EN ÖNEMLI VE FEYIZLI GÖREVLERIMIZ, MILLI EĞITIM
IŞLERIDIR. MILLI EĞITIM IŞLERINDE MUTLAKA MUZAFFER
OLMAK LAZIMDIR. BIR MILLETIN GERÇEK KURTULUŞU
ANCAK BU SURETLE OLUR.
Mustafa Kemal ATATÜRK

Kamu Yönetimi Reformu kapsamında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, kamu
kuruluşlarının Stratejik Planlarını hazırlamaları ve kuruluş bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları
öngörülmektedir. 5018 sayılı kanunun 9. maddesine göre 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.
Bu kapsamda öncü bir kurum olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz de 2019–2023 yıllarına ait stratejik planını
hazırlamıştır. Başarıları ile Kırşehir’imizin gurur kaynağı olan Milli Eğitim Müdürlüğü hazırladığı stratejik
plan ile diğer kurumlara da örnek olacaktır. Tarih okumaları göstermiştir ki; insanların medeniyet yolunda
attığı büyük adımlar, azimle çalışılan ve planlanan adımlardır. Büyük Türk Milleti devam eden yürüyüşünde
geleceği planlama konusunda hep hassasiyet göstermiştir. Bugün gelinen noktada merkezden yapılan
planların taşra için her zaman yeterli olamadığı anlaşılmıştır. Bunun yerine alanda yapılan planlar; hem
uygulayıcılar için daha ulaşılabilir olmakta hem de daha objektif bakış açıları oluşturmaktadır.
Kırşehir olanca güzelliğine rağmen keşfedilememiş bir il olarak kalmıştır. Son yıllarda eğitim alanında
ilimizin vardığı bu noktaya tesadüf eseri gelmediği ortadadır. Gerek eğitimdeki niteliksel başarı gerekse
donanım ve binalaşma başarısı bu başarının iki temel ayağını oluşturmaktadır. Ancak ayakta kalmamızı
sağlayan üçüncü dayanak eğitimin planlanması olacaktır. Kanunen bir sorumluluk olmasının yanı sıra başarı
için vazgeçilmez bir unsur olan planlama; ulusal hedefimiz olan “muasır medeniyetler seviyesinin ötesi” ne
varabilmemiz için en önemli yardımcımız olacaktır.
Planın hazırlanması amacıyla çıkarılan istatistikler göstermiştir ki başarı artan bir oranda ve düzenli olarak
gelmiştir. Şimdi Kırşehir olarak işimiz daha zordur. Çünkü başarıyı elde etmek için çok çalışmak gerekirken
zirvede kalmak için çok daha fazla emek harcanması zorunludur.
Daha iyiye daha güzele ve mutlu yarınlara emin adımlarla ilerlerken bu Stratejik Planın hazırlanmasında
çalışan tüm eğitim neferlerine teşekkür ederim.
Unutmayalım ki her şey çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk parıltısı içindir.
İbrahim AKIN
Kırşehir Valisi
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Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan ve 10.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesi gereğince, bütçe
hakkının en iyi şekilde kullanılmasını, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılmasını, mali
yönetimde şeffaflığın sağlanmasını, harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulmasını,
etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını ön görmektedir.
Kanunun verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Stratejik Plan, bu günü analiz edip, yarını tasarlamaya ve
gerçekleştirmeye yardım eden bir bakış açısı, bir düşünme yöntemi olup, bir organizasyonun gelecekte
varmak istediği hedefleri ve bu hedefe nasıl ulaşacağını gösteren bir teknikler yığını değil, analitik düşünme
ve kaynakları eyleme dönüştürme kararlılığıdır.
Ayrıca stratejik plan; kamu kurumlarının orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke, politikalarını, hedef ve
önceliklerini performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını
içeren plandır.
Müdürlüğümüz; stratejik planın mantıksal çerçevesini vermek, stratejik tasarım, vizyon, misyon, değerler,
ilkeler, stratejik amaç ve hedefleri belirlemek için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Kurumun çevresi ve paydaşları
ile olan bağlarını ve hizmet alanlara karşı sorumluluklarını güçlendirmek, kurumlar arasındaki girişimci ve
rekabetçi unsurları öne çıkarmak hedefindedir.
Bu stratejik plan çalışanların katılımcılığını ve yaratıcılığını geliştirerek ekip çalışmasını ve işbirliğini
güçlendirmek, yöneticilere stratejik düşünme ve davranma yeteneği kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Hazırlanan stratejik planın Kırşehir’e hayırlı olması dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Şevket KARADENİZ

İl Milli Eğitim Müdürü
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TANIMLAR
Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim
hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri
esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, onuma dayalı karar verme süreçlerinde
kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi,
mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve
yöntem bütünüdür.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim
kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve
yetiştirme amacıyla açılan kurslardır.
Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri
ile eğitim ihtiyaçlarını eğitsel amaçla belirleme sürecidir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini
işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis
edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.
Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampuslarında yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında
kurulan birliklerdir.
Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu'nda verilen ve
25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade
etmektedir.
Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi,
yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur.
Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün
eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı
altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumlarını kapsar.
Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve
istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu
grupları ifade eder.
Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan,
özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek
düzeyde performans gösteren bireydir.
Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin,
bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan
değerlendirme sürecidir.
Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde
yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını
aşması sağlamaya yönelik eğitsel dijital içerik ambarıdır.
Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak insanların eğitim
almalarının sağlanmasıdır.
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan
veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve
kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik
ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe
imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu,
örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade
eder.
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Giriş
Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 10.12.2003 tarihinde çıkartılan
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’dur. Kanunda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler
01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 3. maddesine göre stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun
vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu
kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe 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.
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve söz konusu kanunun 9. maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan
hazırlamaları, belirlenmiş takvim ile zorunlu kılınmıştır. MEB 18/09/2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Stratejik Planlama
Genelgesi kapsamında Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü III. Dönem olan 2019-2023 Stratejik Planlama hazırlama
çalışmalarına başlamıştır.

Stratejik Plan Hazırlık Süreci
Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik planlama çalışmalarında MEB 2019-2023 Stratejik Planı ile Kamu İdareleri
İçin stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model esas alınmıştır.
I. Dönem ve 2. dönem Stratejik Plan Çalışmalarında da görüldüğü üzere stratejik planlama çalışmalarının başarısı
büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü, iyi
koordine olmak ve iyi bir süreç yönetimi sağlamak, tabana ve genele yayılım esasında çoklu ve katılımlı yöntemlerle
uygulanması tasarlanan stratejik planlama sürecine başlangıç teşkil edecek yeni stratejik planın hazırlık çalışmaları için
oluşturulan Stratejik Plan Ekibi Stratejik Planlama hazırlığını beş aşamada ele almıştır.
*Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi
*Organizasyonun oluşturulması
*İhtiyaçların tespiti
*İş planının oluşturulması
*Hazırlık programının Yapılması
Hazırlık sürecinin önemli bir aşaması stratejik planlamayı yönetecek ekiplerin oluşturulmasıdır. Stratejik planlamanın
kuruluşta farklı düzeyleri ve kilit dış etkileşenleri temsil eden bir ekip tarafından yürütülmesi yararlıdır. Ekip üyelerinin
seçiminde olası katılımcıların etki güçleri, etkilenme dereceleri, sahip oldukları bilgiler ve çalışmalara ilgileri
değerlendirilmesi gereken hususlardır. Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğünde ekiplerin seçiminde kişilerin bu özellikleri
yanı sıra ekibin kuruluşu temsil yeteneği,üst yönetimin katılımı, ekip içindeki bölüşülmesinde çeşitli işleri
üstlenebilecek kişilerin dahil edilmesi gibi hususlar dikkate alınmıştır.Ekibin birlikte çalışmasını kolaylaştırmak üzere
özellikle ‘ekip ruhu’ oluşturmaya yönelik faaliyetler planlanmış ve uygulanmıştır.
Bu çalışmaların ilk adımı olarak planlama çalışmalarında koordinasyon, süreç yönetimi ve karar verme organı olarak
çalışacak aktörler ve üstlenecekleri işlevler belirlenmiştir.

Genelge ve hazırlık Programı
Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığı, 2018/16 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. Üst kurul toplantısında;
stratejik yönetim anlayışının öneminden bahsedilmiş, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün 2010-2014 ve 2015-2019
Stratejik Planları ile gösterdiği gelişim üzerinde durulmuştur. Stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan ekibi ile Millî
Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan’ı incelenmiş, geniş katılımlı anketler uygulanmış, literatür taraması yapılmış
ve tüm paydaşların katkısıyla plan hazırlanmıştır.

Ekip ve Kurullar
Oluşturulan ekip üyeleriyle yapılan stratejik planlama bilgilendirme toplantısında Stratejik Planla ilgili düzeyleri
sorularak eksik alanları ortaya konulmuştur. Özellikle stratejik planlama kavramlarına ve süreç konularında eksikleri
tespit edilmiştir. Stratejik planlama çalışma grubu öncelikle planlama çalışmalarında kendilerine yol gösterecek bilgi
eksikliğini gidermek amacıyla eğitim faaliyetleri organize edilmiştir. Daha önce bu çalışmalara katılmamış arkadaşlar
olmak üzere tüm çalışma grubuna aşağıdaki dokümanlar çıkartılarak incelenmesi sağlanmıştır.
Ayrıca stratejik planlama hazırlık çalışmalarında tüm idareci ve okul/kurumlardan Stratejik Plan Hazırlama Ekibinde
bulunacak personele 18 saat hizmet içi eğitim verilmiştir.
Stratejik Plan Hazırlama Programı, Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli, SP iş akış şeması ve iş
takvimine uygun olarak tamamlanmıştır.
Özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yaklaşım benimsenmiştir. Planlama sürecine tüm
paydaşların dahil olabilmesi için dış paydaşlar için anketler uygulanmıştır. Ayrıca belirlenen dış paydaşlara ziyaretler
yapılarak görüşleri alınmış ve plana dahil edilmiştir.
Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve vizyona dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel
unsurlarından birisi de (G) güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F) fırsat ve (T) tehditlerin yani kurumsal değerlendirme olan
özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesine dayanmasıdır.
Kurumsal değerlendirme çalışmalarında, özdeğerlendirme çalışmaları ile kurumun mevcut durumunu, çevre
değerlendirme çalışmaları ile kurumu etkileyen dış faktörlerin tespiti ve bunları dikkate alarak kendine özgü stratejiler
ve hedefler belirlemesi öngörülmektedir.
Bu kapsamda, (kurumun her birimi bir üst düzeyin misyon, vizyon ve stratejilerine uygun bir stratejik yapılanma
içerisinde olması benimsenmiştir. Bu nedenle bu Stratejik Plan kurumun üst yönetimince belirlenen yöntem ve
tercihlerle alt birimlerin yönlendirilmesi sonucu alt birimlerden yukarıya bilgi akışı sağlanması yöntemi kullanılarak
hazırlanmıştır.
Kurumun hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan birim ve alt birim hedefleri ile faaliyetler/projelerin tüm aşamalarda
hazırlanacak olan “Uygulama Planları” ile ilgili birimlerde çalışan bireylerin hedeflerine dönüştürülerek, hem
hedeflerin gerçekleştirilmesi hem de izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ulaşıldığını gösteren “Performans
Göstergelerinin” belirlenmesini ve bunların periyodik olarak izlenerek iyileştirmesi sağlandı. Her eylem planında ilgili
hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olan faaliyetlerin neler olduğu, kimin sorumluluğunda faaliyetlerin
gerçekleştirileceği ve her faaliyetin başlama ve bitiş zamanları açık olarak belirlendi.
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İl MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu
Tablo-1 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu
Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Şevket KARADENİZ

İl Millî Eğitim Müdürü

Başkan

Murat Muhsin KAYA

Milli Eğitim Müdür yardımcısı

Üye

Aslan TEKEŞ

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Mesut YAZICI

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Yüksel YILMAZ

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Vasfi SEYHAN

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

İdris EFE

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Ahmet DOST

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

İsmail BÜLBÜL

Akçakent İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

Örsan PINAR

Akpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

Ahmet DAĞISTAN

Boztepe İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

Hasan Buğra KARACA

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

Halil İMAN

Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

Hüseyin AKBÜLBÜL

Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

İl Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları
yönlendirmek üzere 26.09.2018 tarihinde “İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” valilik oluru ile
oluşturulmuştur.
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İl MEM Stratejik Planlama Ekibi
Tablo-2 İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Ahmet DOST

Milli Eğitim Şube Müdürü

Başkan

Mehmet Gürhan LADİKLİ

AR-GE Stratejik Plan Ekibi

Ekip Sorumlusu

Yasin DOĞANER

AR-GE Stratejik Plan Ekibi

Üye

Yener İŞCİMEN

AR-GE Birimi Öğretmeni

Üye

Sevim AKGÜL

Strateji Geliştirme Şef

Üye

Hatice CANATAN

Sivil Savunma Uzmanı

Üye

ADEM YILMAZ

İl MEM Şef

Üye

Hediye BEKTAŞ

İl MEM Şef

Üye

Fatma ERGİN

İl MEM Şef

Üye

Sibel ALTIN

İl MEM Şef

Üye

H. Ömür KAHVECİ

İl MEM Şef

Üye

Mustafa YILDIZ

İl MEM Şef

Üye

Emine ERSOY

İl MEM Şef

Üye

Günaydın POLAT

İl MEM Şef

Üye

Murat YILDIRIM

İl MEM Şef

Üye

Ramazan BAYRAM

İl MEM Şef

Üye

Selma ODUNCU

İl MEM Şef

Üye

Soner OKSAY

İl MEM Şef

Üye

Turgay DEMİR

İl MEM Şef

Üye

Adem TELLİ

İl MEM Şef

Üye

Ramazan YILMAZ

İl MEM Şef

Üye

Ali KİRAZLI

İl MEM Şef

Üye

Stratejik Planlama Üst Kurulu yaptığı ilk toplantısında ilimizin Stratejik Planı’nın hazırlanmasında yapılacak işler
konusunda planlama ve hazırlık çalışmaları görüşülmüş, Stratejik Planlama çalışmalarının doğrudan yürütülmesi ve Üst
Kurul’a belirli dönemlerde rapor sunmak, Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere 26.09.2018
tarihinde “İl MEM Stratejik Plan Hazırlama Ekibi” valilik oluru ile oluşturulmuştur.
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Stratejik Plan Modeli
Durum Analizi
Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile
kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum
analizi yapılmıştır.

Kurumsal Tarihçe
Osmanlıların ilk döneminde Karaman Eyaletine bağlı bir sancak olan il, 1867 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1870
yılında sancak olmuştur. 1902 yılında Kırşehir, Ankara ilinin 5 sancağından biridir. Bu sancağa Avanos, Keskin,
Mecidiye (şimdiki adıyla Çiçekdağı) ilçeleri bağlıdır. Kurtuluş Savaşı sırasında il olarak görünen Kırşehir’e, 1924
yılında yürürlüğe giren 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanunu hükümleri gereğince il sıfatı verilirken, Avanos, Çiçekdağı,
Hacıbektaş, Mucur ilçeleri bağlandı. 1944 yılında Kaman’ın ilçe olmasıyla ilçe adeti 5’e yükselmiştir. 1954 yılında
Nevşehir iline bağlı ilçe haline gelmişse de, 1957 yılında tekrar Kaman, Mucur, Çiçekdağı ilçeleri olan bir il haline
gelmiştir. Sonraki tarihlerde ilçe sayısı 3 artarak (Boztepe, Akpınar, Akçakent) 6’ya yükselmiştir.
Müdürlüğümüz resmi olarak 1924 yılında kuruldu. İlin en eski okulu 1908 yılında kurulan o zamanki ismi “İptida-i
Ünas” olan Yeşilyurt İlkokulu’dur. Sonra sırasıyla 1926 yılında Cumhuriyet, 1930’lu yıllarda Karacaören (o zamanki
adıyla Karacaviran), 1931 Öğretmen Ömer Aydın, 1940’da Gazi İlkokulları açılmıştır. İlin ilk lisesi 1936 yılında kalede
açılan Kırşehir Ortaokulu, 1953 yılında lise bölümü de açılarak Kırşehir Lisesi olmuştur.
İlin eğitimi ile ilgili en ayrıntılı bilgilere Valiliğin 1967 yılında hazırladığı yıllıkta rastlanmaktadır. O zamanki ilin
toplam nüfusu 197,786 iken, 6 yaş ve üstü nüfus sayısı 135,874 olan ilde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 87,751’dir.
Bu da İlin okuma yazma bilmeyenlerin oranın 1967 yılında %65 olduğunu göstermektedir. 2013 yılı Adrese Dayalı
Nüfus Sayımına göre ilin toplam nüfusu 223,498’e çıkmış, okuma yazma bilmeyenlerin sayısının 9059 olduğu, ilin
okuma yazma oranın %94,64’ye ulaştığı görülmektedir.2013-2014 İstatistik verilerine göre ilimizde okul öncesi
okullaşma oranı % 35,04 ilköğretimde % 99,83 ve ortaöğretimde %87,04’e ulaşmıştır.
İlimizde 1967 yılında; 268 ilkokulda 34.635, 2 lise ve 4 ortaokulunda ise 3.537 öğrencinin öğrenim gördüğü tespit
edilmiştir. 2014 yılında 83 ilkokulunda 12.477 öğrenci, 68 ortaokulunda 12.563 öğrenci, 44 ortaöğretim kurumunda
13.804 öğrenci eğitim öğretime devam etmektedir. İlköğretim okullarının sayılarındaki düşüşün nedenleri arasında; ilin
merkez ilçeye ve il dışına göç vermesi, taşımalı sistemin kurulması ve bu nedenlerle köy okullarının kapanmasıdır.
1967 yılında sadece Merkez ilçe ve Kaman ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezlerinin sayısı, şu an her ilçede bir
olmak üzere 7’ye çıkmıştır. Ayrıca 2 tane de Mesleki Eğitim Merkezi (eski ismi ile Çıraklık Eğitim Merkezi) açılmıştır.
2014 yılında Müdürlüğümüze bağlı (özel kurumlar hariç) okul ve kurum sayısı 221’dir .
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Uygulanmakta Olan Planın Değerlendirilmesi
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik Planı ve ilçelere ait stratejik planlar Milli Eğitim Bakanlığı
Stratejik Planına uygun olarak 3 tema olarak dizayn edilmiştir.
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Eğitim Ve Öğretimde Kalitenin Artırılması
Eğitim Ve Öğretime Erişimin Artırılması
Bu temaların Kırşehir için değerlendirilmesi yapılarak 3 stratejik amaç ve 7 stratejik hedef belirlenmiştir. Bu hedeflere
ulaşılabilmesi için 60 performans göstergesi ve bu göstergelere ulaşılabilmesi için 55 strateji belirlenmiştir.
2015 yılı ocak ayı itibari ile plan uygulanmaya konulmuştur. İlk yıl için yapılan değerlendirmede planın ilk yıl için
hedeflere ulaşma konusunda % 96 oranında başarılı olduğu görülmüştür. Ancak sonraki yıllarda yapılan çeşitli mevzuat
değişikliklerine bağlı olarak bazı hedefler geçerliliğini yitirmiştir. Mesleki eğitim ile ilgili bazı hedefler, okul öncesi
eğitim ile ilgili bazı hedefler, denetim ile ilgili hedefler, personel ile ilgili bazı hedefler mevzuat değişikliğine bağlı
uygulanamaz hale gelmiştir. Yapılaşma ile ilgili hedefler politik karar vericilerin özel gayretleri ile mevcut hedefler
çoktan aşılmış son dönemde ise plan hazırlama döneminde önceliklendirilemeyen bazı hedefler öncelikli hale gelmiştir.
Özel öğretim ile ilgili hedefler mevcut destekleme rejiminin değişimi ile hedeflerin üzerine çıkılmıştır.
Mevzuat değişikli sebebi ile uygulanamaz hale gelen hedefler şu şekildedir. Söz konusu hedef öncesinde ilimiz okul
öncesi eğitimde zorunlu olan pilot iller arasında iken sonrasında bakanlık politikası gereği okul öncesi eğitim zorunlu
olmaktan çıkmıştır.
En az bir yıl Okul Öncesi eğitim almış öğrenci oranı: (%) 72
Okul öncesi eğitimde okullaşma 4-5 yaş: (%) 49,80
5 yaş Okul öncesi eğitimde okullaşma: (%) 72,15
Yapılan değerlendirme anket çalışmalarına göre Yurtlardan genel memnuniyet oranı:
Rehberlik ve denetimi yapılan kurum sayısı: 129
Rehberlik ve denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan kurum sayısı:37
Zayıf yönü ortaya çıkan kurumlardan iyileştirilmesi yapılmış kurum sayısı:37
Politik karar vericilerin özel gayretleri ile aşılmış olan hedefler
Hayırsever bağış tutarı:8.000.000 TL
Fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksiklikleri giderilen eğitim tesisi sayısı:20
Fiziki imkânların iyileştirilmesi ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı: 267.614,57 TL
Bütçeden ayrılan ödeneklerin okulların ihtiyaçlarını karşılama oranı:%100
Yapılan eğitim tesisi sayısı: 21
Donatımı yapılan eğitim tesisi sayısı: 10
Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı:5
Akademik başarıyı destekleyici Kurslara katılan Öğrencilerin toplam öğrencilere oranı:%33,50
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Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı:96
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı:40
MTSK alanında hizmet içi eğitime alınan personel sayısı:195
Özel öğretimdeki destekleme rejiminin değişimi ile aşılan hedefler
Okul öncesinde özel öğretimin payı (%) 17,65
İlkokulda özel öğretimin payı (%) 4,11
Ortaokulda özel öğretimin payı (%) 4,35
Ortaöğretimde özel öğretimin payı (%) Özel öğretimin payı (toplam) (%) 13,46
Kalite standartlarına göre açılan özel Öğrenci yurt sayısı: 17
Özel öğrenci yurtlarına barınan öğrenci sayısı: 1271
Merkezi sınavlar ile ilgili hedefler geçmiş yıllarda aşılmış ve TUİK verilerine göre TEOG da Türkiye 2. YGS de ise
Türkiye 3. olunmuştur.
Yükseköğretime geçişte Türkiye başarı sırası LYS-YGS:5-5
TEOG yerleştirmeye esas puanı (YEP) artış oranı %12,50
TEOG sınavlarında yabancı dil net sayısı:66,04
LYS sınavlarında yabancı dil sorularına ait net sayısı: 45
Okullaşma ile ilgili hedefler Bakanlık hedeflerine uygun olarak %100 alınmakla birlikte bu hedeflerin
hesaplanmasında yapılan hesaplama tekniği gereği %100 olması mümkün olmamaktadır.
İlköğretim Okullarında Net Okullaşma Oranı (%)94,81
Ortaöğretim okullarında Net Okullaşma Oranı (%) 91,54
MTA’larda cinsiyet oranı :%49
Montör eğitim Programından yararlanan personel sayısı:0
Uzaktan eğitim gerçekleştirilen alan sayısı:0
Bunların yanı sıra aşağıda bulunan hedefler yıllara göre devam etmektedir.
Mesleki ve Teknik Eğitimde devamsızlık kişi sayısı (10 gün ve üzeri):229
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde okul terk kişi sayısı:65
Alanında hizmet içi eğitime katılan öğretmenlerin toplam öğretmenlere oranı:%11,50
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında geçer puan alan Öğretmenlerin toplam öğretmen
içerisindeki yüzdesi(+70): %2,36
Sosyal ortaklar ile yapılan işbirliği
Temel ve mesleki beceriler kapsamında açılan programlara katılan birey sayısı
Eğitim sektör istişare toplantı sayısı: 6017
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MTE tanıtım faaliyeti sayısı: 2
Burs alan öğrenci sayısı:1814
AB’ye uyum sürecinde gerçekleştirilen proje sayısı:5
Bakanlık düzeyinde, okullarda ve kurumlarda bilimsel araştırma yapılmasına ilişkin verilen izin sayısı:41
Belirlenen alanlarda yapılan saha çalışmalarının sayısı: 2
Stratejik planda yer alan hedeflere ulaşma konusunda birimlerin performanslarını ortaya koyan izleme raporlarının
sayısı: 0
Kurumsal ve idari kapasitenin arttırılmasını yönelik yapılan ihtiyaç analizleri ve raporların sayısı: 0
SKT temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen faaliyet sayısı (Toplantı, çalıştay, seminer): 2
Yüksek lisans yapan personel sayısı:280
Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı:%8,40
Doktora yapan personel sayısı:5
Doktora yapan personel sayısının tüm personel sayısına oranı:%0,05
Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan sayısı:55
Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı:3171
2019-2023 Stratejik Planında okulların denetlenmesi, yabancı öğrencilerin sisteme entegre edilmesi ve eğitme
kazandırılması ve öğrencilerin sosyal becerilerin geliştirilmesi amacı ile Yetenek Sistemi Yönetimi konularında
çalışmalar yapılması öngörülmektedir.
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Mevzuat Analizi
Yasal Mevzuatlar

T.C. Anayasası

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu

439 Sayılı Ek Ders Kanunu

4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 Sayılı Kanun

İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6287 Sayılı Kanun

29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Taşımalı Eğitim Yönetmeliği

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği

2019-2023 MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı konulu 2018/16 sayılı genelge

5.8.2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri,
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Üst Politika Belgeleri Analizi
2019-2023 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri
hazırlanırken aşağıdaki belgelerden yararlanılmıştır.

Temel Üst Politika Belgeleri

Diğer Üst Politika Belgeleri

Kalkınma Planları

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları

Orta Vadeli Programlar

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

Orta Vadeli Mali Planlar

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018)

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat Programı

Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018)

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

MEB 2015-2019 Stratejik Planı

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023)

Millî Eğitim Şura Kararları

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları

MEM 2015-2019 Stratejik Plan

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)

Avrupa 2020 Stratejisi
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
2019–2023 Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğün faaliyet alanları ve
hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart
dosya planı, üst politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan sistem ve kamu hizmet envanteri incelenerek Müdürlüğün
hizmetleri tespit edilmiş. Buna göre faaliyet alanları ve sunulan hizmetler Tablo 6’daki gibidir.

Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
Hukuk Hizmetleri Birimi
Hukuk hizmetleri yetkilisi;
a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara
katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevlerin
yürütülmesinden,
b) Kendisi de dâhil olmak üzere birimde görev yapan avukatların görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtılmasından,
çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden,
c) Birimde görevlendirilen büro personelinin görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve
esaslarının belirlenmesinden yetkili ve sorumludur.
Özel Büro
(1)Millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda
yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; yazılı ve görsel
basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; vatandaş memnuniyetinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak,
millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve
işlemlerini yürütmek üzere millî eğitim müdürlüklerinde doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak
üzere yeterli sayıda personelden oluşan özel büro oluşturabilir.
Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler
(1)Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu
öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:
1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını
sağlamak,
3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,
5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,
6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,
10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.
b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:
1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek,
2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,
3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,
5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,
6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen
çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,
7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak,
8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak,
10)Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.
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c) Öğrencilere yönelik görevler:
1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak,
2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve
sonuçlarını raporlaştırmak,
3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini
sağlamak,
4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,
5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,
7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak,
10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.
11)Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
12)Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak.
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:
1)Eğitim Kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
3)Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,
4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.
(2) Birinci fıkradaki görevler gerektiğinde birimler arası koordine kurularak yürütülebilir.
Temel Eğitim Hizmetleri
(1) Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.
Ortaöğretim Hizmetleri
(1) Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını
sağlamak.
b) Ortaöğretim öğrencilerinin maddi, sosyal ve kişisel gelişim yönünden desteklenmesini koordine etmek.
c) Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek.
ç) Devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak.
Mesleki Ve Teknik Eğitim Hizmetleri
(1) Mesleki ve teknik eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
b) 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri
yapmak,
c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.
Din Öğretimi Hizmetleri
(1) Din öğretimine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
b) Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
c) Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.
Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri
(1) Özel eğitim ve rehberliğe ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
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ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
k) Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak.
l) (Ek: RG-20/09/2015-29481) Hakkında eğitim tedbiri kararı alınan çocukların eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
(1) Hayat boyu öğrenmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
b) Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
(1) Özel öğretim kurumlarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç) 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış,
devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek,
ı) Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek,
i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
k) Özel rehabilitasyon merkezlerinin iş ve işlemlerini yürütmek.
Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
(1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
b) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri
geliştirmek ve yürütmek.
c) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda
birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş
süreçlerine dönüşümünü sağlamak.
d) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek.
g) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek.
ğ) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak.
h) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
i) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak.
j) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
k) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
l) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
m) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak.
n) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek.
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o) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ö) Fatih projesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Strateji Geliştirme Hizmetleri
(1) Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
l) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak,
güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek,
yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,
o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim
kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve
kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek,
ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek,
p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar
yapmak,
s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri
(1) Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle iş birliği içerisinde yürütmek.
b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak.
c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri
(1) Yükseköğretim ve yurt dışı eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek.
b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
c) Yurt dışında öğrenim görüp yurda dönen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
İnsan Kaynakları Hizmetleri
(1) İnsan kaynaklarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans değerlendirmesi ve sınavlara
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
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j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve
işlemlerini yapmak,
m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki görevleri
yürütmek.
ö) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
p) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
r) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek.
Destek Hizmetleri
(1) Destek hizmetlerine ilişkin görevler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yayın faaliyetlerini yürütmek,
b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
İnşaat Ve Emlak Hizmetleri
(1) Bakanlıkça veya il özel idarelerince verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde inşaat ve emlak işlerine yönelik
hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
b) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına
yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı
yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri karşılığında eğitim
öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit
etmek ve Bakanlığa bildirmek,
r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
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ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.
Sivil Savunma
(1) Sivil savunma hizmetleri biriminde görev yapan uzmanlar, 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirir.
(2) Sivil savunma hizmetleri yetkilisi;
a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara
katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevlerin
yürütülmesinden,
b) Birimde görevlendirilen sivil savunma uzmanı ve büro personelinin görevlerini dengeli bir şekilde dağıtılmasından,
çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden
yetkili ve sorumludur.

Kurullar, Komisyonlar Ve Görevleri
Kurullar,
(1) İl millî eğitim müdürlüklerinde, il istihdam ve meslekî eğitim kurulu ile il millî eğitim disiplin kurulu oluşturulur.
(2) İl istihdam ve meslekî eğitim kurulu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde
oluşturulur.
(3) İl millî eğitim disiplin kurulu, 17/09/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulur.
İl millî eğitim danışma komisyonu,
(1) İl millî eğitim danışma komisyonu, valinin veya vali tarafından görevlendirilen eğitimden sorumlu vali
yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürü, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, rektör, varsa
eğitim fakültesi dekanı, bir il millî eğitim müdür yardımcısı, maarif müfettişleri başkanı, ilçe millî eğitim müdürlerinin
kendi aralarından seçecekleri bir temsilci, il genel meclisince seçilen iki üye, il idare şube başkanlarından vali
tarafından seçilecek iki müdür, ilde en fazla üyeye sahip işçi ve kamu çalışanları sendikalarının başkanları, en fazla
üyeye sahip meslek ve sanayi odaları başkanları, dışarıdan bitirme sistemine kayıtlı öğrenciler hariç öğrenci sayısı en
fazla olan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki iki okulun müdürleri ve öğretmenler kurulunca seçilecek ikişer
öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek ikişer öğrenci ve okul aile birliği yönetim kurulunca
seçilecek ikişer öğrenci velisi, bir halk eğitim merkezi müdürü, rehberlik ve araştırma merkezi müdürü, öğrenci sayısı
en fazla olan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise düzeyindeki birer okulun müdürü ve bu okulların öğretmenler
kurulunca seçilecek birer öğretmen, aynı okulların okul disiplin kurulunca seçilecek birer öğrenci ve okul aile birliği
yönetim kurulunca seçilecek bir öğrenci velisinden oluşur. Seçimle belirlenen üyeler, her öğretim yılı için Eylül ayında
belirlenir. Üyeliği sona erenler, yeni üye seçilinceye kadar görevlerine devam ederler. Komisyon, üye tam sayısının
yarıdan bir fazlası ile toplanır, oy çokluğu ile karar alır ve kararları tavsiye niteliğindedir.
(2) İl millî eğitim danışma komisyonu, eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan
sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar ve eğitim ve
öğretim hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirilmesine esas olacak ilke ve yöntem
önerilerinde bulunur.
(3) İl millî eğitim danışma komisyonu, il millî eğitim müdürünün teklifi ve başkanın çağrısı üzerine biri öğretim yılı
başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Komisyon toplantısı öncesinde il millî
eğitim müdürü, komisyon toplantısı sonrasında ise komisyon başkanı gerekli gördüğü konuların birimlerce
incelenmesini isteyebilir. Toplantı gündemi il millî eğitim müdürünce tespit edilir ve toplantı gününden en az 15 gün
önce üyelere gönderilir. Komisyon, toplantı sırasında üye tam sayısının üçte birinin yazılı isteği üzerine yeni gündem
maddeleri görüşebilir.
İl/İlçe millî eğitim komisyonu
(1) İl millî eğitim komisyonu, il millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce görevlendirilecek bir
(Değişik ibare: RG-20/9/2015-29481) il millî eğitim müdür yardımcısı ile bir şube müdürü, il merkezinde bulunan en
fazla öğrencisi bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hayat boyu öğrenme eğitim kurumlarının müdürleri ile
bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen, rehberlik ve araştırma merkezî müdürü ve köyde çalışan üç
öğretmen, en fazla öğrencisi olan özel okul öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise kurumlarının müdürleri ile
bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmenden oluşur.
(2) İl millî eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İl millî eğitim müdürlüklerince alınan kararlar doğrultusunda somut ve uygulanabilir programlar hazırlar ve
önerilerde bulunur.
b) İlçe millî eğitim komisyonunca alınan karar ve yapılan önerilerden uygun görülenlerin il düzeyinde uygulanmasını
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sağlar, uygun bulmadıklarını il millî eğitim danışma komisyonuna sunar.
c) Bakanlıkça veya il müdürünce münhasıran veya birimlerle işbirliği içerisinde incelenmesi istenen konularda
çalışmalar yapar, uygulamaya esas politikalar geliştirir, kararlar alır.
(3) İlçe millî eğitim komisyonu, ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürünce
görevlendirilecek bir şube müdürü, en fazla öğrencisi bulunan okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve hayat boyu
öğrenme eğitim kurumlarının müdürleri ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmen ve köyde çalışan
üç öğretmen, en fazla öğrencisi olan özel okul öncesi, özel ilkokul, özel ortaokul ve özel lise kurumlarının müdürleri
ile bunların öğretmenler kurulunca seçilecek birer öğretmenden oluşur.
(4) İlçe millî eğitim komisyonunun görevleri şunlardır:
a) İl millî eğitim müdürlüklerince alınan ve gereği için bildirilen kararlar hakkında somut ve uygulanabilir programları
hazırlar ve önerilerde bulunur.
b) Bakanlık, il müdürü veya ilçe müdürünce münhasıran veya birimlerle işbirliği içerisinde incelenmesi istenen
konularda çalışmalar yapar, uygulamaya esas politikalar geliştirir, kararlar alır.
(5) Komisyonlar, il ve ilçe millî eğitim müdürünün çağrısı üzerine (Değişik ibare: RG-20/9/2015-29481) biri öğretim
yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere iki defa üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu
ile karar alır. Komisyonların toplantı gündemi il ve ilçe millî eğitim müdürlerince tespit edilir ve toplantı gününden en
az 10 gün önce üyelere gönderilir. İlde valinin, ilçede kaymakamın görüşülmesini istediği konular, bu süre içinde
komisyonun gündemine ilave edilir.
(6) Komisyon kararlarından mevcut mevzuat hükümleri kapsamında uygulanabilecek olanlar, il millî eğitim
müdürünün teklifi ve valinin onayı üzerine uygulamaya konulur. Mevzuat değişikliği yapılmasını gerektiren konular
ilgili Bakanlık birimine bildirilir.
(7) Komisyonlar üyelerinden veya birim personelinden çalışma grupları oluşturabilir. Çalışmalarında birimlerden her
türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir. Birimler komisyonların verdiği görevleri gecikmeksizin yerine getirmek zorundadır.

A.

PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanabilmesi için
Kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine
çalışılmıştır.
Planlama sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların görüş, talep, öneri ve desteklerinin stratejik
planlama sürecine dahil edilmesini hedeflenmiştir. Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve
hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, işverenler,
sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların büyük bölümünün stratejik planlama
sürecine katılımını sağlamıştır. Bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak Stratejik Planlama Ekibi ve ilimizdeki okul ve
kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları sonucunda kurumumuzun paydaşlarla
ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Paydaş toplantılarından sonra iç ve dış paydaşlara
yönelik paydaş anketleri düzenlenmiştir. Paydaşların önerileri değerlendirerek, yasaların ve maddi imkanların el verdiği
ölçüde stratejik planlamaya dahil edilmiştir. Dış paydaşlardan olan il müdürlüklerine, sivil toplum örgütlerine, yazılı ve
görsel medya temsilcilerine stratejik plan hazırlama ekibi tarafından ziyaretler yapılmış, bu ziyaretlerle
müdürlüğümüzün GZFT analizi tamamlanmaya çalışılmıştır.
Son olarak Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve yararlanıcı temelinde
ayrımlandırılmış; iç /dış paydaş ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik konumları belirtilmiştir. Bu paydaşlar, kuruma
girdi sağlayan, ürün ve hizmet sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi
etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre de aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:Paydaş analizinde şu
aşamalar uygulanmıştır;






Paydaşları tespiti
Paydaşların önceliklendirilmesi
Paydaşların değerlendirilmesi
Görüş ve önerilerin alınması
Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğunun tespit edilebilmesi için;



Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?,
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Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?,
Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?,
Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
Sorularına cevap aranmıştır.

Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı olarak belirtilmiş ayrıca bir paydaşta
farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt gruplar bazında ele alınarak büyük çaplı
bir paydaş listesi oluşturmuştur.
Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç paydaş /dış paydaş/ yararlanıcı olarak sınıflandırılması yapılmıştır.
Paydaşların önceliklendirilmesinde, paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun faaliyetlerinden
etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve öncelik vereceğimiz paydaşlar belirlenerek paydaş listesi
indirgenmiştir. Bu çalışmada paydaş önceliklendirme matrisinden yararlanılmıştır.
Stratejik Planlama Ekibi paydaşın, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili olduğunu ve kurumumuz ile paydaşların
birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme gücünü gösteren bir Etki/Önem matrisi ile Ürün/Hizmet matrisi hazırlanmasına
karar verilmiştir. Bu matris sayesinde öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaları ve izlenecek politikaların
niteliği gösterilmiştir. Bu matrisle etki (zayıf ve güçlü), paydaşın kurumumuz faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme,
destekleme veya olumsuz etkileme gücünü; önem ise kurumumuzun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması
konusunda verdiği önceliğin belirlenmesinde kullanılmıştır. Paydaşların kurumumuz açısından etkisi ve önemine göre
takip edilecek politikalar “İzle”, “Bilgilendir”, “İşbirliği yap” ve “Birlikte çalış” olarak belirlenmiştir.
Paydaş analizi sonucunda kurumumuzun paydaş listesi ayrıntılı olarak oluşturulmuştur. Stratejik Planlama ekibi
öncelikle iç ve dış paydaşlardan görüş ve önerilerin nasıl alınmasına karar vermiş ve bu konuda aşağıdaki tablo
oluşturularak bir yol haritası belirlenmiştir. Uygulanan tablo sonrası paydaş görüşü alma yönteminde anket,mülakat ve
gözlem yöntemleri belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Ekipte görev dağılımı yapılarak hangi paydaşla kimin nasıl ve hangi
sıklıkta görüş alma zamanı belirlenmiş, paydaş görüş ve önerilerin alınmasında sistematiklik sağlanmıştır.
Gerek iç gerekse dış paydaşlarımızın görüş ve önerileri sonucunda ortaya çıkan hususlar, stratejik amaçların ve
hedeflerin belirlenmesi ile öncelikli stratejik alanların tespitinde büyük ölçüde belirleyici olmuştur.

İç Paydaşlardan Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanan ve 2019-2023 yılları arası faaliyetlerin planlanmasını içeren stratejik
planlama çalışmalarında iç paydaşlarımızın İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerini nasıl gördüklerine ilişkin
görüşlerini içeren iç paydaş anketi çalışmasına kurumda 602 kişi katılmıştır. Anket, internet üzerinden online olarak
uygulanmış ve uygulama 0 (sıfır) maliyet ile sonuçlanmıştır.
Anketin online olarak uygulanması bazı kazanımları da beraberinde getirmiştir. Bunlar;
1.Zaman: anketin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi zaman alıcı bir süreçtir. Online uygulama ile bu süreç
kısaltılmış ve uygulama üç hafta sürede bitirilmiş ve değerlendirilmiştir.
2.Maliyet: Paydaş anketleri hazırlanıp, çoğaltılması, resmi yazılar ile ilgili birimlere gönderilmesi ve uygulanması belli
bir maliyet gerektirmektedir. Artan teknolojik imkânlar bu maliyeti en aza indirmede fırsatlar yaratmaktadır. Stratejik
Planlama Ekibi olarak biz de teknolojik imkânlardan faydalanarak anketimizi online olarak uygulanıp sıfır maliyetle
uygulamayı tamamladık.
3.Geçerlilik ve Güvenirlik: Ölçme araçlarında bulunması gereken özelliklerden en önemlileri geçerlilik ve güvenirliktir.
Ölçme araçlarına cevaplayıcıların verdiği tepkilerin doğruyu yansıtma derecesine göre geçerlilik ve güvenirlilik
düzeyleri etkilenmektedir.
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Yapılan online uygulama ile cevaplayıcıların verecekleri tepkilerin anlaşılması endişesi ortadan kaldırılmış ve
cevaplayıcıların özgürce fikirlerini beyan etmeleri sağlanmıştır.
Bu da ölçme aracının geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanmasında önemli bir faktör olmuştur.

Dış Paydaşlardan Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi
Kırşehir İl Millî Müdürlüğünün görev faaliyetlerini sürdürürken paylaşımda bulunduğu 65 dış paydaşını belirlemiştir.
Bu paydaşlara hazırlanmış olan anketlerin nasıl yapılacağı önceden belirlenmiş çıkartılan yol haritası kapsamında dış
paydaşların görüşleri alınmıştır.

Kuruluş İçi Analiz
Kurum Kültürü Analizi
2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında analiz çalışmaları odak bir grupla 25-Kasım ile 05 Aralık
2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgu, sonuç, öneri ve değerlendirmeler aşağıda
sunulmuştur.
Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır;
1-Kurum içi iklim
2-Çalışanların motivasyonu
3-Kurumsal değerler
4- Kurum içi iletişim
5- Çalışanların güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine etkin katılımları,
6- Bilgi paylaşımı ve birimler arası koordinasyon,
Gerçekleştirilen analizlere göre kurumun güçlü olduğu alanlar öncelik sırasına göre:
1.
2.
3.
4.
5.

Kurum çalışanları arasındaki iş birliği
Güçlü bir Ar-Ge alt yapısı
Öğretmenlerin proje hazırlama süreçlerine katılımları
Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri
Yeni fikirlere ve uygulamalara uyum
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Teşkilat Yapısı
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Tablo 1: Müdürlüğümüz Organizasyon Şeması
ŞUBE ADI

GÖREVLERİ

Özel Büro



Yönetmelikteki Görevler

Hukuk Şube Müdürlüğü



Yönetmelikteki Görevler

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü








Yönetmelikteki Görevler
Okul Sütü Programı
Yönetmelikteki Görevler
İl Milli Eğitim Komisyonu
Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu İle İlgili İş ve İşlemler
Yönetmelikteki Görevler

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü


Atama 1

Atama 2

Atama 3

Hizmet içi Eğitim 9. maddesinin (a) bendindeki Eğitimi
Geliştirmeye Yönelik görevler
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Yönetmelikteki Görevler

İl ve İlçe MEM Yönetmeliği 21.maddenin a ve c bentleri

Bütçe Muhasebe Bölümü (ğ, h, ı, i bentlerindeki işler)

Taşınır Mal (b, ç, d bentleri)

Maaş Mutemetleri

Taşımalı Eğitim (h bendindeki taşımalı işleri)

İl ve İlçe MEM Yönetmeliği 21.maddenin e, f ve g bentleri

Evrak Kayıt (j bendindeki işler )
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube 
Fatih Projesi ve Bilgi İşlem (Mad.17: g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö,
Müdürlüğü (1)
p, r bentleri)
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube 
Müdürlüğü (2)

Sınav Hizmetleri

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü



Yönetmelikteki Görevler

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü









Yönetmelikteki Görevler
Ar-Ge
Eğitim Bölgeleri ve Koordinatör Müdürlerin Belirlenmesi,
Okul Zaman Çizelgesi,
Okul Servisleri ile ilgili iş ve işlemler
Soru Önergeleri
Yönetmelikteki Görevler

Özel Öğretim Şube Müdürlüğü
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü

Ortaöğretim Şube Müdürlüğü


Yönetmelikteki Görevler

Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek
(Öğrencilerin Yurt iaşe ve servis imkânı sağlamak vb.),

Suriyeli Öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler

Yönetmelikteki Görevler

Denklik İşlemleri

Sağlık İş ve İşlemleri

Yönetmelikteki Görevler

Sosyal, Kültürel ve Sportif Yarışmaların Koordinasyonu
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Belirli Gün ve Haftalar

Pansiyon Yerleştirme İşlemleri
İlgili Şube Müdürlükleri ile Koordinasyon 
Öğrenci Nakil ve Denklik İşlemleri,
Görevi

Pansiyon ve Bursluluk İşlemleri,

Ulusal ve Uluslar Arası Sosyal Kültürel Etkinlikler
Sivil Savunma ve Afet İşleri Koordinatör Müdür Yardımcısı
Sivil Savunma



Yönetmelikteki Görevler

Tablo 2: Kurullar ve Komisyonlar
Kurul / Komisyon Adı

Görevi

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu

Yönetmelikteki Görevler

İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu

Yönetmelikteki Görevler

İl Milli Eğitim Komisyonu

Yönetmelikteki Görevler

Öğrenci Disiplin Kurulu

Yönetmelikteki Görevler

İşçi Disiplin Kurulu

Yönetmelikteki Görevler

Görev Adı

Görevi

Harcama Yetkilisi

5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri

Gerçekleştirme Görevlisi

5018 Sayılı Kanun’daki Görevleri

Tesis Müdürü

Bina ile ilgili her türlü fiziki iş ve işlemler
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B) İnsan Kaynakları
Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyon amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak; insan kaynağının iç
ve dış gelişmelere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak
kurumun verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Millî Eğitim Müdürlüğü teşkilatı personel dağılımları ve bilgileri aşağıda yer alan tablolarda belirtilmiştir.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

1

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

6

4

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI

2

2

İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

7

7

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

11

9

MAARİF MÜFETTİŞLERİ SAYISI

12

10

39

32

3

ASİL

VEKİL

TOPLAM

MÜDÜR

156

38

194

MÜDÜR BAŞ YRD.

12

4

16

MÜDÜR YARDIMCISI

216

59

275

384

101

485

TOPLAM

1
2

OKUL/KURUM YÖNETİCİ SAYILARI
OKUL/KURUM YÖNETİCİSİ

TOPLAM
Şema-1 Personel sayısı
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Şema-2: Öğrenci sayıları

Şema-3 okul kurum sayıları

24

Şema-4 Derslik sayıları

Şema-5 Öğretmen sayısı

25

Şema-6 Bina kurum sayısı

Şema-7 Proje okulları DYK-Yabancı Öğrenciler- Taşımalı eğitim

26

Şema-8 Net okullaşma oranı

Şema-9 Cinsiyet oranı

27

Şema-10 Okul başına düşen öğrenci sayısı

Şema-11 derslik başına düşen öğrenci sayısı

28

Şema-12 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

Şema-13 Okur-yazarlık durumu

29

Şema-14 Bilgisayar ADSL BTS ders kitabı SEY Burslar

Şema-14 Eğitim yatırımları
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C) Teknolojik Kaynaklar
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve
bağlı yönetmelikleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) Müdürlüğümüze
yönlendirilen “bilgi edinme, görüş, öneri, istek, ihbar ve şikâyet” başvurularına en kısa sürede cevap
verilmektedir. Söz konusu başvuruların yasal işlem süresinde sonuçlandırılmasına yönelik kontrol ve
denetimleri sağlanmaktır. Ayrıca, kurum/kuruluşlar ile vatandaşlarımızdan yazılı olarak iletilen “bilgi edinme,
görüş, öneri, istek, ihbar ve şikâyet” başvuruları da ilgili birimlere iletilmektedir.
Müdürlük hizmetlerinin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde sunulması için güncel teknolojik araçlar
etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı
Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı
zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları,
Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü, Sınav,
Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri,
Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk
Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi
modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün
iş ve işlemleri için birimler arasında iletişim ağı kurulmuştur. Bakanlık resmi yazışmaları elektronik ortamda
Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim
teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe
ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar FATİH projesi kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve
öğrencilerimize tablet verilmesi planlanan proje ile dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) donanımının
öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretim programları BT
destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsele-İçerikler oluşturulmaktadır.
PESTLE Analizi
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü kurumsal olarak şehrimizdeki en etkin ve verimli yönetilen kurumlardan
birisidir. Yapılacak PESTLE analiziyle Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik,
ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması bu analizin ilk
aşamasını oluşturmaktadır.
Bu anlamda ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde oluşturulan politikalar, geliştirilen stratejiler ve eğitimdeki
eğilimler doğrultusunda eğitim sistemimiz, uluslararası rekabete açık bir bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap
verecek şeklide ve “Güçlü Yarınlar İçin” yaklaşımıyla yeniden yapılandırılmaktadır. Eğitimin ekonomik,
akademik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişme ve değişmelere daha duyarlı olması beklenmektedir.
Kırşehir, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin sunumunda büyük avantaj sağlayan bir belediyeye sahiptir.
Eğitim, ulaşım ve lojistik açıdan çok iyi bir yerde olması sebebiyle ilimiz, Türkiye’nin en önemli memur
kentlerinden biri olarak kabul görmektedir. Yoğun memur sirkülâsyonu ve eğitim personeli açısından yeterli
olması ilimizde yerel özelliklerin yaşatılmasına imkan sunmaktadır. Toplum düşüncesinin siyasi iradeyi
etkilemesi eğitime her türlü katkıyı sunan bir ortam olmasını sağlamıştır. İlimizde ciddi anlamda okul ve
derslik ihtiyacı yoktur. Normal eğitime geçme için gerekli okullara 2019 itibari ile inşaat aşamasındadır.
Bunun yanında Erken çocukluk eğitiminin, çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki
etkileri ile ilgili farkındalığın artmasıyla ilimizde okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik talepler artmış, bu
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alandaki ihtiyacı karşılayacak resmî ve özel çok sayıda eğitim kurumu açılmıştır. Tarımsal üretim esaslı
ekonomi ile gelişimini sürdüren ilimiz hayvancılıkta hatırı sayılır bir yere gelmiştir. Eğitime yapılan gönüllü
bağışlar sayesinde eğitim yatırımları hız kesmeden devam etmiş ve bugünkü iyi duruma gelmemizi
sağlamıştır.
Kırşehir’in nüfusu TÜİK 2018 verilerine göre 234.529’dır. Yüzölçümü 6.544 km2 olan Kırşehir ilinde nüfus
yoğunluğu 36/km2'dir. Bu nüfus, 116.969 erkek ve 117.560 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak
ise: %49,87 erkek, %50,13 kadındır. Yaşanabilir bir kent olmasın dolayısıyla sürekli göç alan Kırşehir, 2017
yılında altığı göçün verdiği göçe oranı genel nüfus bazında Kırşehir nüfusu bir önceki yıla göre %1,98 olarak
4.554 artmıştır Nüfus artış hızı ise yıllar içerisinde değişiklik göstermekle birlikte son yıllarda +1-2
civarındadır. Kırsal bölgelerin şehir merkezlerine verdiği iç göç sebebiyle kırsal bölgelerdeki birçok
okul/dersliğin işlevsiz hâle gelmesi ilimizdeki eğitim planlaması ve eğitimi olumsuz etkilemektedir.
Müdürlüğümüz halen yeterli sayılabilecek bir teknolojik alt yapıya sahiptir. Ancak bu alt yapının daha geniş
alanda kullanılması ve gerek öğrenciler gerek öğretmenler gerekse vatandaşlar ile buluşturulmasını
sağlayacak bir yapılanma süreci yaşanmaktadır. Özellikle beceri atölyelerinin yaygınlaşması bu kapsamda
Bakanlığımız tarafından faz 3 ihalesi yapılmadığından 2017 ve 2018 yılında Fatih Projesiyle ilgili olarak
mevcudu korumanın ötesinde bir gelişme sağlanamamıştır. 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Endüstri 4.0,
Robotik, Kodlama, Maker vb. teknolojik yeniliklerin aktarılması amacıyla çeşitli projeler hazırlanmıştır.
Kalkınma ajansı ve ulusal ajans kaynaklı çeşitli projeler uygulanmaktadır.
Kırşehir, İç Anadolu bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde yer alır. Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat ve
Ankara ile komşu olan ilin topraklarının genişliği, ülke topraklarının binde 8’i ve İç Anadolu bölgesi
topraklarının %2.9’u kadardır. Kırşehir yöresi “Orta Anadolu masifi”nin bir parçasıdır. Kızılmak yayı
içerisinde yer alan “Kırşehir masifi”, Türkiye’nin 9 büyük masiflerinden en büyüğü olup, Tuz gölünün altında
da devam ettiği tahmin edilmektedir.
GZFT ANALİZİ

Güçlü Yönler

Zayıf Yönler

1. Kurum içi kararlara katılımın ve kişiler arası
iletişimin kaliteli olması.
2. Milli Eğitim Müdürlüğünce; okul yöneticilerine,
öğretmenlere ve diğer personele önem ve değer
verilmesi
3. Milli Eğitim Müdürlüğünde yöneticiler değişse de
işlerin yürümesini sağlayan bir sistemin bulunması
4. Okul/kurum binalarının son 10 yılda yapılması
nedeniyle eksiğinin bulunmaması
5. Eğitim öğretim ile ilgili okul/kurumların çeşitliliği
ve yeterli sayıda olması
6. Okullarımızın donanım yönünden Türkiye

1- Bazı ilkokul ve ortaokullara yığılma yaşanması,
2- Ortaöğretimde mesleki teknik öğretime yeterince
öğrenci yönlendirilememesi,
3- İki ilkokul ve iki ortaokulumuzda ikili öğretime
devam ediliyor olması,
4- Rehber öğretmen sayısının yetersiz olması,
5- İlimizde norm kadro fazlası öğretmen
fazlalığının bulunması
6- İş istihdamının az olmasından dolayı mesleki
kaygının yüksek olması,
7- İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurum
binalarının fiziki olarak yetersiz olması,
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ortalamasının üstünde olması
7. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede derslik ve
öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye
ortalamasının altında olması
8. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okullaşma
oranının Türkiye ortalamasının üstünde olması,
9. Öğretmen normumuzun ihtiyacı karşılayabiliyor
olması,
10.
Öğretmenlerimizin
çoğunun
Kırşehirli
olmasından dolayı kadro hareketinin çok az olması,
11.
İlimizin merkezi sınavlarda ülke genelinde ilk
sıralarda yer alması,
12.
Okullarda bilgi teknoloji seviyesinin Türkiye
ortalamasının üstünde olması,
13.
İnternet kullanımının yaygın olması,
14.
Müdürlüğümüz
tarafından
Kurumsal
Değerlendirme Projesi KUDEP ile denetimlerin
zamanında ve düzenli olarak yapılması,
15.
Hizmet içi kursların yaygın olması,
16.
Taşımalı sistemin ilimizde başarılı olarak
uygulanıyor olması
17.
Ulusal ve Uluslararası projelerden etkin
şekilde faydalanılması,
18.
ARGE çalışmalarına verilen önemin artması
ve ARGE biriminin güçlü yapısı,
19.
Kurumlarımızdaki personellerin iyi yetişmiş
ve görev bilincine sahip olması,
20.
Yaygın eğitim faaliyetlerinin ilin en ücra
yerlerine kadar ulaşabiliyor olması
21.
Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri
yapabilecek tecrübeli öğretmenlerin olması,
22.
Öğrencilerin ağırlıklı olarak şehir merkezinde
eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor olmaları,
23.
İl nüfusunun az olması nedeniyle eğitimin
kolay yönetilebilir olması,
24.
Eğitim
ve
öğretim
faaliyetlerinin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapının
büyük ölçüde sağlanmış olması.
25.
Veli profilinin eğitim ile yakından ilgilenen
ve fedakar bir yapıda olması.
26.
İlimizde bazı branşlarda norm kadro fazlası
öğretmen fazlalığının bulunması
27.
Okul ve kurumlarımızın ulusal ve uluslar
arası proje yazma ve uygulama kabiliyetinin yüksek
olması

8- Mesleki rehberlik olmak üzere rehberlik
faaliyetlerinin yetersiz olması,
9- Ailelere
yönelik
rehberliğin
yeterince
yapılamaması
10- Yabancı öğrenci sayısının her geçen gün artması
ve genel öğrenci sayısının % 10’una yaklaşması
11- Yabancı öğrenciler ile ilgili gerekli fiziki ve
pedagojik alt yapının oluşturulmaması
12- Yabancı öğrenciler, geçici tarım işçileri ve
benzeri öğrencilerin yüksek devamsızlık yapması
13- Yabancı dil öğretimi konusunda istenilen
seviyeye ulaşılamaması,
14- Genel öğrenci sağlık ve hijyen konularının
anaokulundan liseye kadar takibinin yeterli
olmaması,
15- Bağımlılık ile mücadele konusunun gerekli
düzeyde olmaması ve sadece madde bağımlılığı
konularını kapsaması,
16- Öğrenci beceri ve yeteneklerinin tüm öğrencileri
kapsayacak şekilde ölçülemiyor olması
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Fırsatlar

Tehditler

1. İlimizde eğitime verilen önemin üst düzeyde
olması
2. İlin tarihi ve kültürel mirasının zengin olması,
3. Kamuoyunu bilgilendirecek objektif yayın
yapacak medyanın bulunması,
4. Sivil toplum kuruluşlarının eğitime destek
vermeleri,
5. Valiliğimizin eğitime özel bir önem ve ciddi
destek vermesi,
6. Kırşehir Belediyesinin eğitime üst düzey ilgisi ve
katkısı,
7. Ahi Evran Üniversitesinin olması ve şehir
merkezinde bulunması,
8. İlin sanayileşmemiş olması nedeniyle eğitim ve
öğretime verilen önemin artması,
9. İlimiz siyasilerinin ve Kamuoyunun eğitimöğretimle yakından ilgili olması,
10.
Kırşehir’de bulunan diğer kurum ve
kuruluşlarla yapılan işbirliği,
11.
İlimizin coğrafi yapısından dolayı eğitim ve
öğretimde, ulaşımda sorun yaşanmaması,
12.
Küçük bir il olan şehrimizin toplumsal
sorunlarının az olması,
13.
Hayırseverlerin desteğinin alınması,
14.
Sosyal faaliyetlere destek veren velilerin çok
olması,
15.
Küçük bir il olmasından dolayı sosyal ve
eğitsel projelerde hedef kitleye hızlıca ulaşılabilmesi,
16.
İlimizin az gelişmişliğinin ulusal ve
uluslararası kaynaklı projelerle giderilebilecek
olması.

1. Şehir nüfusunu İl dışına ve merkez ilçeye göç
vermesi sebebiyle kırsal nüfusunun azalması ve
merkez ilçe nüfusunun artması,
2. Yaşanan il içi ve iller arası göç sonucunda
akademik olarak başarılı öğrencinin il dışına gitmesi,
akademik olarak daha az başarılı öğrencilerin il
dışından Kırşehir’e gelmesi
3. İş ve çalışma İmkânlarının yetersiz olmasından
dolayı mesleki ve teknik okullara yönelmenin zayıf
olması,
4. Çevrenin ve ailelerin öğrenciler üzerinde yüksek
akademik beklentilerinin olması,
5. Kırşehir’de hızla artan ve bölgesel olarak %10
seviyesine ulaşabilen yabancı öğrenci sayısı
6. Velilerin bir kısmının maddi yönden yetersiz
olması,
7. Öğrenci sağlığı, obezite ve bağımlılık ile
mücadele konusunda bilgi ve çalışma eksikliği
(Öncelik sırası göz önüne alınarak sıralanmıştır.)
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Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi
2015-2019 Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında belirlenmiş olan birçok hedefe %100 oranında
ulaşılırken, bazı hedeflere makul oranda bazı hedeflere ise belirli nedenlerden dolayı ulaşılamamıştır. İl
genelinde özellikle derslik ikili eğitim yapan okul sayısı halen sıfırlanamamıştır. Mesleki teknik eğitime
öğrenci yönlendirilmesi, Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili çalışmalar , Ulusal ve Uluslararası projelerden
etkin şekilde faydalanılması, Norm fazlası öğretmenlerin eğitim öğretim alanında aktif şekilde kullanılması
gibi konularda çalışmaların sıklaştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerine
yönelik çalışmaların yapılması, girişimcilik çalışmalarının yürütülmesi, yenilikçi çalışmalara öncelik
verilmesi, tüm iç paydaşların teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmalarına imkan sağlanması, Bakanlık,
TÜBİTAK, ajans projeleri, Erasmus+, e-Twinning ve yerel projelere ağırlık verilmesi, ulusal/uluslarararı
yarışmalara tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlanması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle
birlikte eğitim adına birçok ihtiyacın karşılanacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda yapılması gereken çalışmalar şunlardır;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mesleki teknik eğitime öğrenci yönlendirilmesi ile ilgili faaliyetler
Rehberlik servislerinin rehber öğretmen olmayan okullarda da aktif çalışmasının sağlanması
Aile eğitimleri
Göç alan bölgelerdeki öğrencilerin uyum ve başarı durumu hakkında çalışmalar
Evde ve hastanede eğitim ile ilgili çalışmalar konusunda verimliliğin artırılması
Yaygın eğitime katılımın artırılması ile ilgili çalışmalar
Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili çalışmalar
Sağlıklı beslenme, zararlı alışkanlıklar ile mücadele ve obezite ile mücadele konusunda çalışmalar
Öğretmenin meslek içerisinde yetiştirilme ile ilgili Ahi Evran Üniversitesiyle işbirliği
Ulusal ve Uluslararası projelerden etkin şekilde faydalanılması
Başarı değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması
Norm fazlası öğretmenlerin eğitim öğretim alanında aktif şekilde kullanılması
Tüm eğitim seviyelerinde sporun eğitim faaliyetlerinin içerisinde olması
Okul ortamında şiddetin önlenmesi ile ilgili çalışmalar
Merkezi sınavlara öğrenci hazırlayan tüm okullarımızda yetiştirme kursları ile ilgili çalışmalar
İnsan kaynakları eğitimi ve yönetimi
Kurumsal performans ve okul karnesi uygulamaları
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Geleceğe Bakış

Misyonumuz
Eğitimde çağdaş yöntem ve tekniklerle sürekli yenileşme ve gelişmeyi
sağlayarak öğrencilerimizi bir üst öğretime hazırlarken aynı zamanda
çağın gereksinimlerine uygun bir hizmet sunarak temel hedefimiz olan
“İyi insan, iyi vatandaş ve iyi meslek adamı” yetiştirilmesini
sağlamak.

Vizyonumuz
Sürekli kendini geliştirerek Türkiye’de ve Dünya’da eşdeğer kurumlarla
yarışacak düzeye erişmiş ÖNCÜ BİR KURUM olmaktır.

Temel Değerlerimiz
 Hukukun üstünlüğü,
 İnsan haklarına dayalı demokratik bir yaklaşım,
 Öncü, örnek ve rehber olma sorumluluğu,
 Sürekli iyileştirmenin gereğine inanma,
 Bilimsel ve teknolojik yaklaşım,
 Açıklık, şeffaflık ve tarafsızlık, Hesap verilebilirlik
 Hizmetten yararlananların memnuniyeti,
 Etkililik ve verimliliğe olan inanç,
 Performansın değerlendirilmesi,
 Akılcı ve planlı yaklaşım,
 Sorumluluk duygusu,
 Çevreye duyarlılık,
 Kamu -sivil toplum işbirliği
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Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari
Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın

gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi,
izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve değerlendirme sistemine il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.
Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil
yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.
Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile Kırşehir’de bulunan tüm
öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması
sağlanacaktır.

Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve

süreçleri hâkim kılınacaktır.
Hedef 2.1 Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için
Bakanlık tarafından kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.
Hedef 2.2 Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan mesleki gelişim modelinin
uygulanması sağlanacaktır.
Hedef 2.3 Kurumsal rehberlik ve teftiş sistemi okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak şekilde
ilimizde işlemesini sağlamak.

Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve

fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek
yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 3.2 Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme,
tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.
Hedef 3.3 Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedef 4.2 Ortaöğretim kurumlarımız, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak
öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 4.3 Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal
bilimler liselerinin niteliği artırılacaktır.
Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel,

ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Hedef 5.1 Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik
danışmanlık ve rehberlik yapılanması ilimizde etkin olarak yürütülecektir.
Hedef 5.2 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren
eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır.
Hedef 5.3 Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından
ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.

Amaç 6: Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde

düzenlenecek olan Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemlerinin
kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır.
Hedef 6.1 Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.
Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı
iyileştirilecektir.
Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.
Hedef 6.4 Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları
artırılacaktır.

Amaç 7: Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslar

arası standartlar gözetilerek yapılacak düzenlemeler doğrultusunda ilimizdeki özel
öğretim kurumları yapılandırılacaktır.
Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacaktır.
Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik yeni düzenlemeler il genelinde etkin bir
şekilde kullanılacaktır.
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Amaç 1:
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri,
tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi,
izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve değerlendirme sistemine il düzeyinde işlerlik
kazandırılacaktır.
Amaç 1

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun
bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

Hedef 1.1

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin
belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve değerlendirme sistemine il
düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

2019

2020

2021

2022

2023

%

%

%

%

%

75

77

80

85

90

77

79

80

85

Lise

62

65

80

İlkokul

24

26

11

Performans Göstergeleri

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim
döneminde bilimsel, kültürel,
sanatsal ve sportif alanlarda en az
bir faaliyete katılan öğrenci oranı
(%)

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan
kitap sayısı

Başlangıç
Değeri

İlkokul
Ortaokul

Ortaokul

30

30

Lise

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

100

6 Ay

6 Ay

90

100

6 Ay

6 Ay

85

90

100

6 Ay

6 Ay

28

30

33

35

6 Ay

6 Ay

13

15

18

20

23

6 Ay

6 Ay

3

6

8

10

12

15

6 Ay

6 Ay

18

18

18

18

18

18

6 Ay

6 Ay

%

PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla
yerleşen öğrenci oranı (%)
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Koordinatör Birim

Eğitim Şubeleri, Ölçme Değerlendirme Birimi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Tüm Birimler

-

Riskler

S 1.1.1

-

S 1.1.2

-

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık
düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi,
Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği,
Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar,
Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın
olmaması.
Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki
etkinliklerinin niceliği ve niteliği artırılacak ve takibi yapılacaktır.
Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak çalışmalar
yapılacaktır.

-

25.245.934,48

Tespitler

-

İhtiyaçlar

-

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması,
Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi,
Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda
yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması.
Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları,
Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği
yapılması,
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-

Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi,
Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması.

Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli
yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.
Amaç 1

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi,
beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

Hedef 1.2.

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil
yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri

Hedefe
(%)

Etkisi

PG 1.2.1.Yabancı dil dersi yılsonu
puan ortalaması

100

Koordinatör Birim

Eğitim Şubeleri

İş Birliği Yapılacak Birimler

Tüm Şubeler

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

66,04

68

70

73

77

80

6 Ay

6 Ay

S 1.2.1

- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması,
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması,
- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması,
- Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek olması.
- Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir.

S 1.2.2

- Orta öğretim kurumlarında yabancı dil alanı seçen öğrenci sayısı artırılacaktır.

Riskler

Stratejiler
Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

-

Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası bir
yaklaşımın olmaması,
Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul türlerini
dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla yapılması,
Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması,
Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş
birliğinin yetersiz olması,
Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil becerilerinin ölçülmemesi ve
bunların dikkate alınmaması.
Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin yapılması,
Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi,
Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması,
Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması.

Tespitler

-

İhtiyaçlar

-
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Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde
yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf
duvarlarını aşması sağlanacaktır.
Amaç 1

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi,
beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

Hedef 1.3

Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan
öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf
duvarlarını aşması sağlanacaktır.
2019

2020

2021

2022

2023

%
Artış

%
Artış

%
Artış

%
Artış

%
Artış

10

15

20

25

30

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

PG 1.3.4 Tasarın ve beceri atölyesi sayısı

100

0

Koordinatör Birim

Strateji Geliştirme Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri

Riskler

-

Yeteri kaynak bulunamaması

S 1.3.1

-

Hayırsever katkısı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

S 1.3.2

-

Becerilerin gelişmesi için öğretmen eğitimi yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

Tespitler

-

Okulların Beceri tasarım atölyeleri ile ilgili farkındalıkları yüksektir.

İhtiyaçlar

-

Bütçe ihtiyacı bulunmaktadır.

Stratejiler
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İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

6 Ay

6 Ay

Amaç 2:
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır.
Stratejik Hedef 2.1 Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi için Bakanlık tarafından kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik
kazandırılacaktır.

Amaç 2

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır.

Hedef 2.1

Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için
Bakanlık tarafından kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

PG 2.1.2 Müdürlüğümüz KUDEP projesinde
ortalamanın üzerindeki okul/kurum sayısı

100

0

Koordinatör Birim

Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Tüm Birimler

2019

40

2020

2021

2022

202
3

60

70

80

85

S 2.1.1

-

S2.1.2

-

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

Tespitler

-

Danışma hattına yönelik beklentilerin yüksek olması
Çalışanların aidiyet duyguları ve motivasyonlarında düşüş gözlenmesi
İlgili birimde görev yapacak personel eksikliğinin giderilmesi
Objektif bir değerlendirme sisteminin etkin kılınması

Riskler

Strateji

İhtiyaçlar

İzlem
e
Sıklığ
ı

Rapor
Sıklığı

6 Ay

6 Ay

Karar alma yöntemlerine ilişkin bürokrasi kültürü,
Mevzuat değişikliğinden kaynaklanan faktörler
Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek ve bürokratik süreç
azaltılacaktır.
Basın ve halkla ilişkiler ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme memnuniyet
oranları arttırılacak

Hedef 2.2 Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan mesleki gelişim
modelinin uygulanması sağlanacaktır.
Amaç 2

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır.

Hedef 2.2

Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı,
sistemi ve modeli işletilecektir.

Performans Göstergeleri

PG
2.2.1
Lisansüstü eğitim
alan
personel

PG 2.2.1.1 Alanında
lisansüstü eğitim alan
öğretmen oranı(%)

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

25

-

-

-

%5

%10

%15

6 Ay

6 Ay
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oranı (%)

PG 2.2.1.2 Yönetim
alanında
lisansüstü
eğitim alan yönetici
oranı(%)

-

-

-

%3

%6

%9

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) Kadın

25

12

14

16

18

20

20

6 Ay

6 Ay

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%)

25

%3

3

2

2

1

1

6 Ay

6 Ay

PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika
Programlarına katılan öğretmen oranı%

25

10

15

15

15

15

15

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

İnsan Kaynakları Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri

-

Riskler

S 2.2.1

-

S 2.2.2

-

Stratejiler

Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması,
Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı
sağlanamaması,
Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması.
Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere hizmetiçi eğitimler
düzenlenecek.
İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi
sağlanacaktır.

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

Tespitler

-

Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması,
Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması,
Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer
sisteminin bulunmaması.
MEBBİS sistemi farklı kurslara giden öğretmenleri mükerrer saydığından oran %100’ün üzerinde
çıkmaktadır.
Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için
kapsamlı çalışmaların yapılması

-

İhtiyaçlar

Hedef 2.3 Kurumsal rehberlik ve teftiş sistemi okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak şekilde
ilimizde işlemesini sağlamak.
Amaç 2

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır.

Hedef 2.3

Kurumsal rehberlik ve teftiş sistemi okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak şekilde
ilimizde işlemesini sağlamak.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri%

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 2.3.1 Her yıl Müdürlük teşkilatına
yönelik rehberlik ve teftiş yapısı ile ilgili
eğitim verilen personel yüzdesi

100

0

50

50

50

50

50

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Strateji Geliştirme Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri
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-

Riskler
Stratejiler

S 2.3.1

-

Çıktı ve süreç odaklı bütünleşik bir okul geliştirme amaçlı ölçme değerlendirme sisteminin
olmaması,
Okullarımızın gelişimini sağlamak amacıyla kurumsal rehberlik ve teftiş hizmetleri
yapılandırılacaktır.

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

Tespitler

-

Mevcut sistemin kurumsal rehberlik ihtiyacına yeterince cevap verememesi,
Teftiş ve rehberlik kavramlarının kamuoyunda birbirini destekler nitelikte görülmemesi.

İhtiyaçlar

-

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerine yeni yapıyla ilgili farkındalık eğitimleri verilmesi.
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Amaç 3:
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri
sağlanacaktır.
Hedef 3.1.Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk
çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Amaç 3

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri
sağlanacaktır.

Hedef 3.1

Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek
yaygınlaştırılacaktır.
Başlangıç

Hedefe
Etkisi(%)

Performans Göstergeleri

2019

2020

2021

2022

İzleme

Rapor

Sıklığı

Sıklığı

2023

Değeri

PG 3.1.1-5 yaş grubu okullaşma oranı (%)

40

79

82

88

92

95

96

6 Ay

6 Ay

PG 3.1.2 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden
en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların
oranı (%)

40

72

78

85

90

95

100

6 Ay

6 Ay

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde
desteklenen şartları elverişsiz öğrenci sayısı

10

0

10

50

100

150

200

6 Ay

6 Ay

PG 3.1.4 Özel eğitime ihtiyaç duyan
öğrencilerin uyumunun sağlanmasına yönelik
öğretmen eğitimlerine katılan okul öncesi
öğretmeni oranı (%)

10

0

20

40

60

70

80

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Temel Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Tüm Birimler
-

Riskler

Stratejiler

S 3.1.1

-

Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.

S 3.1.2

-

Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.

-

25.245.934,48

-

Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek
zamanlı olmaması,
Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması,
Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde bilgi ve
farkındalığa sahip olmaması,
Öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini artırmak için hizmet içi eğitim
faaliyetleri,
Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları,
Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması.

Maliyet Tahmini

Tespitler

Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve eğitim
maliyetinden kaçınması,
Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden yürütülememesi,
Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması,
Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle
ilgili istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaması,

-

İhtiyaçlar
-
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Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel
düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı
artırılacaktır.
Amaç 3

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri
sağlanacaktır.

Hedef 3.2

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum
ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.

20

2020

2021

2022

%

%

%

%

%10

5

0

0

%5

5

4

PG 3.2.2.2Ortaokulda 20
gün ve üzeri devamsız
öğrenci oranı(%)

%9,7

5

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu
okullaşma oranı (%)

%100

%100

PG
3.2.1Temel
Eğitimde
ikili
eğitim
kapsamındaki okullara devam eden öğrenci
oranı (%)

PG 3.2.3 Temel
eğitimde okullaşma
oranı (%)

Başlangıç
Değeri

2019

Performans Göstergeleri

PG 3.2.2 Temel
eğitimde 20 gün ve
üzeri
devamsız
öğrenci oranı

Hedef
e
Etkisi
(%)

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20
gün ve üzeri devamsız
öğrenci oranı (%)

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş
grubu okullaşma oranı
(%)

İş Birliği Yapılacak Birimler

Tüm Şubeler

-

0

0

6 Ay

6 Ay

3

2

0

6 Ay

6 Ay

4

3

2

0

6 Ay

6 Ay

100

100

100

100

100

6 Ay

6 Ay

100

100

100

100

100

6 Ay

6 Ay

Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme
anlayışından uzaklaştırması,
kili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi,
Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim temelli
değerlendirme konusunda deneyim eksikliği.

S 3.2.1

-

İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.

S 3.2.2

-

Kırşehir KOP Sosyal Gelişim Merkezinin aktif kullanımının sağlanması

S3.2.3

-

İlkokul ve ortaokullarda tasarım ve beceri atölyeleri açılarak okulların cazibesi artırılacaktır.

-

25.245.934,48

-

İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin öğrencilerin gelişim
özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı,
Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme
becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması.
Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi,
Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi,
İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması.

Maliyet Tahmini

Tespitler
İhtiyaçlar

Rapor
Sıklığı

40

Temel Eğitim Şubesi

Stratejiler

İzleme
Sıklığı

40

Koordinatör Birim

Riskler

2023
%

-

Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.
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Amaç A3

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri
sağlanacaktır.

Hedef 3.3

Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 3.3.1Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve
mahalle spor kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı
(%)

30

0

5

10

15

20

25

6 Ay

6 Ay

PG 3.3.2 Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden
eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin oranı (%)

30

0

50

100

100

100

100

6 Ay

6 Ay

PG 3.3.3 Destek programına katılan öğrencilerden
hedeflenen başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%)

40

0

100

100

100

100

100

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Temel Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri

Riskler

S 3.3.1
Stratejiler
S 3.3.2
Maliyet Tahmini

-

Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi,
Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması,
Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği,

-

Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır.

-

Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

-

25.245.934,48

-

Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla yeterince
etkileşim içinde olmaması,
Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince edinememesi ve
hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince desteklenememesi,
Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması,
Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği bir sistemin
bulunmaması,
Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması.

Tespitler
İhtiyaçlar

-

İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları,
Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders
dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi,
Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve
öğretmenlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması,
Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için sistem kurulması,
Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması.
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Amaç 4:
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi
ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan
öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Amaç 4

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim
sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı
sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

Hedef 4.1

Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%)

30

94

95

96

97

98

99

6 Ay

6 Ay

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri
devamsız öğrenci oranı (%)

30

5

4

3

2

2

2

6 Ay

6 Ay

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf)
(%)

20

5

4

3

2

2

2

6 Ay

6 Ay

PG 4.1.4. Ortaöğretimde ikili eğitim kapsamındaki
okullara devam eden öğrenci oranı (%)

10

0

0

0

0

0

0

6 Ay

6 Ay

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%)

10

53

55

58

60

62

65

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Ortaöğretim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri

Riskler

S 4.1.1

-

İl nüfus hareketlerinin devam etmesi ve diğer kentlere yaşanan göç,
Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması,
Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması.

-

Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin
ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.

-

İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkanlarının kalitesi
iyileştirilecektir.

-

18.934.450,86 TL

-

Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince
dikkate alınmaması,
Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta
yetersiz olması,
Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar yaşaması,
Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi.
Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının
düzenlenmesi,
Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik
finansmanın sağlanması,
Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi.

Stratejiler
S 4.1.2
Maliyet Tahmini

Tespitler

-

İhtiyaçlar

-
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Hedef 4.2: Ortaöğretim kurumlarımız, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü
olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır.
Amaç 4

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim
sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı
sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

Hedef 4.2

Ortaöğretim kurumlarımız, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak
öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum
programı uygulayan okul oranı (%) DYK
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PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası projelere
katılan öğrenci oranı (%)
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PG 4.2.3. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük
programlarına katılan öğrenci oranı (%)

25

0

0
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25

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Ortaöğretim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri, Strateji Geliştirme Şubesi, İnşaat Emlak Şubesi

Riskler

Stratejiler

S 4.2.1

-

S 4.2.2

-

Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır.

S 4.2.3

-

Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.

-

18.934.450,86 TL

-

Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve
derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi,
Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı
olması.
İmkân ve koşulları bakımından bazı okulların dezavantajlı konumda olması.
Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik
imkânların oluşturulması,
Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması,
Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması.

Maliyet Tahmini

Tespitler

-

İhtiyaçlar

Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının
sağlanamaması,
Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi
Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek
olması.
Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun bir yapıda eğitim almalarını
sağlayacak çalışmalar yapılacaktır..

-
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Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve
sosyal bilimler liselerinin niteliği artırılacaktır.
Amaç 4

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim
sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı
sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

Hedef 4.3

Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve
sosyal bilimler liselerinin niteliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerinde
yürütülen proje sayısı
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6 Ay

6 Ay

PG 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liseleri ile
üniversiteler arasında imzalanan protokol
sayısı
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2

2

6 Ay
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PG 4.3.3 Fen ve sosyal bilimler liselerinde ders
ve proje etkinliklerine katılan öğretim üyesi
sayısı
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PG
4.3.4
Yükseköğretim
kurumlarınca
düzenlenen bilimsel etkinliklere katılan fen
lisesi öğrenci oranı (%) TÜBİTAK
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Koordinatör Birim

Ortaöğretim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri, Strateji Geliştirme Şubesi

-

Riskler

Stratejiler

S 4.3.1

Maliyet Tahmini

-

Fen ve sosyal bilimler liseleri sayı ve kontenjanlarının artması,
Fen ve sosyal bilimler liseleri öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yükseköğretime çok fazla
değer atfetmesi,
Fen ve sosyal bilimler liseleri temel bilimlere yönelik kuruluş amacından uzaklaşması,
Her üniversitenin eşit düzeyde araştırma olanaklarına sahip olmaması,

-

Fen ve sosyal bilimler liseleri yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır.

-

18.934.450,86 TL

-

Fen ve sosyal bilimler liseleri haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü
gelişimini destekleyecek projelerle ilgilenmesine imkân vermemesi,
Fen ve sosyal bilimler liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun kıstaslar
çerçevesinde seçilmemesi,
Üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere fen liseleri öğrencilerinin yeterince katılım
sağlamaması,
Fen ve sosyal bilimler liseleri yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede
olmaması.
Fen ve sosyal bilimler liseleri ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması,
Fen ve sosyal bilimler liseleri öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların geliştirilmesi,
Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması.

Tespitler

-

İhtiyaçlar

-
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Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.
Amaç 4

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir
ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

Hedef 4.4

Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında yaz
okullarına katılan öğrenci oranı %

30

0

5

10

15

20

20

6 Ay

6 Ay

55

57

59

61

63

65
6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

PG 4.4.2. İmam Hatip
Okullarında yabancı dil dersi
yılsonu puanı ortalaması

PG 4.4.2.1
Ortaokul
40
PG 4.4.2.2
Ortaöğretim
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PG 4.4.3. İmam Hatip Okullarında
yükseköğretim
kurumları
tarafından
düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci
sayısı

30

Koordinatör Birim

Din Öğretimi Birimi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Eğitim Şubeleri, Strateji Geliştirme Şubesi, Yurt Dışı ve Yüksek Öğretim
Şubesi

-

Riskler

S 4.4.1

-

imam hatip okullarında yabancı dil eğitimine önem verilecektir.

S 4.4.2

-

İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır.

-

18.934.450,86 TL

-

Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin yetersiz
olması,
Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması,
Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde
olmaması.
Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini
geliştirecek materyal ihtiyacı,
Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi,
Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı,
Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması,

Stratejiler
Maliyet Tahmini

Tespitler

-

İhtiyaçlar

Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının
sağlanamaması,
Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması,
Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması,
Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde
olmaması.

-
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişimleri desteklenecektir.
Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir
psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması ilimizde etkin olarak yürütülecektir.

Amaç 5

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve
zihinsel gelişimleri desteklenecektir.

Hedef 5.1.

Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel
bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması ilimizde etkin olarak yürütülecektir.
Hedefe
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri

Performans Göstergeleri

PG 5.1.1. Rehberlik öğretmenlerinden
mesleki gelişime yönelik hizmet içi
eğitime katılanların oranı (%)
100

20

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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Koordinatör Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İş Birliği Yapılacak Birimler

TEGM, OGM, MTEGM, DÖGM, ÖÖKGM, HBÖGM, ÖYGGM, BİDB.

6 Ay

Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine
yönelik bilgi eksikliği,
Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan
beklentilerinin olumsuz etkileri.

Riskler
Stratejiler

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

S 5.1.1

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

-

RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması,

Tespitler

Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz
olması.

İhtiyaçlar

-

Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü
güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır.
Amaç 5
Hedef 5.2

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal
ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama
kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım ile eğitim öğretim
yapılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
2019

PG 5.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamaları ile ilgili hizmet içi
100
eğitim verilen öğretmen sayısı
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İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

120
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240

6 Ay

Koordinatör Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

İnsan Kaynakları Şubesi, Tüm Eğitim Şubeleri

Riskler

6 Ay

Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz
olması,
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Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az
olması,
-

RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar,

-

Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması,

Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli
düzeyde bilgi sahibi olunmaması.

Stratejiler

S 5.2.1

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi
artırılacaktır.

S 5.2.2

Küçük onarım ve donanım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki
imkanları ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilecektir.

S 5.2.3

Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere
okul ve kurumların fiziki imkanları iyileştirilecektir.

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

-

Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması,

-

Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması,

Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam
edilmesi,
Tespitler

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli
düzeyde bilgi sahibi olunmaması.
Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları
planlanması,
Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre
düzenlenmesi,
Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının
artırılması,
-

İhtiyaçlar

Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi,

Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli
teşviklerin sağlanması.

Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz,
akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.
Amaç 5

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal
ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir.

Hedef 5.3

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli
öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile
desteklenecektir.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi Başlangıç
(%)
Değeri
2019

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezleri
grup tarama uygulaması yapılan
30
öğrenci oranı (%)
PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi
öğrencilerinin programlara devam
30
oranı (%)
PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde
özel yeteneklilere yönelik açılan
destek eğitim odalarında derslere
40
katılan öğrenci sayısı
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Koordinatör Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Tüm Eğitim Şubeleri

Riskler

Stratejiler

-

Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu,

-

Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması,

-

Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması,

-

Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması.

S 5.3.1

Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapının ve süreçlerin iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

S 5.3.2

Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha etkin
kullanılacaktır.

Maliyet Tahmini

-

25.245.934,48

-

Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması,

Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması,
Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz
olması,
Tespitler

Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması,

Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin
geliştirme çalışmalarının yetersiz olması.
Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden
kurgulanması,
-

Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması,

Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş
ölçeklerin kültürel uyum çalışmaları yapılması için kaynak ihtiyacı,
İhtiyaçlar

Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin
geliştirilmesinde özel teşebbüsün katkılarının artırılması için iş birliği yapılması.
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Amaç 6: Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecek olan
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır.
Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.

Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun
ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde
sürdürülecektir.

Hedef 6.1

Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi Başlangıç
İzleme Rapor
(%)
Değeri
2019 2020 2021 2022 2023 Sıklığı Sıklığı

Performans Göstergeleri

İşletmelerin
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6.1.1
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PG 6.1.2 Kariyer rehberliği
kapsamında Genel Beceri Test
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PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki
ve teknik ortaöğretim öğrenci
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Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi
İş
Birliği
Yapılacak
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Tüm Eğitim Şubeleri
Birimler
Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış
açısının devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması,
Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz
davranması,
Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki
yükseköğretim programlarına devamı sağlamaması,
Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların
beklenen desteği vermemesi,

Riskler

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve
S 6.1.1 mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır.
Stratejiler
Maliyet Tahmini

-

18.934.450,86 TL

Tespitler

-

Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı,
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Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak
yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi,
-

Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması,

Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart
ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere dayanmaması,
Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş
birlikleri geliştirilmesi,
Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin
geliştirilmesi,
Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin
geliştirilmesi.

İhtiyaçlar

Hedef 6.2:Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı
iyileştirilecektir.
Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası
ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde sürdürülecektir.

Hedef 6.2

Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve
altyapı iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki
gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen
sayısı

50

0

10

20

30

40

50

6 Ay

6 Ay

PG 6.2.2 Program tanıtım toplantı sayısı

20

0

3

4

5

5

5

6 Ay

6 Ay

PG 6.2.3 Döner sermaye yürüten okul
sayısı

30

3

4

5

6

6

6

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

-

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak
Birimler

-

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi

S 6.2.1

-

S 6.2.2

-

Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması,
Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması.
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş
ortamlarında yapılacaktır.
Sektör talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda atölye ve laboratuarlar güncellenecek ve
döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir.

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

-

18.934.450,86 TL

-

Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve
becerilerini güncel tutacakları imkânların yetersiz olması,
Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme
sisteminden olumsuz etkilenmesi ve gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması.
Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri,
Döner sermaye faaliyetlerinin artırılması için mevzuat düzenlemesi.

-
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.
Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası
ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde sürdürülecektir.

Hedef 6.3

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi (%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde
bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumu sayısı

40

1

1

1

1

1

1

6 Ay

6 Ay

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında
yapılan protokol sayısı

30

2

3

3

3

3

3

6 Ay

6 Ay

PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı model
başvurusu yapan mesleki ve teknik
eğitim kurumu

30

2

2

2

2

3

4

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Destek Hizmetleri Şubesi, İnşaat Yatırım Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
-

Riskler

Stratejiler

S 6.3.1

Maliyet Tahmini

-

Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların
beklenen desteği sağlamaması,
Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması,
Diplomatik ve yapısal engeller,

-

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır.

-

18.934.450,86 TL

-

Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki ve teknik
eğitimle olan etkileşiminin beklenen seviyede olmaması,
Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör
temsilcilerinin yer almada isteksiz olması,
Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni
mesleklerin ortaya çıkması.
Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili
taraflarla iş birlikleri,

-

Tespitler

-

İhtiyaçlar

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama
oranları artırılacaktır.
Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası
ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde sürdürülecektir.

Hedef 6.4

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama
oranları artırılacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı
(%)

25

5

6

7

8

9

10

6 Ay

6 Ay
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PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki
kursları tamamlama oranı (%)

25

70

75

80

85

85

85

6 Ay

6 Ay

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından
yararlanma oranı (%)

25

10

11

12

13

14

15

6 Ay

6 Ay

PG 6.4.4 İlimizdeki geçici koruma altındaki 517 yaş grubundaki yabancı öğrencilerin
okullaşma oranı (%)

25

100

100

100

100

100

100

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

İş Birliği Yapılacak
Birimler

Tüm Şubeler
-

Riskler

-

Stratejiler

S 6.4.1

-

Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması,
Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kariyerlerinde
dikkate alınmaması,
Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde
olmayışı.
Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenmeye katılım ve
tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan
yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları artırılacaktır.

Maliyet Tahmini

Tespitler

-

18.934.450,86 TL

-

Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az olması,
Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde
olmaması
Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde
çalışması.
Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri
düzenlenmesi,
Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması,
Ulusal ve uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin(Hibe) sağlanması.

İhtiyaçlar

-
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Amaç 7:
Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslar arası standartlar gözetilerek
yapılacak düzenlemeler doğrultusunda ilimizdeki özel öğretim kurumları yapılandırılacaktır.
Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacaktır.
Amaç 7

Bakanlığımız standartları doğrultusunda tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısı
işletilecektir.

Hedef 7.1

Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacaktır.
Hedefe
Başlangıç
İzleme Rapor
2019 2020 2021 2022 2023
Etkisi (%) Değeri
Sıklığı Sıklığı

Performans Göstergeleri

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim okullarında
25
bulunan öğrencilerin oranı (%)

17

18

19

20

20

20

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin
25
oranı (%)

4

5

5

5

5

5

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin
25
oranı (%)

4

5

5

5

5

5

6 Ay

6 Ay

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan
25
öğrencilerin oranı (%)

13

14

15

15

15

15

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Özel Öğretim Kurumları Şubesi

İş Birliği Yapılacak
Tüm Şubeler
Birimler
Riskler

-

Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması,
Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması.

Stratejiler S 7.1.1

-

Özel öğretim kurumlarının niteliğinin artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Maliyet Tahmini

-

75.737.803,44 TL

-

Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında
düşük olması.
Velilerin maddi yetersizlikleri

-

Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar yapılması,

Tespitler

İhtiyaçlar
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III. BÖLÜM
Maliyetlendirme
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili birimi ile yapılan görüşmeler sonucunda Kırşehir'e çok farklı bütçe
kalemlerinde ve çok farklı bütçe kodları ile kaynak girişi olduğu tam veriye ulaşmanın mümkün olmadığı
öngörülemeyen bütçe girişinin %20 seviyesine ulaştığı anlaşılmıştır. Bu durumlar göz önüne alındığında
hedefler seviyesinde bütçe hesaplanmasının mümkün olmadığı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ancak ilgili
birimlerden 2018 bütçesi ile ilgili alınan rakamlar aşağıdaki gibidir. Bu rakamlara her yıl için %10 luk
güncellemeler yapıldığında tablo aşağıdaki gibi çıkmıştır.

İlgili Birim

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Toplam

İnşaat Ödenekleri

63.953.000,01 70.348.300,01 77.383.130,01 85.121.443,01 93.633.587,31

102.996.946,05 493.436.406,41

Destek Hizmetleri
Ödenekleri

1.132.763,11

1.246.039,42

1.370.643,36

1.507.707,70

1.658.478,47

1.824.326,32

8.739.958,38

Onarım Ödenekleri 2.382.761,99

2.621.038,19

2.883.142,01

3.171.456,21

3.488.601,83

3.837.462,01

18.384.462,24

Okul Aile Birliği
Gelirleri

1.244.723,95

1.369.196,35

1.506.115,98

1.656.727,58

1.822.400,34

2.004.640,37

9.603.804,56

Toplam

68.713.248,09 75.584.572,90 83.143.030,19 91.457.333,21 100.603.066,53 110.663.373,18 530.164.624,10

Amaç Ve Hedef

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Amaç 1

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

Hedef 1.1

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 1.2

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 1.3

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Amaç 2

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

Hedef 2.1

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 2.2

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 2.3

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Amaç 3

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

Hedef 3.1

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 3.2

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 3.3

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Amaç 4

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65
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15.809.053,31

Toplam
Maliyet
75.737.803,44
25.245.934,48
25.245.934,48
25.245.934,48
75.737.803,44
25.245.934,48
25.245.934,48
25.245.934,48
75.737.803,44
25.245.934,48
25.245.934,48
25.245.934,48
75.737.803,44

Hedef 4.1

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Hedef 4.2

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Hedef 4.3

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Hedef 4.4

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Amaç 5

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

Hedef 5.1

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 5.2

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Hedef 5.3

3.272.059,43

3.599.265,38

3.959.191,91

4.355.111,11

4.790.622,22

5.269.684,44

Amaç 6

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

Hedef 6.1

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Hedef 6.2

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Hedef 6.3

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Hedef 6.4

2.454.044,57

2.699.449,03

2.969.393,94

3.266.333,33

3.592.966,66

3.952.263,33

Amaç 7

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

Hedef 7.1

9.816.178,30

10.797.796,13 11.877.575,74 13.065.333,32 14.371.866,65

15.809.053,31

TOPLAM

18.934.450,86
18.934.450,86
18.934.450,86
18.934.450,86
75.737.803,44
25.245.934,48
25.245.934,48
25.245.934,48
75.737.803,44
18.934.450,86
18.934.450,86
18.934.450,86
18.934.450,86
75.737.803,44
75.737.803,44

68.713.248,09 75.584.572,90 83.143.030,19 91.457.333,21 100.603.066,53 110.663.373,18 530.164.624,10
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III. BÖLÜM
İzleme Ve Değerlendirme
İzleme, stratejik planın belirli zaman dilimleri içerisinde kontrol edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise,
stratejik plan uygulandıktan sonra elde edilen sonuçların hedef ve amaçlara ulaşmadaki tutarlılığın ölçülmesidir.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik Planı’nın üst kurul ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe
girmesinden sonra planın izleme ve değerlendirmesi de eş güdüm içerisinde başlayacaktır.
Planda belirtilen faaliyetleri uygulayarak ulaşılmak istenen stratejik amaç ve stratejik hedeflerin istenilen düzeyde
verimli olup olmadığını görebilmek için Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme
Ekibi kurulacaktır. Stratejik Plan izleme ve değerlendirme ekibi çalışmalarında planda belirtilen performans
göstergelerini kullanacaktır.
Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri
faaliyet ve projelerle ilgili raporlarını hazırlayıp İzleme ve Değerlendirme Ekibine sunacaktır. İzleme ve Değerlendirme
Ekibi, şubelerden gelen altı aylık raporları değerlendirerek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini,
ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden
belirlenen amaç ve hedeflere ne derece örtüştüğünü rapor halinde Üst Yöneticinin bilgisine sunacaktır ve Üst
Yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır.
Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik
tedbirlerin alınması sağlanacak ve stratejik planın etkili ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için doğru bir yaklaşım
izlenmiş olacaktır.
İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi
Yılda iki kez Milli Eğitim Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme
düzeyleri tespit edilecektir. Yılın ilk altı aylık döneminde Strateji Geliştirme Şubesi tarafından ara izleme
gerçekleştirilecektir. Harcama birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili
gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanacaktır. İkinci izleme döneminde ise yıl sonu gerçekleşme durumları tesit
edilecektir. Hazırlanan rapor Milli Eğitim Müdürü’ne sunulacaktır.
Bu bağlamda; amaçlara ulaşabilmek için oluşabilecek riskler tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Stratejik plan değerlendirme raporu için belirlenmiş olan yedi amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için konulmuş olan
hedeflerden sorumlu olan birimlerin belirlenmiş olan sürelerde raporlarını hazırlayarak Strateji Geliştirme Şubesi’ne
teslim edeceklerdir. Strateji Geliştirme Şubesi gelen tüm raporları bir araya getirerek üst yöneticiye sunmak
sorumluluğundadır.
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Adı Soyadı

Ünvanı

Görevi

Şevket KARADENİZ

İl Millî Eğitim Müdürü

Başkan

Yüksel YILMAZ

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Üye

Galip ÖZTÜRK

Maarif Müfettişleri Başkanı

Üye

Murat Muhsin KAYA

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

Üye

Muhammed KARAKAYA

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Mesut YAZICI

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Aslan TEKEŞ

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Ahmet DOST

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Vasfi SEYHAN

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

İdris EFE

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

Kenan YEĞEN

Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

OLUR
Şevket KARADENİZ
Milli Eğitim Müdürü

İmza

