticileri ile bir arada bulunabileceği etkinliklerin düzenlemesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 
Temel Eğitim 

Strateji geliştirme birimi 

172.  8. sınıf öğrencilerimize uygulanacak olan ortaöğretime geçiş sınavı ile ilgili olarak gerekli hazırlıkların yapılacak ve alınması gereken önlemler değerlendirilecektir. 

Temel Eğitim 

Ortaöğretim- 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Din Öğretimi 

173.   İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme birimince okullarda uygulanacak sınavlar için gerekli teknik altyapı oluşturulacaktır. Strateji geliştirme birimi 
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174.  İlçe yönetimleri ve pansiyonu/döner sermayesi olan okul/kurumlara yönelik olarak mali kaynak yönetimi eğitimleri verilecektir. Strateji geliştirme birimi 

175.  Okullarda bulunan bilgisayarların kullanım amaçlarına yönelik istatistikî verileri çıkarılacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

176.   Fatih Projesi kapsamında tüm sınıfları etkileşimli tahta ile donatılacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

177.  Fatih Projesi kapsamında öğretmenlere ve öğrencilere tablet dağıtımı planlanacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

178.  Fatih Projesi kapsamında etkileşimli tahtaların kullanımına yönelik öğretmenlere kurslar verilecektir. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

179.  Okullarımızın internet sitelerinin güncellenmesine yönelik rehberlik çalışmaları yapılacaktır. 
Bilgi işlem ve Eğitim 

Teknolojileri Bölümü 

180.  Niteliği uygun olan toplantı, eylem planı e-konferans, seminer vb. faaliyetlerin e-konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. Strateji geliştirme birimi 


