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Terbiyedir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır,
ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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ÖNSÖZ
Küreselleşme ile birlikte yaşanan değişim ve gelişmeler özel ve kamuya ait tüm sosyal ve
ekonomik sektörler için dönüşüm ve yeniden yapılanmayı zorunlu kılmaktadır. Verimlilik, etkenlik,
şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde planlamanın önemi gittikçe artmaktadır. Bu süreç eğitim
kurumlarını ve faaliyetlerini de derinden etkilemektedir. Bu bağlamda dinamik ve genç nüfus
potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için yeni eğitim ve öğretim tekniklerinin takip edilmesini
ve ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamalıyız.
Eğitim sistemimizin temel amacı; öğrencilerimize temel insani değerlerin kazandırılması;
onların toplumsal duyarlılıklarının artırılması ve geliştirilmesi; ülkemizde birlik, beraberlik ve refahın
tesisinde aktif görevler almalarının teşvik edilmesi ve yarının inşasında etkin katılımlarının
sağlanmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesi günübirlik tedbirlerle değil, geleceğe yönelik ciddi hedefler
ve planlamalarla mümkün olacaktır.
Bu hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını,
hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamaya yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu kapsamında hazırlanan stratejik planlar bu alanda önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.
Ülkemizin mevcut kaynaklarını doğru, verimli ve etkin kullanımını sağlayarak kalkınma
hedeflerini yakalamak ve toplumsal beklentileri karşılamak bütün kamu kuruluşlarının
sorumluluğudur. Bu bağlamda eğitim sektöründeki potansiyel ve sorunların tespit edilerek gelecek
planlamasının bu doğrultuda yapılması çalışmaların daha etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planın
hazırlanmasında katkıları bulunan Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tüm yöneticilerine ve
çalışmaları yürüten tüm görevlilere teşekkür eder, planımızın İlimiz eğitimine başarılar getirmesini
dilerim.
Yavuz Selim KÖŞGER
Bingöl Valisi
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SUNUŞ
Dünyamız çok hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Şeffaflık, hesap verebilirlik
katılımcılık temelinde gerçekleşen bu değişim, kurumları ve verdikleri hizmetleri derinden
etkilemektedir.
Bu yeni kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda Kamu Mali Yönetimi kamu idarelerinin, küresel
talep ve beklentiler doğrultusunda, katılımcı yöntem kullanarak kendileri için stratejik amaç ve
hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda
ölçmelerini, bütün bu sürecin izleme ve değerlendirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Öyle ki; 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi doğrultusunda kamu kuruluşları
“Stratejik Plan” hazırlamak konusunda yükümlü hale getirilmiştir.
Bilgi toplumuna ulaşma hedefini kararlılıkla takip eden ülkemizde toplumsal beklentiler ve
kurumsal hedefler ile şekillenen bu süreç kaçınılmaz olarak eğitimi de etkilemektedir. Bu doğrultuda İl
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de 2015–20019 yılları arası (5) beş yıllık “Stratejik Plan” hazırlama
çalışmaları devam etmektedir.
Amacımız gerek İlçe gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlarının başarı ile
uygulanabilmesi için tüm yöneticilerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte planlarımızda
belirttiğimiz hedefleri gerçekleştirerek vizyonumuza ulaşmaktır.
2015-2019 Dönemin kapsayan Stratejik Planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı
hedeflediğimiz temel faaliyetler ve hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeler için bir yol haritası
niteliği taşımaktadır.
Yeni kamu yönetimi anlayışı gereği olarak; Bingöl İl Millî Eğitim Müdürlüğü için hazırlanmış
olan stratejik planın oluşturulması sürecinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder; stratejik
planımızın İlimiz eğitimine başarılar getirmesini dilerim.
Saygılarımla
Yakup SARI
İl Milli Eğitim Müdürü
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1. BÖLÜM
1.1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
1. 1. 1. Stratejik Plan Çalışmaları
Stratejik planlama sürecinde yapılan çalışmalar “ Yasal Çerçeve, Hazırlık Dönemi,
Eğitim Dönemi, Planın Hazırlanması, Planın Uygulanması, İzleme ve Değerlendirme” olmak
üzere beş bölümde toplanmıştır.
Stratejik planlama sürecinde görüş birliğine varma ve süreci başlatma:
•Hazırlık Programı oluşturulması
•Stratejik Plan Üst Kurul oluşturulması
•Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin oluşturulması
Kurumsal yükümlülükleri tanımlama:
•Mevzuat analizi, yasal yükümlülüklerin ve üst politika belgelerindeki eğitim
hedeflerinin incelenmesi
Kurumsal vizyon, misyon ve temel değerleri açığa çıkarma:
•Üst düzey yöneticiler ve sosyal paydaşlar tarafından kurumsal kimliğin tanımlanması
•Kurumun dışsal ve içsel çevresini değerlendirme:
•Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, görüşlerinin alınması, GZFT ve PESTLE
analizlerinin yapılması
•Eğitim sisteminin stratejik alanlarının belirlenmesi
•Kurumun hizmetlerinin “Tema” başlıkları altında gruplandırılması
Stratejik yönetim amacıyla stratejik planın oluşturulması:
•Bingöl MEM Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından planın hazırlanması
Stratejik Planı inceleme ve benimseme:
•Planın her aşamasında İl MEM birimlerinin görüşlerinin alınması
Etkili bir vizyon geliştirme/oluşturma:
•Oluşturulan vizyon, misyon ve temel değerlerin gözden geçirilerek revize edilmesi
Etkili bir uygulama süreci:
•Performans programları hazırlanması
İzleme ve değerlendirme:
•Faaliyet raporları, izleme değerlendirme raporları, gerektiği durumda stratejik planın
güncellenmesi
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1. 1. 2. Yasal Çerçeve
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlanma sürecine yönelik yasal
dayanakları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu doğrultuda
yayımlanan MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013/26 sayılı Genelgeleri oluşturmaktadır.
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile
hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve
işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde;
“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.
Bingöl İl MEM’e ait stratejik plan yasal mevzuatta öngörüldüğü şekilde 2015-2019
yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
1. 1. 3. Hazırlık Dönemi
a) Kurul ve Ekiplerin Oluşturulması, Görevleri
İl MEM bünyesinde görevlendirilen stratejik planlama koordinasyon ekibi il, ilçe ve
okul düzeyinde seminerler vererek, stratejik yönetim anlayışının en alt düzeye kadar
yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda stratejik planlama
koordinasyon ekibi stratejik plan hazırlama çalışmalarını koordine ederek çalışma sonuçları
doğrultusunda İl eğitim stratejik planının da hazırlanması görevini yürütmektedir.
İl Millî Eğitim Müdürü Başkanlığında, Stratejik Plan Üst Kurulu kurularak üst
düzeyde katılım sağlanmıştır. Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Stratejik Planlama
Koordinasyon Ekibi ile Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri kurularak stratejik plan hazırlama
çalışmalarında görevlendirilmişlerdir.
A- Stratejik Plan Üst Kurulu
Stratejik plan üst Kurulu il Milli Eğitim Müdürü başkanlığında İl Maarif Müfettişleri
Başkanı, İl MEM Müdür Yardımcısı ve iki şube müdüründen oluşmaktadır.
B- İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Koordinasyon Ekibi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisi başkanlığında tüm Stratejik Plan
çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere “İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon
Ekibi” oluşturulmuştur.
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2015-2019 İL MEM STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ
S.No
1
2
3
4
5

Adı Soyadı

Görevi /Unvanı
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
İl Milli Eğitim AR-GE
İl Milli Eğitim AR-GE
İl Milli Eğitim AR-GE
İl Milli Eğitim AR-GE

Serhat ARAN
Mahmut BUYANKARA
Saadet ÇİÇEK BAMJA
Gülten BUTAKIN
A.Mutalip ARAN

Ekipteki Görevi
Başkan
Koordinatör
Üye
Üye
Üye

Tablo 1: Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi

C-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
İl millî eğitim müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisinin başkanlığında, İl MEM AR-GE
Birimi Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ve her şubeden en az bir personelin katılımıyla
‘’İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi’’ oluşturuldu.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ
Adı Soyadı

Görevi

Birimi

Ünvanı

Serhat ARAN
Mahmut BUYANKARA
Saadet ÇİÇEK BAMJA
Gülten BUTAKIN
Tufan KARTAL
Abdulmutalip ARAN
Aynur KOÇLU
Ahmet DÜNDAR
İhsan DOĞAN
Hasan ÇİNKILIÇ
Burhaneddin HİŞAN
Nesibe BAYDAŞ
Yakup ELALTUNKARA
Fehmi KESKİN
Mahsun KÖSE
Süleyman BUDUNOĞLU

Başkan
Koordinatör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

Strateji Geliştirme
AR-GE
AR-GE
AR-GE
AR-GE
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
İnsan Kaynakları Atama
İnsan Kaynakları HİE
İnsan Kaynakları Özlük
İnşaat ve Emlak
Orta Öğretim
Özel Öğretim
Mesleki Eğitim
Hayat Boyu Öğrenme

İl Milli Eğitim Şube Müd.
ASKE Üyesi
ASKE Üyesi
PKE Üyesi
PKE Üyesi
Birim Şefi
Birim Şefi
Memur
Birim Şefi
Birim Şefi

Birim Şefi
Birim Şefi
Birim Şefi
Birim Şefi
Birim Şefi
Birim Şefi

Tablo 2: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan AR-GE birimleri il, ilçe ve okul
düzeyinde seminerler vererek, stratejik yönetim anlayışının en alt düzeye kadar
yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda, il, ilçe, okul ve kurumlar
stratejik planlarının hazırlanmasında uzman desteği sağlamaktadırlar.
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İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde yer alan Stratejik Planlama
Koordinasyon Ekibi üyeleri 2 kişiden oluşmaktadır. Koordinasyon ekibinin temel görevleri
şunlardır;
 İlin stratejik planının hazırlanması,
 Stratejik planların üst belgeler ile uyumunun kontrol edilmesi,
 İlçe, okul ve kurumlara uzman desteği verilmesi,
 Stratejik planlama ile ilgili seminer ve toplantılar düzenlenmesi,
 İl düzeyinde tüm stratejik planlama çalışmalarının koordinasyonun ve rehberlik
hizmetlerinin yürütülmesi,
AR-GE koordinatörlüğünde oluşturulan SP Hazırlama Ekibi üyelerinin
belirlenmesinde esas olarak kişilerin etki, etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate alınmıştır.
Oluşan grupta bütün birimlerin temsil edilmesi sağlanmıştır.
1. 1. 4. Eğitim Dönemi
Stratejik planlama ekiplerinde görevlendirilen personelin çalışmalarda alacakları
rollere uygun ve ihtiyaca göre merkez ve ilçelerde okul ve kurumlara stratejik planlama
konusunda eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler, stratejik yönetimin temelleri, iç ve dış
analiz, amaç ve hedef belirleme, strateji oluşturma ve geliştirme, uygulama ve değerlendirme
çalışmalarını kapsamıştır.
Bu amaçla; hazırlık dönemi boyunca her düzeyden temsilcilerin yer aldığı personele
stratejik plan hazırlanması ve stratejik yönetim döngüsü içerisinde bulunan kavramlarla ilgili
olmak üzere okul/kurum müdürlerine yönelik 6 saat eğitim düzenlenmiştir.
1. 1. 5. Planın Hazırlanması
Müdürlüğümüz vizyonuna ulaşmamızı sağlayacak yol haritasının şekillendirilmesi
amacıyla, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından amaç ve hedeflerin tespit
edilmesini takiben, çalışanlar (iç paydaşlar) için eğitim seminerleri ve toplantılar yapılması
ayrıca uygulama stratejisini oluşturan faaliyet ve projelerin belirlenerek her bir faaliyetin
sorumlusunun tespit edilmesi sağlanmıştır.
a) Durum Analizi
Durum analizi aşaması stratejik plana özet olarak yansıtılmıştır. Durum tespiti için
çalışanlar ve paydaşların görüşleri katılımcı yöntemler ile alınmıştır. Elde edilen sonuçlar
stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana yansıtılmıştır.
Bu aşamada; Tarihi gelişim, Müdürlüğümüz yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi,
faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar,
yararlanıcılar), Kurum içi analiz ve Çevre analizi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
b) Plan Unsurlarının Oluşturulması
Bu aşamada Müdürlüğümüz kurumsal kimliği yeniden tanımlanmıştır. “Neredeyiz
ve“Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorularına cevap olacak şekilde gelişim alanları doğrultusunda
misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenmiştir.
Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerleri üst yöneticilerin de içerisinde bulunduğu
çalışma grupları tarafından belirlenmiştir. Stratejik planlama koordinasyon ekibi tarafından
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misyon ve vizyonla uyumlu; stratejik amaçlar ve hedefler ile izlenecek politika ve stratejiler
belirlenmiştir. Stratejik amaç ve hedeflere öncelik verilerek sorumlu birimler tanımlanmıştır.
Hedeflere ulaşmanın ölçütü olan performans göstergelerine ilişkin plan sonunda ulaşılması
beklenen hedefler belirtilmiştir.
c) Katılımcılığın Sağlanması
Planın sahiplenilmesi ve uygulama süreçlerinde gerekli desteğin alınabilmesi için
hazırlama ekibine müdürlümüze bağlı tüm birimlerden temsilcilerin katılımı sağlanmıştır. İç
ve dış paydaşların tespitinde tüm unsurların dâhil edilmesine dikkat edilmiştir.
1. 1. 6. Planın Uygulanması Gözlem Ve Değerlendirme
Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak
takip edilmesi ve raporlanması için periyodik performans izleme faaliyetlerinin yanında,
uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve
hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.
İzleme ve değerlendirme süreci; planın gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve
ölçümü, sonuçların izlenmesi ve sürekliliğin sağlanması aşamalarından oluşacaktır. Bu
amaçla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde AR-GE birimi bünyesinde “Stratejik Plan
İzleme ve Değerlendirme Ekibi” oluşturulacaktır. Ayrıca sürecin etkinliğini artırmak amacıyla
plan ekinde yer verilen hedef-sorumluluk tablosu hazırlanmıştır.
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2. BÖLÜM DURUM ANALİZİ
A-Tarihsel Gelişim
B-Yasal Yükümlülükler
C-Faaliyet Alanları, Ürün Hizmetleri
D-Paydaş Analizi
E-Kurum İçi Ve Çevre Analizi
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2. 1. TARİHSEL GELİŞİM
2. 1. 1. Bingöl’ün Eğitim Tarihi

Cumhuriyetin ilanından önce Bingöl’de eğitim, geleneksel İslami kurumlaşmanın en
belirgin okulu olan medreseler aracılığıyla yürütülmekteydi. Medreselerdeki eğitim-öğretimde
dini ilimler, modern ilimlere göre daha ağırlıklı olarak okutulurdu. Medreseler sadece şehir ve
kasaba merkezlerinde bulunmaz, köylerde daha yaygın olarak bulunurlardı. İlimizde açılan ilk
Sıbyan mektebi 1872 yılında, o zaman Erzurum iline bağlı ilçe olan, Kiğı’da açılmış, 1886
yılında Mektebi Rüştiye olarak ilkokula bağlı bir ortaokul durumunda eğitime devam etmiştir.
Rüştiye mektebi ve ilkokul I.Dünya Savaşı sırasında (1915) kapanmıştır. Cumhuriyet
devrinde 1920 yılında ilkokul ve 1949 yılında ortaokul yeniden açılmıştır.
İl merkezimizde ilk açılan okul 1908 yılında üç yıllık eğitim verecek şekilde açılan
Sarayiçi Sıbyan mektebidir. 1953 yılında ulusal basında yer alan Bingöl’de maarif konulu
makalede ilimizde hizmet veren 77 adet ilk mektep olduğunu ve bu mekteplerde 2637 erkek
ve 1345 kız, Merkez ve Kiğı ilçesinde toplam 2 adet orta mektebin bulunduğu ve 85 erkek ve
15 kız öğrencinin eğitimlerini sürdürdüğü belirtilmektedir.
2003 depreminden sonra ilimizdeki birçok okul binası yeniden yapılmış, derslik
sayıları artırılarak son derece modern okullar yaptırılmıştır.
2014 yılı itibari ile ilimizde 410 adedi okul olmak üzere müdürlüğümüze bağlı 423
okul/kurum da 60.510 öğrenciye 3.369 öğretmen ile hizmet verilmektedir. (Ocak-2015
verileri)
2. 2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Müdürlüğümüzün faaliyet alanını düzenleyen anayasa, kanun, KHK ve Yönetmelikler
gözden geçirilerek yasal yükümlülükler belirlenmiştir. Bu bölümde Türk Milli Eğitim
Sisteminin mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları 3 temel başlıkta incelenmiştir
1-Temel Yasal Yükümlülükler,
2-Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler,
3-Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler,
2.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER

Müdürlüğümüz yasal mevzuatlar doğrultusunda oluşturulan bir kurum olarak ilgili
yasal mevzuatlarda belirtilen faaliyetleri yürütmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut
olan birimler ve bu birimler tarafından müdürlüğümüzün ilgili paydaşlarına yönelik olarak
gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki bölümlerde belirtilmektedir.
2. 3.1. Bölümler Ve Görev Alanları
a)Bölümler











Temel Eğitim Birimi
Ortaöğretim Birimi
Mesleki ve Teknik Eğitim Birimi
Din Öğretimi Birimi
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Birimi
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Hayat Boyu Öğrenme Birimi
Özel Öğretim Kurumları Birimi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Birimi
Strateji Geliştirme Birimi
Hukuk Birimi
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İnsan Kaynakları Yönetimi Birimi
Destek Hizmetleri Birimi
İnşaat ve Emlak Birimi

Özel Büro
Maarif Müfetişleri Başkanlığı

b)Görev Alanları

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birimler bazında görev ve sorumlulukları, 25,08,2011
tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliğinde tanımlanmıştır.
2.3.2. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN ve HİZMETLER

EGİTİM-ÖGRETİM HİZMETLERİ
Temel Eğitim, Orta Öğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi

BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Eğitim öğretim programlarının uygulanması ve uygulama rehberleri hazırlanması
• Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler
• Eğitimde fırsat eşitliğini sağlanması,
• Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar
• Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlanması,
• Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmalar
• Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi
• Eğitime ilişkin projeler geliştirilmesi, uygulanılması ve sonuçlarından yararlanılması,
• Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip edilmesi, sonuçlarından yararlanılması,
• Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemler
• Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunulması
• Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirilmesi ve iyi uygulamaları teşvik edilmesi
• Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarının geliştirilmesi
• Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemleri
• Pansiyonlu okullarda öğrencilere barınma hizmeti sunulması
• Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlanması
• Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi
• Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının uygulanması, yerel
ihtiyaçlara göre standartlar geliştirilmesi ve uygulanması,
• Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik edilmesi, yaygınlaşması
• Eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıkları giderecek tedbirler alınması
• Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlanması, uygulanması,
• Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler
• Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalar
• Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar
• Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve
işlemleri
• Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemleri
• Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve
işlemleri
• Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapılması, yaptırılması
• Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri alınması
• Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemler
• Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar

8

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü SP 2015-2019

• Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlanması, yürütülmesini
• Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Eğitim öğretim programlarının uygulanılmasını izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Öğretim materyallerinin kullanımını izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Öğretmen yeterliliklerini izlenmesi ve değerlendirilmesi
• Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırılması
• İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesinin koordinesi
• Ortaöğretimden Yükseköğretime giriş sınavları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılması
• Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlanması ve geliştirilmesi,
• Mesleki ve teknik eğitimde çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapılması,
• Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlanması
• Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanılmasını sağlanması,
• Seçmeli din eğitimi derslerini takip edilmesi, uygulanılmasını gözetilmesi,
• Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordinesi
BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ

• Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemler
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarının sağlanması
• Mobil rehberlik hizmetleri
• Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlanması
• Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar
• Rehberlik ve kaynaştırma uygulamaları
• Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışılmasına yönelik tedbirler
• Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi ve özel eğitime erişimleri
• Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlanması ve uygulanması,
• Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalar
ÜRÜN VE HİZMETLER
• Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler
HAYAT BOYU ÖĞRENME

BÖLÜM

• Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirilmesi,
• Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini
• Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar
• Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemler
• Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler
• Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamalar
• Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemler
• Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemler

ÖZEL ÖĞRETİM
KURUMLARI

BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar
• Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemler
• Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil
ve diğer iş ve işlemler
• Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemler
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• Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve
işlemler
• Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemler
• Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemler
• Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemler
• Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlenmesi, sonuçları raporlanması
• Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlenmesi ve değerlendirmesi
BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemleri
• Sınavların uygulanması ve güvenliği ile ilgili organizasyon
• Sınav komisyonlarının sekretarya işlemleri

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

• Öğretim programlarını teknik yönden izlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı
uygulama projeleri geliştirilmesi ve yürütülmesi,
• Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen
proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemler
• Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin işlemler
• Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemler
• Eğitim bilişim ağının işletilmesi ve geliştirilmesi, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetilmesi,
• Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelenmesi ve değerlendirilmesi,
• Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapılması,
• Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin işlemler
• Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretilmesi
• Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlanması
• Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılması
• Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemler
• Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin işlemler
• Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlanması
• İstatistikî verilerin saklanılmasına ilişkin teknik iş ve işlemler
• Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemler
BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• İl düzeyinde iş takvimini hazırlanması
• İl stratejik planlarını hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanılması

STRATEJİ GELİŞTİRME

• Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işler
• Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemler
• Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapılması,
• İstatistikî verileri toplanması, güncelleştirilmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması,
• Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin
uygulanmasını izlemesi, geliştirmesi ve uygulanması,
• Araştırma geliştirme faaliyetleri
• Eğitime ilişkin projeler hazırlanması, uygulanması,
• İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini
geliştirici çalışmalar yapılması,
• Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlenmesi
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• Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit edilmesi,
• Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemler
• Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri
• Ayrıntılı harcama programını hazırlanması,
• Nakit ödemelerin planlanmasını yapılması, ödemelerin izlenmesi,
• Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlanması,
• Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemler,
• Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapılması, verileri hazırlanması,
• Performans programıyla ilgili iş ve işlemler
BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemler

HUKUK

• Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliğin veya Kaymakamlığın
temsil edilmesi
• Dava ve icra işlemlerini yürütülmesi, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alınması,
• Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlenmesi ve denetlenmesi,
• Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemler
• Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemler
• Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemler
• İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmalar
• İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemler
• Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirilmesi
BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılması,
• Norm kadro iş ve işlemleri
• Özlük dosyalarının muhafazası
• Özlük ve emeklilik iş ve işlemleri

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

• Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamaları
• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırılması işlemleri
• Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler
• Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemler
• Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulanması,
• Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapılması,
• Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunulması,
• Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlenmesi,
• Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapılması ve uygulanması,
• Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlenmesi,
• Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan
değişikliği ve benzeri iş ve işlemler
• Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemleri
• Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlanması,
• Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevlerin yürütülmesi
ÜRÜN VE HİZMETLER

DE
STE
K
HİZ
ME
TLE
Rİ

BÖLÜM
• Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi,
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• Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temini
• Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütülmesi,
• Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemler
• Depo iş ve işlemleri
• Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemler
• Kurum Yemekhanesi iş ve işlemleri
• Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemler
• Döner sermaye iş ve işlemleri
• Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemler
• Satın alma iş ve işlemleri
• Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları alınması ve ilgili diğer işlemler
• Genel evrak ve arşiv hizmetleri
BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Yapım programları ile ilgili iş ve işlemler
• Bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarının önceliklere göre karşılanması,
• Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanılmasına ilişkin iş ve işlemler
• Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemler
• Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemler

İNŞAAT VE EMLAK

• İhale edilen yatırımları izlenmesi, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını
sağlanması,
• Onarımlara ilişkin iş ve işlemler
• Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanılmasına ilişkin iş ve
işlemler
• Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanılmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmesi,
• Hak edişlere ilişkin iş ve işlemler
• Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemler
• Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler
• Özel projeleri incelenmesi ve görüş bildirilmesi,
• Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemler
• Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemler
• Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemler
• Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemler
• Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden
kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemler
• Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapılması ve yaptırılması, güçlendirilecek
eğitim kurumlarını tespit edilmesi ve Bakanlığa bildirilmesi,
• Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemler
• Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemleri
• Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunulması.
ÖZEL BÜRO

BÖLÜM

ÜRÜN VE HİZMETLER
• Protokol İşleri
• Randevu Talepleri
• Gezi ve Ziyaret Programları
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• Günlük Programlar
• Resepsiyonlar
• Törenler
• Olurlar, Onaylar
• Birimler Arası Koordinasyonun Sağlanması
• Basın Yayın İş ve İşlemleri
• ALO 147 iş ve işlemleri
Tablo 3: Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler

2. 4. PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik planlamada tüm tarafların sürece dâhil edilmesi, planın sahiplenilmesi açısından son
derece önemlidir. Bu sebeple ilgili tüm paydaşlara ulaşılması ve geri bildirimler
doğrultusunda paydaş analizinin yapılabilmesi için hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. AR-GE
başkanlığında Stratejik Plan Hazırlama ekibi iç ve dış paydaşların belirlenmesi için toplantı
yaparak bir anket düzenlemiş ve toplantı sürecinde paydaşlar belirlenmiştir. Anket içerikleri
2023 Vizyonu ve temalar temel alınarak hazırlanmıştır.
2.4.1. Paydaşların Tespiti

Müdürlüğümüzün ürettiği hizmetlerle ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu
ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya diğer kurumlar tespit
edilerek iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiştir. Paydaşlar belirlenirken kurum ve kişilerin
ilgileri, yetenekleri, yasal yükümlülükleri ve kurumumuz için önem dereceleri göz önünde
bulundurulmuştur. Paydaşlarımıza ait listeler Durum Analiz Raporunda belirtilmiştir.
Belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi etki-Önem Matrisi adlı tablo oluşturularak
belirlenmiştir. Matris Durum Analiz Raporunda verilmiştir.
2.4.2. Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi
Paydaşlarımız, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu
paydaşlar özelliklerine göre, temel ortak, stratejik ortak, çalışan, hizmet/ürün sağlayıcı,
yararlanıcı adlarıyla da sınıflandırılmıştır.
Paydaş görüşleri alınırken; toplantı, anket uygulaması, mülakat, gibi yöntemlerden
faydalanılmıştır. Müdürlüğümüzde çalışan 140 kişi içerisinden rastgele seçilen 25 kişi,
ayrıca 412 okul/ kurumdaki yönetici/öğretmen ve çalışanımızın on-line katıldığı iç paydaş
memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Müdürlüğümüzün dış paydaşlarından etki-önem
derecesi en yüksek 10 kurum ziyaret edilerek oluşturulan dış paydaş anketi ile ilgili görüşleri
alınmıştır.
Dünyadaki temel talep ve ihtiyaçlar ile ülkemizin 2023 Vizyonu doğrultusunda Bingöl İl Milli
Eğitim Müdürlüğü hakkındaki görüş ve beklentileri belirlemek amacıyla Paydaş Anketi
yapılmıştır. Paydaş analizi ile stratejik planlama sürecinde sorun alanlarının, önceliklerinin,
güçlü ve zayıf yanların belirlenerek stratejilerin oluşturulması sağlanmıştır. Paydaş görüşleri
değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar GZFT, soru alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine
yansıtılmıştır. Yapılan analizler stratejik plan içindeki paydaş analizi bölümünde özet olarak
verilmiş olup her bir sorudan yapılan çıkarımlar planın bütününe yön gösterici olmuştur.
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2.5. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ
2.5.1. Kurum İçi Analiz

a) Kurumun Yapısı
Her ilde Millî Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
bulunur. İl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe millî eğitim hizmetlerini de yürütür. İl
ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile kurul ve
komisyonlardan meydana gelir. Okullar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak yürütülür.
Bingöl il Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait okul/kurumlarda çalışan insan kaynağının sayısal bilgileri
aşağıdaki tablodaki gibidir.
Görev- Unvanı

TOPLAM

ASİL

VEKİL

BOŞ

İl Milli Eğitim Müdürü

1

1

-

-

İlçe Milli Eğitim Müdürü

7

1

6

-

Maarif Müfettişleri Başkanı

1

1

-

-

Maarif Müfettişleri Başkan Yrd.

-

-

-

-

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

3

2

-

1

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

7

7

-

-

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

13

4

9

-

Maarif Müfettişleri Sayısı

8

8

-

-

Eğitim Uzmanı Sayısı

6

6

-

-

Okul /Kurum Yöneticisi

ASİL

VEKİL

TOPLAM

Müdür

120

47

167

Müdür Baş Yrd.

25

5

30

Müdür Yardımcısı

182

72

254

Tablo 4: Bingöl İl Milli Eğitim Teşkilatı İnsan Kaynağı

İLİMİZDE ÖĞRETMEN İHTİYACI
Eğitim Kademeleri
OKUL ÖNCESİ

Normu

Mevcut Kadrolu Öğretmen

İhtiyaç (Norm Kadro)

249

202

47

SINIF

1.061

779

282

BRANŞ

2.790

2.442

348

İLGENELİ
TOPLAMI

4.100

3.423

677

Tablo: 5 Öğretmen İhtiyacı
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EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU
PERSONEL GÖREV/
ÜNVANI
Genel İdare Hizmetleri

İHTİYAÇ

445

MEVCUT
DURUM
215

Teknik Hizmetler Sınıfı

50

55

-5

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

28

5

23

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

400

370

30

TOPLAM

923

645

278

NORM

230

Tablo: 6 Eğitim Dışı Personel Durumu

b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Organizasyon Yapısı
İl Millî Eğitim Müdürlüğünün sunduğu hizmetler, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 14
Eylül 2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kararname ile Bakanlığımızda yetki, görev ve
sorumluluk konusundaki dağınıklığa son verilmiş, ayrıca hiyerarşik kademeler azaltılarak
halkımızın talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap oluşturulabilen bir yapıya
geçilmiştir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe millî eğitim hizmetlerini de
yürütür. Müdürlüğün temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir. İl ve ilçe
millî eğitim müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre; şubeler, bürolar ile sürekli kurul ve
komisyonlardan oluşur. Millî eğitim müdürlüklerinin görev alanları; yönetim hizmetleri,
personel hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri, bütçe-yatırım hizmetleri, araştırma-plânlamaistatistik hizmetleri, teftiş rehberlik-soruşturma hizmetleri, sivil savunma hizmetleri olarak
gruplandırılmıştır. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken başlıca 22
bölüm sıralanabilmektedir. Bu bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro
sayısına göre tek veya hizmet benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde
oluşturmaktadır. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri hizmetlerini yerine getirmek amacıyla
oluşturulan organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.
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c) Kuruluşun Teşkilat Yapısı

Yakup SARI
İl Milli Eğitim Müdürü

Hayrettin ÇAKIRCİ
Maarif Müfettişleri Başkanı

Tablo 7: Kuruluşun Teşkilat Şeması

Metin SUNA
Müdür Yardımcısı

Yusuf TOKUŞ
Müdür Yardımcısı

Eğitim Uzmanları

Avukatlar

Abdulkerim
MANSUROĞLU

Abdullah KALDIK
Şube Müdürleri

Şube Müdürleri

Ali BERDİBEK

Emrullah VURAL
Erdoğan ZUREL

Serhat ARAN

Necmettin KOÇ

Ö.Abdulaziz DÖGER

Orhan SEVEN

Aygün KAPAN

Mahmut GÖÇÜNCÜ

Ali İhsan YANILMAZ
Basri AVCI
Sema TUFAN
Yahya BÜRKEK

Kasım KOCABAŞ
İLÇE
MÜDÜRLÜKLERİMİZ
ADAKLI

Musa SAĞLAR
İlçe Müdürü
Adnan YAMAN
Şube Müdürü

GENÇ

KARLIOVA

KİĞI

SOLHAN

YAYLADERE

Münür YILDIZ
İlçe Müdürü

Ahmet
DEĞİRMENCİ
İlçe Müdürü

M.Ali YILDIZ
İlçe Müdürü

Hüseyin YALÇIN
İlçe Müdürü

Fevzi AKTAŞ
İlçe Müdürü

Ahmet BURAL
Şube Müdürü

Mehmet ŞENER
Şube Müdürü

Onur ATEŞLİ
Şube Müdürü

Savaş DEMİREL
Şube Müdürü

Cahit BAŞARAN
Şube Müdürü

Aziz BİNGÖL
Şube Müdürü

Ekrem BİNGÖL
Şube Müdürü

16

Zülfü ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

YEDİSU

Gökhan ÇEKİM
İlçe Müdürü
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d) Kurullar
Milli eğitim müdürlüklerinde bulunması gereken Kurullar ve Komisyonlar
şunlardır:
a) İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu,
b) İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu
c) İl Milli Eğitim Komisyonu,
d) İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu
e) Okullarımızın Genel Tablosu
OKULLARIMIZIN GENEL TABLOSU (2014-2015) Meis Modülü Verileridir.
İLİ : BİNGÖL

İLKÖĞRETİM

OKUL
ÖNCESİ

OKULLAR

ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK

KIZ

TOPLAM

ÖĞRETMEN DURUMU
KADROLU

ÜCRETLİ

YEDEK
SUBAY

LOJMAN

DERSLİK
SAYISI

Ana Okulu

15

70

676

574

1250

Ana Sınıfı

112

168

1326

1173

2499

OKUL ÖNCESİ TOPLAMI

127

238

2002

1747

3749

0

71

İlkokul

272

10810

10510

21320

211

1.045

36

530

135

226

Özel İlkokul

1

95

69

Ortaokul

59

7580

7184

14764

İmam Hatip Ortaokulu

11

785

802

1587

YİBO

13

1608

1679

3287

71

164

Özel Ortaokul

1

85

61

146

Özel Eğitim Uygulama Merkezi 1. Kademe

1

26

19

45

Özel Eğitim Uygulama Merkezi 2. Kademe

1

19

12

31

İLKÖĞRETİM TOPLAMI

ORTAÖĞRETİM

OKUL SINIF
SAYISI SAYISI

359

21008

20336

41344

ÇPL

5

TBMM-Vakfı Bingöl Fen Lisesi

1

303
179

282
181

Anadolu Lisesi

11

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

1

2954
81

Anadolu Kız Meslek Lisesi

4

İmam-Hatip Lisesi - Anadolu İ.H.L.

6

Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

0

12

24

3.369

427

4

0

0

382

1.841

585

4

41

360

20

16

2532
52

5486

16

220

133

0

85

1916

2001

59

1840
1588

1512
22

3352

2

60.Yıl Sağlık Meslek Lisesi

2

225

393

618

16

Ticaret Meslek Lisesi

2

29

1

205
89

957

Özel Bingöl Boğaziçi Temel Lisesi

752
194

283

13

Özel Eğitim iş Uygulama Okulu

1

ORTAÖĞRETİM TOPLAMI
GENEL TOPLAM

17

15

108

1610

10

32

36

8218

7199

15417

410

31228

29282

60510

15

3.369

427
3.796

0

50

550

432

2.462

Tablo 8: Okullarımızın Genel Tablosu

f) Kurum İçi İletişim
Kurum içi iletişim, belirlenen yazışma kurallarına uygun hiyerarşik bir düzende
yürütülmektedir. Okul ve kurumlarla iletişim KURUM-NET ve MEB-DYS ile elektronik
olarak sağlanmaktadır. Kurumun faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi, merkezi
teşkilat ve taşra teşkilatlarında bulunan rehberlik ağırlıklı teftiş sistemidir. Bireysel
performanslar yöneticiler tarafından verilen sicil puanları ile değerlendirilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir yönerge ile kurumsal ödüllendirme sistemi
oluşturulmuştur. Buna göre “En Kaliteli Ekip” ve “En Kaliteli Okul/Kurum” olmak üzere
iki kategoride ödüllendirilmeye dayalı bir yarışma vardır. Bu ödüllendirme süreci teşvik
eğilimlidir.
17
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g) Kurumun Teknolojik Alt Yapısı Ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi
Kurumlarda bütün idari işlemler teknolojik alt yapıyı gerektirmekte ve teknolojiyi
kullanma düzeyi yaklaşık % 100 seviyesindedir. Amaç, bütün eğitim öğretim süreçlerinin
internet tabanlı yapılarak ölçülebilirliği ve dolayısıyla planlama ağırlıklı çalışmanın öne
çıkmasıdır. Kurum, Merkez Teşkilatı MEB-DYS ile sürekli internet kanalıyla bir iletişim
kanalına sahiptir. Bütün okullar KURUM-NET elektronik haberleşme kullanmakta olup
müdürlüğümüze bağlı okullar/kurumlar % 90 oranda bilgi teknoloji sınıflarına sahiptir.
Müdürlüğümüz web sitesinden ve KURUM-NET ile tüm okullarımıza tek tek ya da
tümüne birden “DUYURULAR” modülünden istenilen bilgi ve belgeler gönderilmekte ve
geri dönütü alınabilmektedir.
h) Kurumun Mali Kaynakları-Bütçe Büyüklüğü-Araç ve Bina Envanteri
Kurumun yararlandığı değişik finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan en
önemli ekünü Genel Bütçe payı almaktadır. Özel İdare Bütçeleri ise Genel Bütçeyi
desteklemektedir. Okullarda kurulan Aile Birlikleri sayesinde katılımcı bir anlayışla
velilerin gönüllü maddi desteği sağlanmaktadır. Sivil Toplum ve Kamu Kuruluşlarının
desteği ile başlatılan “KARDEŞ OKUL-KARDEŞ KURUM” uygulaması okullarımızın
ihtiyaçlarını karşılamasında önemli görevler yerine getirmiştir.
Müdürlüğümüze bağlı yardımcı hizmetler personeli ve teknisyenlerin çalıştığı atölyede,
eğitim kurumlarının yıpranan masa, sıra, sandalye, dolap gibi malzeme ihtiyaçları onarım
yada yeniden yapılarak ihtiyaçları karşılanmaktadır.
2014 yılı yatırımları için (personel giderleri hariç) genel bütçeden sağlanan kaynak:
39.333.445,00 TL; Özel İdare tarafından aktarılan Miktar : 4.000.285,20 TL olup
toplamda: 43.333.730,20 TL yatırım için aktarılan mali kaynağı oluşturmaktadır.
ı) Bingöl İli Geneli Kurum/Okul Sayıları
BİNGÖL İL GENELİ KURUM SAYILARI
Anaokulu
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim (Genel Lise)
Ortaöğretim (Meslek Lisesi)
Ortaöğretim (İHL)
Özel Eğitim Uygulama Merkezi (I.Kademe)
Özel Eğitim Uygulama Merkezi (II.Kademe)
Özel Eğitim ve İş Uygulama Okulu (III.Kademe)
Özel Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
Bilim Ve Sanat Merkezi
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Mesleki Eğitim Merkezi
Halk Eğitim Merkezi
Öğretmen Evi
Genel Toplam
Tablo : 9 Bingöl İl Geneli Okul/Kurum Sayıları (2015-2016 MEİS)
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RESMİ
2015
15
256
82
13
15
7
1
1
1
1
1
1
8
4
406

ÖZEL
2015
2
2
7
7
18
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i) Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
Müdürlüğümüzde, bilgi ve teknolojik kaynaklardan en verimli şekilde
yararlanılmaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize, günümüzün ve geleceğin ihtiyaçları
doğrultusunda her bakımdan nitelikli ve ileri bir eğitimin verilebilmesi için, eğitim ve
öğretim kurumlarımız, öğretim programlarını destekleyen eğitim materyalleri, ders ve
laboratuar araç-gereçleri, en son teknolojilere haiz makine teçhizat ve eğitim ekipmanları
ile donatılmaktadır.
BİNGÖL MERKEZ VE İLÇELER EĞİTİM MATERYALLERİNİN SAYISAL DURUMU
İLÇELER

Bilgisayar

Sunum Cihazı

Fotokopi Makinesi

Yazıcı

Tarayıcı

Merkez

1005

293

140

451

160

Adaklı

141

5

4

18

3

Genç

306

95

48

118

48

Karlıova

390

60

28

75

27

Kiğı

33

21

13

35

15

Solhan

312

164

38

97

44

Yayladere

26

2

3

6

4

Yedisu

59

16

10

12

6

Tablo: 10 Teknoloji Materyal Sayısı

FATİH PROJESİ
İlçeler

Tablet Bilg. Sayısı

Akıllı Tahta Sayısı

Doküman Kamerası

Çok Amaçlı Yazıcı

Merkez

2564

267

11

56

Adaklı

109

6

1

4

Genç

0

0

2

10

Karlıova

95

20

1

16

Kiğı

0

0

1

4

Solhan

281

0

3

14

Yayladere

0

4

1

1

0

6

1

1

303

21

106

Yedisu
TOPLAM

3049
Tablo: 11 FATİH Projesi Sayısal Veriler

2. 5. 2. Kurum Dışı Analiz
2.5.2.1. PESTLE Analizi
PESTLE Analizi kullanılarak Bingöl ili genelinde müdürlüğümüz faaliyetlerine etkisi olan
politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, hukuki ve çevresel etmenlere ait durum tespiti ve analizi
yapılmıştır.
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Politik Eğilimler

 Hükümet politikalarında ve üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli olması
 Yerel yönetimlerin eğitime ilgisinin artması ve yereldeki çalışmaları desteklemeleri
 Eğitimin tüm kademelerinde çağın gereklerine uygun öğrenci merkezli yeni eğitim
müfredatının uygulanması
 Okul öncesi eğitime verilen önem ve desteğin artırılarak devam etmesi
 Hayat boyu öğrenmenin teşvik ediliyor olması
 Eğitim ve teknolojik altyapı konularındaki devlet politikasının kararlılıkla
yürütülmesi
 Eğitim politikalarında çok sık değişim yaşanması
 Merkezi yönetimin yereldeki eğitim sorunlarına ve kurumların ihtiyaçlara cevap
vermede yetersiz kalması
Ekonomik Eğilimler











İlimiz ve ülke genelinde ekonomik göstergelerin iyiye doğru gitmesi
Genel bütçeden eğitime ayrılan payın artması
Toplumun refah seviyesinin yükselmesi ve ekonomik istikrar
Özel sektör ve hayırsever işadamlarının eğitime yatırımlarının yetersiz olması
Bölgesel, ulusal ve AB fonlarının eğitim faaliyetlerini desteklemesi
İlimizin tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapıda olması
İşsizlik oranının artması; aileleri ve velileri olumsuz etkilemesi
Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması
İldeki sanayi ve özel sektör yatırımlarının yetersiz olması

Sosyal Eğilimler







STKların eğitime ilgi ve katkısının yetersiz olması
İlin coğrafik açıdan dağınık olmasının hizmet sunumunu zorlaştırması
Nüfusu dağılımındaki değişimler, kırsal bölgelerdeki nüfusun azalması
Çarpık ve hızlı kentleşme ile göç eden ailelerin sosyal uyum sorunları,
Medyanın olumsuz etkileri ile kültürel değerlerdeki erozyon, eğitime bakışın bu
süreçten etkilenmesi
 Sınav ve başarı odaklı eğitim anlayışının eğitime olumsuz etkisi
 Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekân olmaması
 Birçok geleneksel ve sosyal yapının etkisinin azalması
Teknolojik Eğilimler






Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi
E-Okul, E-Devlet, DYS, FATİH Projesi uygulamaları
Teknolojinin yenilik ve gelişmeyi tetiklemesi
Teknolojinin bütün kurumlara ulaştırılmış olması ve paydaşların kullanımına
sunulması
 E-öğrenme portallarının yaygınlaşması (EBA vb.)
 Teknolojinin e-öğrenme ile bütünleştirilmesi
 Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması
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Hukuki Eğilimler

 Eğitim ile ilgili mevzuatın sık sık değişiyor olması
 Hukuki düzenlemelerin yetersiz olması nedeniyle mahkemelerin farklı kararlar
vermesi
 Hak ve özgürlüklerin tam olarak bilinmemesi
 Yürütülen politikalara göre hukukta düzenleme yapılması
 İdarenin yargı denetimine açık olması
Ekolojik Eğilimler

 İlimizde doğayı koruma bilincinin ve duyarlılığının düşük olması
 Atıkların dönüşümü ve çevreye zararsız hale getirilmesinde yetersiz kalınması
 Kurumların çevre bilincini geliştirecek eğitim ve etkinliklere yeterince yer
vermemesi
 Sağlıklı beslenme ile ilgili duyarlılığın azalması
 Doğal yaşam alanlarının azalıyor olması
 Okul sütü, Beslenme Dostu Okul vb. programların hükümet tarafından
desteklenmesi
2.5.2.2. Üst Politika Belgelerinin İncelenmesi
Eğitim faaliyetlerini değerlendirme ve uygun stratejilerin belirlenmesinde yasal
mevzuat tarafından yüklenen görev ve sorumluluklar bu süreçte ilgili mevzuat gözden
geçirilerek tespit edilmiştir. Geleceğe yönelim bölümlerinde bu belgelerin öngördüğü
hedeflere ulaşma katkı sunacak şekilde tedbirlerin oluşturulmasına dikkat edilmiş ve bu
hususlar özellikle göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda aşağıda belirtilen üst
politika belgeleri incelenmiştir:
a) MEB 2015-2019 Stratejik Planı
b) Millî Eğitim Şura Kararları
c) Bingöl Belediyesi Stratejik Planı
(2015-2019)
d) Bingöl İl Özel İdaresi Stratejik Planı
(2014-2018)
e) FKA TRB1 Bölge Planı

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve
İnsan Kaynakları Raporu
g) Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi
h) Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji
Belgesi
i) Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi
f)

2.5.2.3. Dış Paydaş Görüşleri
Dış paydaş olarak belirlenen 10 kuruma yönelik ziyaretler yapılmış, birebir görüşme ve
anket teknikleri kullanılarak dış paydaşlarımızın görüşleri alınmıştır. Bu bağlamda sıklıkla
dile getirilen görüşler şöyledir:
1. Devlet ve özel okullar arasında eğitim öğretim bütünlüğünün sağlanması.
2. Ezbercilikten uzak bir eğitim sisteminin oturmasıdır.
3. Okulların cazip mekânlar olduğu algısını oluşturacak tarzda faaliyetlerin yapılması
(Okul dış cephe boyama, mimari, çevre düzenlemesi vb)
4. Soysal, kültürel ve sportif faaliyetlere ağırlık verilmesi
5. İlimizde eğitim düzeyinin yükseltilmesi için daha fazla gayret sarf edilmesi
6. Okul içi ve dışı güvenlik önlemlerinin artırılması
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7. Uyuşturucu, akran şiddeti ve zararlı alışkanlıklarla daha etkin mücadele edilmesi
8. Rehberlik hizmetlerinin artırılması
9. Değerler eğitimine önem verilmesi.
10. Öğretmenlere yönelik mesleki rehberlik faaliyetlerinin artırılması
11. Mesleki eğitimde kalitenin artırılması ve yönlendirmenin yapılması
12. Okul terki ve devamsızlığın azaltılmasında yenilikçi yöntemlerin kullanılması
13. Yabancı dil eğitiminin etkin bir şekilde uygulanması.
2.5.3. GZFT (Swot) Analizi
Paydaşlarının müdürlüğümüzün güçlü, zayıf yanları ile ilgili tespitleri ve kurumsal
faaliyetlere yönelik algıladıkları fırsat ve tehditlerin neler olduğu bu aşamada
belirlenmiştir.
GZFT analizi iç ve dış paydaşlarının görüşleri değişik tarihlerde yapılan, her düzey
ve birimden temsilcilerin katıldığı seminer, çalıştay, anket ve yüz yüze görüşme yolu ile
ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda yapılmıştır. Belirlenen hususlar önem derecesine göre
aşağıdaki tabloda sıralanmıştır.
2.5.3.1 Güçlü Yönler
GÜÇLÜ YÖNLER
Eğitim ve Öğretime
Erişim
1. On iki yıllık zorunlu ve
kademeli eğitim
2. Hayat boyu öğrenme
kapsamındaki kurslara erişim
imkanının olması
3. Yatılılık ve bursluluk
imkânlarının yaygınlaşması
4. Özel öğretimi destekleyici
teşvik mekanizmaları
5. İl genelinde öğrencilerin
erişebilecekleri her kademe ve
türde eğitim kurumlarının
bulunması
6. Taşımalı eğitim sisteminin
varlığı

Eğitim ve Öğretimde
Kalite

Kurumsal Kapasite

1. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin eğitim ve öğretim
süreçlerinde kullanılması

1. Öğretmen başına düşen
öğrenci sayısının istenen seviyede
olması

2. Birçok okulumuzun
teknolojik altyapısının yeterli
olması

2. Okullarımızda derslik başına
düşen öğrenci sayısının
standartlara uygun olması

3. İlimiz düzeyinde çeşitli eğitim
projelerinin yürütülüyor olması (
Hedef 12, SODES, Erasmus +,
Değerler Eğitimi, KDRP)

3. Diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliğinin güçlü
olması

Öğretmenlerin genç ve
enerjik olması
4.

4. Teknolojik donanım ve gerekli
altyapısının il genelinde yüksek
bir oranda sağlanmış olması
(DYS, KURUM-NET, E-Okul)
5. Yaygın teşkilat ağı
6. İlimizde yürütülmekte olan
SODES projeleri ile birçok eğitim
kurumumuzda gerçekleştirilen
iyileştirmeler
7. Okul/ kurum yatırımların
yapılmasına yönelik taleplerin
öncelikle karşılanıyor olması
8. Güçlü bilişim altyapısı ve
elektronik bilgi sistemlerinin etkin
kullanım
9. Yeniliğe ve gelişime açıkinsan
kaynağı
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2. 5. 3.2. Zayıf Yönler
ZAYIF YÖNLER
Eğitim ve Öğretime
Erişim
1. Ortaöğretimde yetersiz
yönlendirme nedeniyle
belli okullarda
yığılmaların olması
2. Ortaöğretimde erken terk
ve devamsızlık
oranlarının yüksek olması
3. Mesleki ve Teknik
Eğitimde okullaşma
oranının düşük olması
4. Özel eğitim kurumlarının
yaygınlaşmamış olması
5. Hayat boyu öğrenme
kapsamındaki
faaliyetlerin tanıtımının
yetersiz olması
6. Mesleki yönlendirmede
rehberlik ve tanıtım
eksikliği
7. İlin dinamiklerini
yansıtan mesleki eğitim,
kurum ve kurslarından
yetişen personelin
istihdam oranlarının
düşük olmasının
okullaşmaya olumsuz
etkisi

Eğitim ve Öğretimde Kalite
1. Öğrencilerimizin akademik başarı
düzeyinin düşük olması (YGS –
LYS ve TEOG)
2. Okullarımızda yönetici ve
öğretmen normlarının sürekli
açık olması nedeniyle vekil
yönetici ve ücretli öğretmen
sayısının yüksek olması
3. Öğretmenlerin ve yöneticilerin
mesleki gelişimleri yeterince
takip etmeyişi
4. İş piyasasının ihtiyaçlarına uygun
mesleki alan/dalların
belirlenememesi
5. Yönetici ve öğretmenlerin
eğitimdeki gelişmeleri takip
etmemeleri
6. Kırsal kesimdeki okullardaki
öğretmen sirkülâsyonunun fazla
olması
7. Aday öğretmen sayısının fazla
olması ve yetersiz rehberlik
8. Okul ve kurumlarda beslenme,
sağlık ve hijyen koşullarının
istenilen düzeyde olmaması
9. Etkin Ödüllendirmenin olmayışı
10. Sosyal, kültürel, sportif ve
bilimsel faaliyetlerin yetersizliği
11. Etkili bir yabancı dil eğitiminin
olmaması
12. Zararlı alışkanlıklarla
mücadelede tedbirlerin etkin
olmayışı
13. Öğretmenlerin hizmet içi eğitime
yeterince katılmaması
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Kurumsal Kapasite
1. Köyden kente göç nedeniyle hızlı
kentleşme ve dikey büyüme ve
yeterli arsa üretilememesi
sebebiyle ikili öğretim yapan okul
sayısının fazla olması
2. Hizmet-içi eğitim faaliyetlerinin
yeterli sayıda ve çeşitlilikte
açılamaması
3. Hizmet içi eğitimlerin
etkinliğinin istenen düzeyde
olmaması
4. Yönetici, öğretmen ve
çalışanların motivasyon
düşüklüğü
5. İzleme ve değerlendirme
faaliyetlerinin yetersizliği
6. Çok amaçlı salon, laboratuar,
kütüphane ve spor alanlarının her
okulda bulunmaması
7. Rehberlik amaçlı denetimlerin
yetersizliği
8. Okul, arsa vb konularda
hayırseverlerin sayısının yetersiz
olması
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2. 5. 3.3. Fırsatlar
FIRSATLAR
Eğitim ve Öğretime
Erişim

Eğitim ve Öğretimde
Kalite

1. Eğitimin toplumsal rol ve
statüye olan etkisi noktasında
toplumsal farkındalığın artması
2. İl genelinde ulaşım ağının
gelişmesi
3. Mesleki Eğitime yönelik
toplumsal talebin artmış olması
4. Özel eğitime muhtaç
öğrencilere destek için devlet
politikalarının varlığı
5. Hayat boyu öğrenmeyi
destekleyen devlet
politikalarının varlığı
6. Eğitim ve öğretime yönelik
talebin giderek artması
7. İlimizde üniversitenin
bulunması

1. STK, Kamu Kurumu ve Yerel
yönetimlerin işbirliğine açık
olması
2. Gelişen teknolojilerin
eğitimde kullanılabilirliğinin
artması
3. Eğitimde teknoloji
kullanımının artırılmasına
yönelik büyük ölçekli(FATİH,
EBA vb.) projelerin
yürütülmesi
4. Sektörle iş birliği yapılmasına
imkân veren mevzuatın
bulunması

Kurumsal Kapasite
1. Toplam Kalite Yönetimi
uygulamaları ve stratejik
planlamanın zorunlu hale
getirilmiş olması
2. Merkezi yönetim bütçesinden
eğitime ayrılan payın artış
eğiliminde olması
3. Sosyal medyanın geniş
kitlelerce kullanılıyor olması
4. İlimizde imalat sanayi
sektöründe faaliyet gösteren
girişimci sayısının sürekli
artma eğiliminde olması
5. Eğitime destek sağlayan
STK’ların bulunması

2. 5. 3. 4. Tehditler
TEHDİTLER
Eğitim ve Öğretime
Erişim
1. Kişiler arasındaki sosyoekonomik eşitsizlikler
2. Kırsal kesimdeki
yerleşimlerin dağınık
olmasının erişimi
zorlaştırması
3. Coğrafik ve iklimsel
koşulların taşımalı
eğitimi olumsuz
etkilemesi
4. Öğretmen, yönetici ve
ailelerin özel eğitim
konusunda yeterli bilgiye
ve duyarlılığa sahip
olmaması
5. Öğrenci ve ailelerin
meslekler ve iş hayatıyla
ilgili yeterli bilgiye sahip

Eğitim ve Öğretimde
Kalite
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Deneyim kazanan
öğretmenlerin tayin talebini
azaltmaya yönelik teşviklerin
bulunmayışı
Müfredat, ders programı, saati
ve içeriklerinde hızlı değişim
yaşanması
Mesleki yönlendirmede
öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerinin dikkate
alınmaması
Mesleki ve teknik eğitimde
staj ve uygulama alanlarının
yetersizliği
Beceri eğitimi için nitelikli ve
istekli işletme yetersizliği
Kent merkezindeki okulların
trafik ve gürültü sorunu
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Kurumsal Kapasite
1.
2.

3.

4.
5.

Eğitimin niteliğini artırmaya
yönelik bütçenin yetersizliği
Kırsaldan kent merkezine doğru
yaşanan iç göçten dolayı
öğrenci yoğunluğunun kent
merkezinde artış göstermesi,
mevcut eğitim kurumlarının
ikili eğitim yapmak zorunda
kalması
Kent merkezinde okul yapımı
ve spor alanları için arsa
sorunun bulunması
İlimizin 1. Derece deprem
bölgesinde yer alması
Öğretmenlerin bazı bölgelerde
daha uzun süreli çalışmasını
sağlayacak teşvik edici
mekanizmaların geliştirilmemiş
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olmaması
6. Bazı okul türlerine
yönelik olumsuz
toplumsal algı
7. Nüfus hareketleri ve
kentleşmede yaşanan
hızlı değişim
8. Özel sektörün eğitim
yatırımlarının yeterli
düzeyde olmaması

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Bazı okulların güvenlik
sorunu
Öğrenciler arasında kötü
alışkanlıklar ve ekran
bağımlılığı eğilimin giderek
artması
Kitap okuma, spor yapma,
sanatsal ve kültürel
faaliyetlerde bulunma
alışkanlığının yetersiz olması
İşgücü piyasasının yeterince
şeffaf olmaması ve ucuz
işgücü talebi
Zararlı alışkanlıkların
yaygınlaşma eğiliminde
olması
Eğitime sınav odaklı yaklaşım
ve sınav kaygısı
Mesleki Eğitim dallarının
gelişmelere ve işgücü
piyasasındaki talebe uygun
olarak hızlı güncellenmeyişi

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

olması
Yönetici, öğretmen ve diğer
eğitim çalışanlarının kişisel ve
mesleki gelişimlerine yönelik
merkezi hizmet içi eğitim
faaliyetlerinin yetersiz olması
Mevzuatın açık, anlaşılır ve
ihtiyaca uygun hazırlanmaması
nedeniyle güncelleme
ihtiyacının sıklıkla ortaya
çıkması
Eğitim politikalarında çok sık
değişiklik yapılması
Eğitim ve öğretimin
finansmanında yerel
yönetimlerin katkısının yetersiz
olması
Gelişen ve değişen teknolojiye
uygun donatım maliyetinin
yüksek olması
Medyada eğitim ve öğretime
ilişkin çoğunlukla olumsuz
haberlerin ön plana çıkarılması
Eğitim sonunda istihdam
sağlanamaması, girişimci
kültürünün yetersizliği
İlimizin az gelişmişliği ve
sosyo-ekonomik yapısı

Müdürlüğümüz tarafından önceki dönemde hazırlanan 2010-2014 yılı Stratejik
Planında oluşturulan GZFT analizi ile yapılan karşılaştırmada eğitime erişim ile alakalı
olan altyapıya ait sorunların (bina-derslik-pansiyon) büyük oranda çözüldüğü
görülmektedir. Öte yandan akademik, sosyal ve kültürel alanlardaki başarı, erken terk,
devamsızlık vb sorunlarda kısmi iyileşmeyle birlikte sorunlarının devam ettiği
görülmektedir.
2.5.4. Sorun/Gelişim Alanları
Durum analizi ile elde dilen veriler sonucuna göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü
hizmet alanındaki sorunlar tespit edilmiş olup geliştirmeye açık alanlar belirlenmiştir. Üç
başlık altında toplanan sorunlar aşağıda belirtilmiştir.







Eğitim ve Öğretime Erişim Gelişim/Sorun Alanları
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının yetersizliği
İlköğretimde devamsızlık oranlarının ülke ortalamasının altında olması
Ortaöğretimde okullaşma oranlarının ülke ortalamasının altında olması
Ortaöğretimde devamsızlık oranlarının ülke ortalamasının altında olması
Ortaöğretimde örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler
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Zorunlu eğitimden erken ayrılma
Yurt ve pansiyonların doluluk oranları
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş oranlarının düşük olması
Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı
Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişimi
Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi
Hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının ülke ortalamasının altında olması
Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları









Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yetersiz olması
Okuma kültürünün gelişiminin yavaş olması
Okul sağlığı ve hijyen konularında bilinç eksikliği
Zararlı alışkanlıkların yayılma hızı
Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimlerin kalite ve miktar olarak yetersiz olması
Aday öğretmen sayısının fazla olması, yeterli rehberliğinin verilememesi
Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarının Pazar beklenti ve
ihtiyaçlarına cevap veremeyişi
 Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu
 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri
 Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere özel
eğitim
 Hayat boyu rehberlik hizmeti
 Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği, niteliği ve rehberlik
hizmeti
 Mesleki ve teknik eğitimin sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu
 Yabancı dil yeterliliğinin düşük olması
 Uluslararası hareketlilik programlarına katılım oranlarının ülke ortalamasının altında
olması
 Sınav odaklı sistem ve öğrencilerin sınav kaygısı







Okul güvenliği
Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu
Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları
İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi
Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu
sağlayacak biçimde düzenlenmesi
Çalışanların ödüllendirilmesi

26

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü SP 2015-2019

























Hizmetiçi eğitim kalitesi
Yabancı dil becerileri
Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının
yetersizliği)
Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının yetersizliği
Birleştirilmiş sınıf uygulaması
Donatım eksiklerinin giderilmesi
Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu
İnşaat ve emlak çalışmalarının yapılmasındaki zamanlama
Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında yaşanan arsa sıkıntıları
Eğitim yapılarının depreme hazır oluş durumları
Alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi
Uluslararası Fonların etkin kullanımı
Basın ve yayın faaliyetleri
Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi
İş güvenliği ve sivil savunma
İstatistik ve bilgi temini
Siyasi ve sendikal yapının eğitim üzerindeki etkisi
Kurumsal aidiyet
İç kontrol sistemi
Projelerin etkililiği ve proje çıktıların sürdürülebilirliği
Denetim anlayışından rehberlik anlayışına geçilemediği algısı
Donatım eksikliği
Kamulaştırma, satın alma, kiralama, arsa temini vb. süreçler
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2.5.5. İl MEM SP Plan Mimarisi
1.

2.

3.

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
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE
2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları
2.1.1. Öğrenci
2.1.2. Öğretmen
2.1.3. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi
2.1.4. Rehberlik
2.1.5. Ölçme ve Değerlendirme
2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi
2.2.1. Sektörle İşbirliği
2.2.2. Hayata ve İstihdama Hazırlama
2.2.3. Mesleki Rehberlik
2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik
2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği
2.3.2. Uluslararası hareketlilik
KURUMSAL KAPASİTE
3.1. Beşeri Alt Yapı
3.1.1. İnsan kaynakları yönetimi
3.1.2. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi
3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi
3.2.2. Eğitim tesisleri ve alt yapı
3.2.3. Donatım
3.3. Yönetim ve Organizasyon
3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi
3.3.2. İş analizleri ve iş tanımları
3.3.3. İzleme ve Değerlendirme
3.3.4. AB ye uyum ve uluslararasılaşma
3.3.5. Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim
3.3.5.1.Çoğulculuk
3.3.5.2.Katılımcılık
3.3.5.3.Şeffaflık ve hesap verebilirlik
3.3.6. Kurumsal Rehberlik ve Denetim
3.4. Bilgi Yönetimi ve Kurumsal İletişim
3.4.1. Müdürlük hizmetlerinin e-devlet aracılığıyla sunumu
3.4.2. Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması
3.4.3. Elektronik veri toplama ve analiz
3.4.4. Elektronik veri iletimi ve bilgi paylaşımı
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3. BÖLÜM
GELECEĞE
YÖNELİM
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3. 1. MİSYON

Milli Eğitiminin genel amaçları ve
temel ilkeleri doğrultusunda, eğitim
ortamlarının çağımızın değişen ve gelişen
koşullarına uyum sağlayacak kalite ve
verimliliğe ulaşmasını sağlayarak;
üretken, mutlu ve sağlıklı nesiller
yetiştirmek

3. 2. VİZYON

Değer odaklı eğitimin teminatı olarak,
ilimizde bilgi toplumunun inşasında öncü
bir kurum olmak
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3. 3. İLKE VE DEĞERLER
 Her çalışana değer verme
 Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme
 Ahlaklı ve sorumlu davranış anlayışını benimseme
 Fırsat ve İmkân Eşitliğini sağlama
 Genellik ve Eşitlik
 Süreklilik
 Tarafsızlık ve şeffaflık
 Açık, dürüst ve sürekli iletişim
 Doğa ve çevreye duyarlı olma ve sürdürebilirliği önemseme
 Kültürel değerlerimizi koruma, tanıtma ve yeniden üretme bilinci ile hareket
etme
 Sürekli gelişme düşüncesine sahip olma
 Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aşamalarında kamunun
bilgisine sunar.
 Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar.
 Problemin değil çözümün parçası olma
 Katılımcı yönetim anlayışı
 Araştırma- Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına önem
 Ortak aklın ve ekip çalışmasının yarattığı sinerjinin gücüne inanma ve
bundan faydalanma
 Sosyal ve toplumsal sorumluluk bilinci
 Hayat boyu öğrenmeye önem verme
 Başarının, güçlü liderlik ve etkin organizasyon ile sağlanacağına inanma

3. 4. TEMALAR
1 - EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
2 – EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE KALİTENİN İYİLEŞTİRİLMESİ
3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
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TEMALAR ÖZET TABLO
STRATEJİK AMAÇ
ERİŞİMİN ARTTIRILMASI

EĞİTİM VE ÖĞRETİME

TEMA 1

TEMA

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
KALİTENİN
ARTIRILMASI

TEMA 2

TEMA

STRATEJİK AMAÇ 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında
erişmesini sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER

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

STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK AMAÇ 2
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi,
beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci,
yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve
öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı
ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak

STRATEJİK HEDEFLER
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
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TEMA

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

TEMA 3
KURUMSAL KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ

Stratejik Hedef 3.1: Müdürlük 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 .

STRATEJİK AMAÇ 3
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve
organizasyon yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve
eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir
kurumsal yapıyı tesis etmek

Stratejik Hedef 3.3: 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
Stratejik Hedef 3.4: Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi
yönetimi sistemi oluşturmak ve müdürlük hizmetlerinin sunumunda
enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak

Tablo: 12 Temalar Özet Tablo
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TEMA 1
EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 1
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak;
Stratejik Hedef 1.1
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve
öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak;

S.N.
1
2
3
4

Önceki Yıllar

Performans Göstergeleri
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi
eğitim almış olanların oranı (%)
İlkokul
Okullaşma Oranları
Ortaokul
Ortaöğretim
Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)
Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime
erişim oranı (%)
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim

5

Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız
öğrenci oranı (%)

6

Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı (%)

7

Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%)
Okulöncesi
İlkokul

8

Özel öğretimin payı (toplam) (%)

9
10

11

2012

2013

2014

%28,56

%29,01

%24,69

% 97,9 % 97,89
% 91,90 % 89,09
%48,90 %48,90 % 53,86
% 72,7 %79,57 %80,28
%96,54

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı
(%)
Açık öğretim
ortaokulu
Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuş
Açık öğretim
öğrenci oranı (%)
lisesi
Mesleki açık
öğretim lisesi

2019
%
40
%100
%100
%70
%90

%100

%100

%100

%100

-

%10,86

%6,56

%5

% 18,55

%20,23

%11

%18,56

% 1,26

% 1,51
% 0,8

%7,72 % 5
%16,12 % 10
%
% 15
18,09
% 1,59
%2
% 0,9
%2

% 0,8

% 0,9

%2

-

-

%1,73

%2

% 7,35

% 3,95

% 3,61

% 93,7

%81,21

%83,53

% 49

-

% 10,5
%8,64

%0,8

Ortaokul
Ortaöğretim

Hedef

%6
%88

-

%20

%8,39

%6,31

%5

-

%10,86

%7

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik
kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim
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ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün bireylere adil şartlarda sunulması
hedeflenmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
İlimiz her düzeyde okullaşma oranları Orta Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarına
yakın seyretmekle birlikte, Türkiye ortalamasının altında bulunmaktadır. Hayat boyu öğrenme
oranları da yeterli seviyede değildir. Son yıllarda ciddi altyapı yatırımı alan ilimizde okul ve
derslik ihtiyacı büyük oranda çözülmüştür. Özellikle orta öğretimde çağ nüfusunun okullaşma
oranları istenen seviyede değildir.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye
katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve
engelliler olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması,
özel öğretim kurumlarının payının artması hedeflenmektedir.

Tedbirlerimiz
SIRA
1
2

Tedbirler
Okulöncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum modelleri çeşitlendirilecek ve
okulöncesi eğitim imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek
şekilde yaygınlaştırılacaktır.
Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde ailelere ve kanaat önderlerine
eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.

3

Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktı

4

Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol almasını sağlayacak bir
yapı kurularak bu alandaki iş birliği artırılacaktır.
Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri, Anadolu liseleri gibi okul türü
seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla veli ve
öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların kapsamı artırılacaktır.
Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken
ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır.
Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla
"Ortaöğretime Uyum Projesi" yaygınlaştırılacaktır.
Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu
öğrenime erişim imkânları hakkında farkındalık oluşturulacaktır.

5
6
7
8

SORUMLU
ŞUBE
Destek
Hizmetleri
Temel Eğitim
Orta Öğretim
Orta Öğretim
Destek
Hizmetleri
Orta Öğretim
BİDB
Eğitim Öğretim
Birimleri
Eğitim ve
Öğretim
birimleri

9

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

10

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

11

Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıtlarının dondurulmasına
neden olan etmenler ortadan kaldırılacaktır.

12

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

Eğitim ve
Öğretim
Birimleri
Eğitim Öğretim
Birimleri

13

Özel eğitim yatırımlarına yönelik devlet teşvikleri ve öğrenci başına ödenen devlet
desteği konusunda kamuoyuna yönelik düzenli bilgilendirme yapılacaktır.

Özel Eğitim ve
Rehberlik
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Birimleri
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TEMA 2
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
KALİTENİN ARTIRILMASI
STRATEJİK AMAÇ 2
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın
kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye
açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım
oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak
Önceki Yıllar
Hedef
S.N.
Performans Göstergesi
2012 2013 2014 2019

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Türkçe
Matematik
Temel eğitimden ortaöğretime Fen ve Teknoloji
geçiş ortak sınavlarının net T.C. İnkılap Tarihi ve
ortalaması
Atatürkçülük
İngilizce
Din Kültürü ve Ahlak
Türkçe
Yükseköğretime
Geçiş Temel Matematik
Sınavındaki net ortalaması
Sosyal Bilimler
Fen Bilimleri
Açık
Öğretim
Okullarının Açık Öğretim Lisesi
ortalama tamamlanma süresi
Açık Öğretim Meslek Lisesi
Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür ve spor
alanlarında en az bir faaliyete katılan öğrenci sayısı
Öğrenci başına okunan kitap
sayısı

İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
İlköğretim kurumları
Ortaöğretim

Onur veya İftihar belgesi alan
öğrenci oranı
Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı
Disiplin cezası alan öğrenci Ortaokul
oranı
Ortaöğretim
Ulusal yarışmalara katılan öğrenci sayısı
Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısı
Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı

-

8,59
0,73
3,66

11,20
7,98
10,71

15
12
13

-

4,46

10,62

13

14,83
11,02
8,32
9,05
5 yıl
5 yıl

3,17
15,56
8,45
7,99
8,29
5 yıl
5 yıl

8,64
11,04

12
14

1.629

1.786

1.945

3.500

%3
%8,73
%9,68
%0,19
%1,59
2

%1,90
%9,51
%8,69
%0,04
%1,25
2

14,17
9,95
5,06
%1,72
%9,48
%5,15
%0,028
%0,81
33

5

11

24

-

3

-

16
12
7
%2
% 12
%4
%0,015
%0,45
60
50
15

5 yıl
5 yıl

18
10
10
12
4 yıl
4 yıl

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve
öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir.
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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.
Ülkeler kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak ve sunulan hizmetin sürekliliğini
sağlamak amacıyla eğitim ve öğretim sistemlerini belirli ölçütler doğrultusunda ulusal ve
uluslararası bazda değerlendirmek zorundadır.
Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler incelendiğinde, bireylerin
büyük bir kısmının temel becerileri sergileyemediği görülmektedir.
Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş olup
bu kapsamda, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinliklerini değerlendirmek, öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim
sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak
yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2013-2014
öğretim yılında 6 temel ders için uygulanan merkezi ortak sınav sonuçlarına göre
öğrencilerimizin puan ortalaması 273,032 olmuştur.
Akademik başarının değerlendirilmesinde ele alınabilecek göstergelerden yılsonu
başarı puanları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) netleri ele alındığında ortalama
puanlar şu şekildedir: Genel lise: 220,567; Meslek lisesi: 167,438; İmam hatip Lisesi:
172,194. YGS netleri incelendiğinde özellikle matematik ve fen bilimleri alanında net
ortalamalarının Türkçe ve sosyal bilimler alanlarına göre düşük olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde edinmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitimin niteliğine ülkeler daha fazla önem
vermeye başlamıştır. Açık Öğretimdeki öğrenci sayısının örgün eğitime oranı %10,13
seviyesindedir. Bu oran dikkate alındığında eğitim dışındaki çağ nüfusun yüksek olduğu
görülmektedir.
Kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine
yönelik faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel
faaliyetler gerçekleştirilmektir. Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine
olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.
Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması
eğitim ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Onur ve iftihar
belgesi alan öğrenci oranı da bu kapsamda temel göstergelerden biri olarak ele alınmıştır.
Benzer şekilde, disiplin cezalarındaki azalış da bu bağlamda ele alınmaktadır. Mevcut
durumda onur belgesi alan öğrenci oranı %3,41 dir. Bu oranların artırılması yönünde
çalışmalar yapılacaktır. Disiplin cezası alan öğrenci oranı %0,19’dur. Bu oranın düşürülmesi
önemlidir.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve
akademik yönden başarılı bireyler.
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Tedbirlerimiz
SIRA

TEDBİR

SORUMLU ŞUBE

1

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

Tüm Eğitim
Birimleri

2

Ortaöğretim düzeyindeki özel yetenekli öğrencilere yönelik mentorlük
uygulamaları planlanacaktır.

3

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

4

Rehberlik ve araştırma merkezinin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri
öncelikli olmak üzere bütün süreçlerinin hizmet kalitesi artırılacaktır.

5

6

7

9

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara
ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir.
Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin
sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak,
gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân sağlayacak bir izleme
sistemi geliştirilecektir. Bu sayede eğitim kurumlarındaki rehberlik faaliyetlerinin
daha etkin sunulması sağlanacaktır.
Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini
sağlamak amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi
faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak öğretim
programlarının geliştirilmesi için ilgili birim ve paydaşlarla iş birliği yapılacak,
üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretim süreçleri konusunda aile, öğretmen,
yönetici ve maarif müfettişlerine eğitimler yapılacaktır.

ÖERB
Tüm Eğitim
Birimleri
ÖERB

Tüm Eğitim
Birimleri

Tüm Eğitim
Birimleri

Tüm Eğitim
Birimleri

Tüm Eğitim
Birimleri

10

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

Tüm Eğitim
Birimleri

11

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

Tüm Eğitim
Birimleri

12

Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe ve okul düzeyinde analizleri yapılacaktır.

Tüm Eğitim
Birimleri

13

Trafik ve sürücü eğitimlerinde uluslarararası standartlarda eğitimler yapılacaktır.

14

Okullarımıza SODES, KDRP programları ile kütüphane oluşturulması çalışmaları
devam ettirilecek; HEDEF 12 Projesi kapsamında kitap okuma kampanyalarının
uygulanması titizlikle takip edilecektir.

Tüm Eğitim
Birimleri

15

Değerler Eğitimi çalışmalarına önem verilecektir.

Tüm Eğitim
Birimleri

16

Zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda veli ,öğretmen ve öğrencilere
bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır
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Stratejik Hedef 2.2
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği
beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak.
S.N.

Performans Göstergesi

2012
82
51
69

Önceki Yıllar
2013
84
37
42

2014
92
34
35

Hedef
2019
120
50
50

70

51

30

60

1
2
3
4

Çıraklık Eğitimi alan sayısı
Kalfalık belgesi alan sayısı
Ustalık belgesi alan sayısı

5

Genel Kurslara katılan sayısı

1.816

1.499

1.480

3.000

6

Okuma-yazma kurslarına katılımcı sayısı

3.401

1.102

579

500

7

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında diploma veya
sertifika alan birey sayısı.

6.273

3.569

3.588

4.000

8

Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı

%15,99

%11,94

%9,02

%5

9

Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı
model başvuru sayısı
Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının işgücüne katılım
oranı
Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul
sayısı

-

-

-

3

%5,09

%17,75

%13,95

%25

-

1

1

4

-

138

47

200

10
11
12

Usta öğretici belgesi alan sayısı

Sektörle işbirliği protokolü kapsamında eğitim alan birey sayısı

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere
paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri,
tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi
bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz için yeni
becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi; meslekler
arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik
ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu
öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir.
Mevcut Durum
İlimizde hayatboyu öğrenime katılım oranı Türkiye ortalamasının altındadır. İlimizde
sanayi yatırımlarının yeterli seviyede olmayışı verilen eğitimler için uygun staj mekânlarının
bulunmasını zorlaştırmaktadır. Mesleki eğitimde iş piyasası işgücü ihtiyaçlarına cevap oranı
oldukça kısıtlıdır.
Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin,
çalışanlarının aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden
memnun olma düzeyidir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İnsan Kaynaklarının
Belirlenmesi Raporunda yer Alan İşveren Memnuniyeti Anketi sonucuna göre firmaların
yaklaşık yarısı çıraklık eğitimi alanların (%46,9), meslek lisesi mezunlarının (%57,2), MYO
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mezunlarının (%56,7) ve üniversite mezunlarının (%59,6) mesleki becerilerinden memnun
oldukları belirtilmiştir. Staj uygulamalarından katılımcıların %58,2’si memnun olduğunu
söylerken, sanayi ve okul/üniversite işbirliğinin mevcut yapısından memnun olanların oranı
%46,2’dir
Alanında istihdam edilen MTE mezun oranı 2011 e-mezun raporuna göre %58,41 'dir. Beceri
eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilenlerin oranı ise %15,68'dir.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını talep ettiği beceriler ile
uyumlu, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir sistem

Tedbirlerimiz

1
2
3

4

5
6

SORUMLU
ŞUBE

TEDBİR

SIRA

Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuar öğretmenlerinin ilgili sektördeki
gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde
rehberlik etmeleri sağlanacaktır.
Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile
endüstriyel Ar‐Ge kapsamında işbirliği yapılacaktır.
Mesleki ve teknik eğitim politikaların belirlenmesine ilişkin süreçlerin sektörün ve
işgücü piyasasının taleplerine uygun yönlendirilebilmesi için başta sektör temsilcileri
olmak üzere ilgili paydaşların etkin katılımı sağlanacaktır.
Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam fırsatları hakkında bilgi
edinmeleri amacıyla geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Portalına
(http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin farkındalık oluşturulacaktır.
İŞKUR ve TSO gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak işgücü piyasası
talepleri doğrultusunda mesleki eğitim verile alan/bölüm/modüllerin açılması
sağlanacaktır.
Basın yayın organları aracılığıyla halk eğitim merkezleri tarafından yürütülen
faaliyetlerin tanıtımları gerçekleştirilecektir.

HBÖB
HBÖB
HBÖB

MTEB

HBÖB
HBÖB

Stratejik Hedef 2.3.
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası
öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak
S.N.
1.
2.
3.
4.

Önceki Yıllar
2012
2013

Performans Göstergesi
Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı dil net
ortalaması
Lisans yerleştirme sınavında yabancı dil net ortalaması
Kabul edilen Erasmus+ KA1, KA2, KA3 Proje sayısı
Erasmus+ KA1, KA2, KA3 projeleri kapsamında alınan
toplam hibe miktarı(EURO)

2014

Hedef
2019

-

3,17

8,64

12

47,25
5

33,03
11

1

50
15

384.094

178.845

35.000

1.000.000

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların
başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin
hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.
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Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil
becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere bütün
dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak
kabul edilmektedir.
Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve
uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu
ortamda etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için DynEd İngilizce Dil
Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak
bilgisayar ve tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân
sağlamaktadır. DynED sistemi ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri
takip edilebilmektedir.
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında alınan karar doğrultusunda yabancı dil
öğretiminin 2. sınıftan itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu
düzenlemeye uygun olarak güncellenmiştir. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve
6. sınıflarda 3 saat, 7. ve 8. sınıflarda 4 saattir. Ayrıca İmam hatip ortaokullarında 2 saat
Arapça dersi verilmektedir. Ortaöğretimde Anadolu lisesi programı uygulayan okullarda 9.
sınıfta haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. sınıflarda ise 4 saat birinci yabancı dil dersi
okutulmaktadır. Ayrıca bazı program türlerinde ikinci yabancı dil dersi de zorunlu ders
kapsamındadır. Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki bazı alanlarda mesleki yabancı dil dersi
okutulmaktadır.
Merkezi sınavlar incelendiğinde İngilizce dersinin net ortalaması 8. Sınıfta uygulanan
merkezi ortak sınavlarda 8,64, Lisans yerleştirme sınavında 33,03’dür.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Bu tedbirlerle öğrencilerimizin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi
hedeflenmektedir.
Öte yandan hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne
katkı sağlamış bireylerin sayısısın artırılması da hedeflenmektedir.

Tedbirlerimiz
SIRA
1
2

SORUMLU ŞUBE

TEDBİR
Yabancı dil başarısını artırmak için öğretmen ve öğrencilerin Erasmus+
programlarından daha fazla faydalanılması teşvik edilecektir
AB tarafından uygulanan Erasmus + programı kapsamında yurtdışı hizmet içi
eğitimlere katılımın artırılması için bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir

3

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

4

Mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler için hibe imkânlarına ilişkin
bilgilendirme faaliyetleri yapılarak uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci
ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımları desteklenecektir.
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TEMA 3
KURUMSAL KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
STRATEJİK AMAÇ 3
Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını
iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir
kurumsal yapıyı tesis etmek

Stratejik Hedef 3.1.
Müdürlük hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını
ve niteliğini geliştirmek
S.N.

Önceki Yıllar

Gösterge

Hedef

2012

2013

2014

2019

24

25

23

23

-

% 3,2

% 3,6

%4

%1,15

%1,45

%1,88

%2

1,30 saat

0,85 saat

1,09 saat

2 saat

1

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

2

Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)

3

YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C
seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%)

4

Personel başına yıllık hizmet içi eğitim süresi

5

Mesleğe yeni başlayan, görev veya yer değiştiren
personelden işe başlama ve uyum eğitimi alanların
oranı (%)

%100

%100

%100

%100

6

Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı
(%)

%73,19

%71,31

%70,88

% 80

7

Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına
oranı (%)

%6,13

%12,46

%11,41

%5

8

Norm kadro doluluk oranı

% 82,08

%89,10

%82,69

% 90

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

Hedefin mevcut durumu?
İlimiz genelinde norm ihtiyacının karşılanamadığı, mevcut öğretmen profilinin
oldukça genç olduğu görülmektedir. Pek çok okulda tercih yetersizliği nedeniyle yeni
başlayan öğretmenlerin yönetici olarak görevlendirilmektedir. Ücretli öğretmen oranı oldukça
yüksektir.
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Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Millî Eğitim Müdürlüğünün insan kaynaklarının sürekli mesleki gelişiminin
sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve atamalarda liyakatin esas alınması,
personel atama ve yer değiştirmelerinin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir

Tedbirlerimiz
SIRA

SORUMLU ŞUBE

TEDBİR

1

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

2

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

İnsan Kaynakları

3

Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli sertifikalar ve
yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır.

İnsan Kaynakları

4

Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır.

İnsan Kaynakları

5

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

İnsan Kaynakları

6

Öğretmenlerin mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim
faaliyetleri planlanması

İnsan Kaynakları

7

Okul derslik yapımında nüfus yoğunluğu, alternatifinin bulunması durumu, sosyoekonomik seviye gibi kriterlere dikkat edilerek önceliklendirme yapılmasına dikkat
edilecektir.

8

İlimizde zengin işadamlarının %100 eğitime destek politikası doğrultusuna arsa
tahsisi ve/veya okul/derslik yapımı için teşvik edilmesi.

İnsan Kaynakları

Strateji
geliştirme
İnşaat ve Emlak
Strateji
geliştirme
İnşaat ve Emlak

9

Öğretmenlerin tam istihdamını sağlamak ve verimliliği artırmak için öğretmen
dağılımına dikkat edilecektir.

İnsan Kaynakları

Yöneticilik görevini özendirmek ve öğretmen sirkülasyonunu azaltmak için kırsal
yerleşimlerde lojman yapımına, İŞKUR destek personellerinin görevlendirilmesine
önem verilecektir.

İnşaat ve Emlak

10

Stratejik Hedef 3.2.
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim
ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak
Önceki Yıllar
S.N.

1

Hedef

Gösterge

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Okulöncesi
İlkokul
Ortaokul

43

2012

2013

2014

2019

20

16
19
35

18
18
43

17
18
35

26
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ortaöğretim
Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul oranı
İkili eğitim yapan okul oranı %
Öğrenci başına düşen kapalı alan
Spor salonu olan okul oranı
Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul
oranı
Kütüphanesi olan okul oranı
5580 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan
8
dershanelerden irtifak hakkı veya kiralama yolu ile
özel okula dönüştürülenlerin sayısı
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği
tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi
yapılanların sayısı
Standartlara uygun pansiyon oranı
Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlardan
sağlanan kaynak miktarındaki artış yüzdesi
Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen
ödeneğe oranı (%)
Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe
oranı (%)
İnternet altyapısı, tablet ve etkileşimli tahta
kurulumu tamamlanan okul oranı (%)

31
% 13,06
% 10,28
3,73
% 3,16

30
% 19,40
%18,80
3,83
% 5,35

28
%14,18
% 13,68
3,83
% 5,52

30
% 10
%8
4,00
%8

% 15,57

% 30,66

% 30,22

% 40

% 16,06

% 25,30

% 23,26

%30

-

-

1

3

14

4

3

30

%100

%100

%100

%100

% 10

+%26

- % 33,5

% 50

%5

%5

%5

%5

% 84,2

% 90

% 85

%90

% 6,25

%25,00

%43,75

% 60

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Müdürlüğümüz ve bağlı okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca
cevap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi,
kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaçlanmıştır.
Hedefin mevcut durumu?
Okul ve bağlı birimlerin inşasına yönelik yatırımlar hızla devam etmektedir. Batı
bölgelerinin aksine hayırseverlerin eğitime yönelik katkısı son derece düşüktür.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması
yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması.
Bakanlığa ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması.
Hayır severlerin eğitime katkısının artırılması.
Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat
faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması.

Tedbirlerimiz
SIRA
1

SORUMLU
ŞUBE

TEDBİR
Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında
belirlenen hedeflere ulaşmak ve bölgesel farklılıkları en aza indirmek için yatırım
programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlanacaktır.
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2

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

Destek
Hizmetleri
Birimi

3

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

İnşaat ve Emlak
Tüm Eğitim
Birimleri

4

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

İnşaat ve Emlak
Tüm Eğitim
Birimleri

5

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

Strateji
Geliştirme Tüm
Eğitim Birimleri

6

7
8

Denetlenen okul ve kurumların, bütçelerini yerinde-etkin-uygun kullanılıp
kullanmadıkları incelenerek tespit edilen eksikliklerin (bilgi eksikliği, usul yanlışlığı,
hata, kasıt gibi) giderilmesine yönelik gerekli önlemler alınacaktır.
Eğitim ve öğretimin finansmanı için genel bütçe dışındaki kaynakların artırılması ve
etkinleştirilmesi sağlanacak, ulusal ve uluslararası alternatif finansman
kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
Bina Performans ve Deprem Testi uygulaması titizlikle devam ettirilecek ve onarım
çalışmalarında öncelik, güçlendirilmesi gereken binalara verilecektir.

Denetim Birimi
Strateji
Geliştirme
İnşaat ve Emlak

Stratejik Hedef 3.3.
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle
desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir
yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak
S.N.
1
2
3
4
5

Önceki Yıllar
2012
2013
2014

Gösterge
Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı
Müdürlük bilgi edinme sistemlerinden yararlanıcıların
sayısı
Müdürlüğün idari iş ve eylemlerinden kaynaklanan
davaların kazanılma oranı
Müdürlük izleme ve değerlendirme sistemi ile yapılan
izleme sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve
kurumlardan rehberlik ve denetimi yapılanların oranı
Rehberlik ve denetim sonuçlarına göre birimlere yapılan
önerilerin uygulanma oranı

Hedef
2019

%13,02

%15,37

%15,40

% 20

184

224

292

400

%38,46

%37,14

%53,54

% 70

%44,77

%54,50

%70,02

% 85

% 100

%100

% 100

%100

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde gelişmiş ülkelerde
geleneksel yaklaşımlardan ziyade çağdaş yaklaşım anlayışı tercih edilmektedir. Bu bağlamda
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Milli Eğitim Müdürlüğünün kurumsal yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım
ilkeleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.
Hedefin mevcut durumu?
652 sayılı KHK ile klasik teftiş anlayışından rehberlik ve denetim anlayışına
geçilmiştir. 6528 sayılı Kanun ile il maarif müfettişleri ve Bakanlık müfettişleri maarif
müfettişi adı altında toplanmıştır.
Müdürlüğümüz teşkilatı hizmet standartları yayınlanmış ve vatandaşın görebileceği
alanlara asılması sağlanmıştır.
Yazışmaların elektronik ortamda yapılabilmesi için KURUMNET, DYS sistemleri
kullanılmaktadır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
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 Milli Eğitim Müdürlüğünün yönetim yapısının
bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tedbirlerimiz
SIRA

SORUMLU ŞUBE

TEDBİR

1

Müdürlük teşkilatında kadın çalışanların yönetici kademelerinde görev almaları
teşvik edilecektir.

İnsan Kaynakları

3

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

Strateji Geliştirme

4

Hizmet üreten çalışanlar ve hizmet alanların memnuniyetinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Strateji Geliştirme

5

Kurumlarımızın eğitim kalitesine katkıda bulunmak amacıyla STK ile Kamu Kurum
ve Kuruluşları ile işbirliği protokolleri imzalanacaktır.

Strateji Geliştirme

6

Eğitim Kurumlarımızın çalışmalarını kamuoyunda bilinirliğini artırmak amacıyla
yerel ve ulusal basında yer alması sağlanacaktır.

Özel Büro

7

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

Rehberlik ve
Denetim

Denetim Bilgi Sistemi (REDBİS) etkin kullanılacaktır.

8

İş ve işlemlerde hukuk bürosundan görüş alınmasına dikkat edilecek, yasal
mevzuatın titizlikle tatbiki için kontrol mekanizmansın etkin çalışması
sağlanacaktır.
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Stratejik Hedef 3.4.
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir bilgi yönetimi sistemi oluşturmak ve
müdürlük hizmetlerinin sunumunda enformasyon teknolojilerinin etkinliğini artırmak
S.N.
1
2
3
4

Önceki Yıllar

Gösterge
Doküman yönetim sistemine entegre olan kurum
sayısı
DYS kullanan ilçe sayısının toplam ilçe sayısına
oranı
FATİH projesi kapsamında eğitim alan öğretmen
sayısı
Müdürlük Hizmetlerine yönelik talep-şikayet
sayıları

Hedef

2012

2013

2014

2019

-

1

8

400

-

%100

%100

%100

499

161

111

2.000

184

224

292

400

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından
Müdürlüğümüzün ve bağlı kuruluşları ile eğitim kurumlarının azami düzeyde istifade
etmesini sağlamak.
Hedefin mevcut durumu?
Müdürlük ve bağlı kurum/okullar arasında koordinasyonun sağlanması, iletişimin
güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için DYS, KURUMNET yazılımları
kullanılmaktadır, internet sitesi, BİMER, ALO 147 aracılığıyla talep ve şikâyetler
alınmaktadır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
 Hizmet memnuniyetinin artırılması
 Bürokrasinin azaltılması
 Okul ve kurumların teknolojik altyapısının tamamlanması
 Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması

Tedbirlerimiz
SIRA

SORUMLU ŞUBE

TEDBİR

1

Personelin hizmet içi eğitim kursları aracılığıyla teknolojik okuryazarlık düzeyi
arttırılacaktır.

İnsan Kaynakları
Yönetimi; Bilgi
İşleme ve Eğitim
Teknolojileri

2

Kurumların DYS sistemi ile uyum ve kullanım kolaylığını sağlamak için tarayıcı, yazıcı
vb donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına özen gösterilecektir.

İnsan Kaynakları
Yönetimi;Bilgi
İşleme ve Eğitim
Teknolojileri
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4. MALİYETLENDİRME
2015-2019 STRATEJİK PLANI 5 YILLIK TAHMİNİ ÖDENEKLERİ

MALİYETLENDİRME (TL)
2015
Stratejik Amaç 1
Stratejik Hedef 1.1
Stratejik Amaç 2.

49.016.525,16

4.726.593,50
2.100.708,22

Stratejik Hedef 2.2

1.470.495,75

Stratejik Hedef 2.3

1.155.389,52
9.978.364,05

Stratejik Hedef 3.1

4.201.416,44

Stratejik Hedef 3.2

1.890.637,40

Stratejik Hedef 3.3
Stratejik Hedef 3.4
Toplam
Genel Yönetim
Gideri
Toplam Maliyet

2017

2018

2018

50.487.020,91

52.001.631,54

53.561.680,48

55.168.530,90

4.868.391,30

5.014.443,04

5.164.876,33

5.319.822,62

10.277.714,97

10.586.046,42

10.903.627,81

11.230.736,65

65.633.127,18

67.602.121,00

69.630.184,63

71.719.090,17

49.016.525,16

Stratejik Hedef 2.1

Stratejik Amaç 3

2016

2.310.779,04
1.575.531,17
63.721.482,70
6.302.124,66
70.023.607,36

6.491.188,40

6.685.924,05

72.124.315,59

74.288.045,05

6.886.501,78

7.093.096,83

76.516.686,40

78.812.187,00

76.516.686,40

78.812.187,00

KAYNAK (TL)
Bütçe Kaynakları
Genel Bütçe
Yerel Yönetimler

70.023.607,36

72.124.315,59

74.288.045,05

66.023.322,16

68.004.021,83

70.044.142,48

72.145.466,76

74.309.830,76

4.000.285,20

4.120.293,76

4.243.902,57

4.371.219,65

4.502.356,24
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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.
Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Stratejik Plan 2015-2019 adlı politika
belgesinin onaylanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte izleme ve değerlendirme çalışmaları
başlayacaktır. Bu süreç kurumsal öğrenme ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesinin
yanı sıra kamusal hesap verebilirlik kültürünün yerleşmesine de katkı yapacaktır.
Bu süreçte, planda belirtilen stratejik amaçlar ve onların altındaki stratejik hedeflere
ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin belirlenen çalışma takvimi ve programına
göre etkin bir şekilde uygulanması takip edilecektir.
Amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için
amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, ne
zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı
performans programları hazırlanacaktır.
2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
1. MEM 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan
performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans
göstergelerinin
gerçekleşme
durumlarının
hedeflerle
kıyaslanması,
3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması, süreçleri oluşturmaktadır.
Bingöl MEM 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin
gerçekleşme durumlarının tespiti yılda bir kez yapılacaktır. Dönem sonunda SGB
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.
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, Okul/Kurum/Müdürlük düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme
yüzdesi Müdürlük izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve
göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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5.1. FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TEMA

(ÖRNEK)

Stratejik Amaç 1:………
Stratejik Hedef 1.1:
İzleme

Faaliyet/Projeler
Faaliyet/Projeler

Faaliyetin
Başlama ve
Bitiş Tarihi

Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/Birim
/Kişi

Maliyeti

Ölçme yöntemi
ve raporlama
süresi

Değerlendirme
Performans
Göstergeleri

Faaliyetin durumu

Tamamlanmama
nedeni

(..) Tamamlandı
(..)Devam Ediyor
(..) İptal Edildi

ONAY
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