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İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül! ne bu şiddet bu celal? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, 

Hakkıdır, Hak'ka tapan, milletimin istiklal! 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım; 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım; 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar. 

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın! 

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. 

Doğacaktır sana vaadettiği günler Hak'kın; 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda! 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli; 

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli! 

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli, 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım; 

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerret gibi yerden naşım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal; 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hak'ka tapan milletimin istiklal! 

                          MEHMET AKİF ERSOY 
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ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 

 

Ey Türk Gençliği! 

 

          Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.  

 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. 

İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. 

Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 

bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!  

 

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine 

kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. 

Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 

dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha 

vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet, dalalet ve hatta hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.  

 

Ey Türk istikbalinin evladı!  

 

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. 

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

 

                                                                                                                         Ankara, 20 Ekim 1927 
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Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve 

sefalete terk eder. 
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Biz Bir Aileyiz… 
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VALİ SUNUŞU 

Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi, çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması, 

bilimsel düşünme yeteneğinin gelişebilmesi nitelikli bir eğitimle mümkündür. 

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişimler tüm 

kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, eğitimde 

yeni yaklaşımların ve uygulamaların yaşama geçirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya 

ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 

Bugün nerede olduğumuzun, nereye ne zaman nasıl ulaşacağımızın farkına varabilmemiz için 

eğitimde stratejik planlama sürecini iyi idrak edebilmeli ve hayata geçirebilmeliyiz. Devletimizin 

bizlere sunmuş olduğu imkânların yerinde kullanılması, kaynakların israf edilmemesi, çocuklarımızın 

daha modern eğitim kurumlarında nitelikli bir eğitim alabilmeleri, yatırımların sürekliliği, disiplinli bir 

bütçe oluşturulması için özverili bir planlama gereklidir. 

Hazırlanan stratejik plan; İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaçlarını, 

temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için 

izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını göstermektedir. 

Geleceğimizi görmek istediğimiz düzeye taşımak için bir yol haritası olan stratejik planın 

başarıyla uygulanmasında tüm idari birimlerimiz ile çalışanlarımıza büyük görevler düşmektedir. 

Bu planın hazırlanmasında emeği geçenlere ve planın uygulanması sürecinde katkı sağlayacak 

herkese teşekkür ederim.    

 

                                                                                                             Ali ARSLANTAŞ 

                                                                                                               Erzincan Valisi  
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MÜDÜR SUNUŞU  

Eğitim bir süreçtir ve bu süreçte asıl olan, bireyin davranışlarının, toplumsal değerler 

çerçevesinde yine toplumun beklentileriyle eşleştirilerek istenilen değişimi gerçekleştirme çabalarıdır. 

Bu nedenle; eğitim kurumlarının özellikle de okulların çevre koşullarını inceleyerek değerlendirme 

yapmaları, çevreye uyum süreci ile birlikte değişimlere hazır bir alt yapı oluşturarak, toplumun 

talepleri ile ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir sentez yaparak, açık ve dışa dönük stratejiler 

geliştirmek gerekliliği kaçınılmazdır.  

Gelişme sürecini hızlandırma temel hedefiyle, mevcut kaynaklarını ekonomik ve sosyal 

faydayı sağlayacak şekilde kullanmayı ilke edinen bu stratejik plan; Erzincan İl Millî Eğitim 

Müdürlüğü olarak 2015-2019 yıllarını kapsayan beş yıllık bir dönemde gerçekleştirmeyi 

düşündüğümüz stratejik amaçları, hedefleri, faaliyet ve projeleri içermektedir. İnanıyorum ki Erzincan 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, önemli kararlarımıza ve adımlarımıza ışık tutacak, temel 

referansımız olacaktır.  

“Eğitimin her alanında izlenen ve model alınan bir il olmak” dileğiyle... Planın hazırlanma 

sürecindeki yoğun çalışma döneminde değerli katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlarımıza ve eğitim 

gönüllülerine, özverili ve özenli çalışmaları için stratejik planlama ekibine ve çalışmalara katkı 

sağlayan tüm mensuplarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

                                                                                                               Aziz GÜN 

                                                                                                      İl Milli Eğitim Müdürü  
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MEB: Milli Eğitim Bakanlığı                                                        

BİMER: Başbakanlık İletişim Merkezi 

GSB: Gençlik ve Spor Bakanlığı                                                  

YBO: Yatılı Bölge Ortaokulu 

STK: Sivil Toplum Kuruluşları                                                     
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HBÖ: Hayat Boyu Öğrenme                                                                                                        
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LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı                                                     
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TANIMLAR 

Bilim Sanat Merkezleri: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli 

çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst 

düzeyde kullanmalarını sağlamak üzere eğitim-öğretim hizmeti veren kurumdur.  

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.  

Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin 

bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve 

belgeye götüren eğitimi ifade eder.  

Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı 

sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için 

özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan 

odaları ifade eder. 

Eğitim Bölgeleri: Bir koordinatör müdürün yönetiminde, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim 

Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesindebelirtilen ölçütlere göre belirlenen ve eğitim hizmetlerinin 

daha etkin olarak sunulabileceği uygun büyüklükteki bölgeyi ifade eder.  

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin (Eurostat) 

yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul 

mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak 

ifade edilen göstergedir.  

Hafif, Orta, Ağır Düzeyde Öğrenme Güçlüğü: Bir çocuğun zekâsı normal ya da normalin 

üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya 

matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarıgöstermesidir.  

İnformal Öğrenme: Bilinçli bir öğrenme sürecine girmeksizin içgüdüler (merak, gözlem) 

veya ihtiyaçlar sonucunda doğal olarak gerçekleştirilen öğrenme.  

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.  

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. 

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

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

alanlara özgü olarak sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutumlardır.  

 

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 Eğitim Sınıfları: Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun 

bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve 

kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda 

millî eğitim müdürlükleri tarafından açılan özel eğitim sınıflarıdır. 



 

xiv 
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Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, 

bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı 

farklılık gösteren bireyi ifade eder.  

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 bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel 

akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder. 

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.  

Yöneltme/Yönlendirme: Öğrencilerin, ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerini dikkate 

alarak; olumlu bir benlik kavramı geliştirebilmelerine, seçeneklerden haberdar olmalarına, 

potansiyellerinin farkında olarak onu geliştirmeye çalışmalarına, bu doğrultuda kararlar 

alabilmelerine, aldıkları kararların sonuçlarını görebilmelerine ve sorumluluğunu almalarına yönelik 

bilimsel hizmetlerin düzenli ve sürekli bir biçimde verilmesidir.  

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 

öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 
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BÖLÜM 1: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

A. Erzincan Il Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci: 

1-2013/26 sayılı genelge ile stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik plan çalışmaları 2013/26 sayılı 

genelge ve eki ile Kalkınma Bakanlığı’nın stratejik planlama kılavuzuna uygun olarak başlatılmıştır. 

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığından gelen ilgili yazı tüm okul/kurumlarımızla paylaşılmış, ilerleyen 

süreçte bir takvim dâhilin de bilgilendirmelerin yapılacağı duyurulmuştur. 

2-İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul/kurum stratejik planlarını hazırlayacak ekipler 

oluşturulmuştur. 

İlk olarak ilimizde daha önce stratejik planlama eğitimlerine katılmış 2 öğretmenimiz stratejik 

plan il koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. Bu bağlamda müdürlüğümüzde “Stratejik plan 

koordinasyon ekibi” kurulmuştur. İlimizde bulunan okul ve kurumlar da stratejik plan hazırlama 

çalışmasını yürütecek ekiplerin  oluşturulması için gerekli yazışma ve toplantılar düzenlenmiştir.. 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan üst kuruluna yapılan ve yapılacak çalışmalar 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır ve üst kurulun çalışmalar ile ilgili desteği alınmıştır. 

3-İl MEM stratejik planına yön verecek stratejik planlama üst kurulu oluşturulmuştur. 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

eğitim politikalarına yön veren, ilin eğitimi ile ilgili kararlar alan kurum müdürleri,  Maarif 

Müfettişleri Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinden oluşturulmuştur. Alınan her kritik kararda ve 

yapılan çalışmalarda (GZFT, Misyon, Vizyon vb.)  Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan 

üst kurulu üyeleri bilgilendirilmiştir. 

ERZİNCAN İLİ STRATEJİK PLAN ÜST KURULU ÜYELERİ 

SIRA 

NO 
ADI VE SOYADI  UNVANI TELEFON e-mail ADRESİ 

1 Aziz GÜN Milli Eğitim  Müdürü 446 2142073 aziz_gun24@hotmail.com 

2 Yahya TEKİN Müdür Yardımcısı 446 2142073 yahyatekin76@hotmail.com 

3 Mutlu MAYDA Müdür Yardımcısı 446 2142073 mutlumayda2929@gmail.com 

4 Abdullah ŞAHİN Şube Müdürü 446 2142073 abdullahsahin24@gmail.com 

5 Celal AYDIN Şube Müdürü 446 2142073 cllaydin@hotmail.com 

6 Hasan GÜNEŞ Şube Müdürü 446 2142073 hasangunes024@hotmail.com 

7 Yıldız ERTUNÇ Şube Müdürü 446 2142073 yildizertunc79@hotmail.com 

8 
Yalçın 

TÜRKYILMAZ 
Şube Müdürü 446 2142073 ys-76@hotmail.com 

9 Cevat BİNGÖL Şube Müdürü 446 2142073 cevatbingol24@gmail.com 

10 Murat DEMİR Şube Müdürü 446 2142073 murat-demir2476@hotmail.com 

11 Muhammed ŞAHİN Şube Müdürü 446 2142073 c.armagantarda@hotmail.com 

 

12 

 

M. Mustafa GÜNEŞ 
Çayırlı İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 3112301 muhmusgun24@gmail.com 

 

13 

 
Hasan MUTLU 

İliç İlçe Milli Eğitim 

Müdürü 
446 7112034 tuuba2006@hotmail.com 
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14 

 
Yakup ÇUKADAR 

Kemah İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 5112056 ycukadar@hotmail.com 

 

15 

 
Hüseyin KULELİ 

Kemaliye İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 7512367 huseyinkuleli@hotmail.com 

 

16 

 

Lokman İPEK 
Otlukbeli İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 3612189 lokmanipek@hotmail.com 

17 

 
Yücel 

KAPLANOĞLU 

Refahiye İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 6112055 yücelalim@hotmail.com 

 

18 
Turan IŞIK 

Tercan İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 4413224 turan24turan@hotmail.com 

19 
M. Zeki 

DUMLUPINAR 

Üzümlü İlçe Milli 

Eğitim Müdürü 
446 4112229 mehmetzekidumlupinar@hotmail.com 

 

4-İl MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Oluşturulmuştur. 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan koordinasyon ekibi, İl Milli Eğitim Müdürü, 

müdür yardımcıları, Maarif Müfettişleri Başkanı ile daha önceki stratejik planlama sürecinde görev 

almış öğretmenler, planlama ile ilgili eğitime katılmış okul/kurum müdür ve müdür yardımcıları ve 

memurdan oluşturulmuştur. 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik plan koordinasyon ekibi, daha önceki stratejik 

planlama sürecinde görev almış öğretmenler, planlama ile ilgili eğitime katılmış okul/kurum  müdür  

ve müdür yardımcıları ile  plan hazırlık çalışmaları yapmışlardır. Diğer ekip üyeleri ile de 15 günde bir 

toplanarak bilgilendirme/değerlendirme/yönlendirme toplantıları yapma usulü benimsemiştir. 

Çalışmalar bu şekilde yürütülmüştür 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mehmetzekidumlupinar@hotmail.com
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ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ 

SIRA 

NO 
ADI VE SOYADI  UNVANI TELEFON e-mail ADRESİ 

1 Yıldız ERTUNÇ 
AR-GE Birimi 

Şube Müdürü 
446 2142073 yildizertunc79@hotmail.com 

2 Seda CENGİZ 
Stratejik Plan İl 

Koordinatörü 
446 2142073 sedacengiz@meb.gov.tr 

3 Nesrin TEKİN 
Strateji 

Geliştirme 
446 2262412 egitimmeb@hotmail.com 

4 Recai SAYAR 

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

446 2142073 rsayar@meb.gov.tr 

5 Hülya AKIN Temel Eğitim  446 2142073 hulyaakin2448@hotmail.com 

6 
Güner 

AKARSULAR 
Orta Öğretim  446 2142073 figentoprak24@hotmail.com 

7 
Reyhan KILINÇ 

ÖZDEMİR 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik  
446 2142073 ozelegitimrehberlik24@meb.gov.tr 

8 Hüsnü DİNÇER 
Mesleki ve 

Teknik Eğitim 
446 2142073 dincer.24@ hotmail.com 

9 Kasım YILDIRIM 
Destek 

Hizmetleri 
446 2142073 kasimyildirim_24@hotmail.com 

10 Hülya UÇAR Din Hizmetleri 446 2142073 esmasevval24@hotmail.com 

11 Yıldız BİNGÖL 
İnşaat ve Emlak 

İşleri 
446 2142073 yildizbingol24@hotmail.com 

12 Ayşe ÖZTÜRK 
Hayat Boyu 

Öğrenme 
446 2142073 ayse-ozturk24@hotmail.com 

13 Kamber AKBAŞ Hukuk Hizmetleri 446 2142073 kamber1136@hotmail.com 

14 Murat ÜÇARKUŞ Özel Eğitim  446 2142073 muratucarkus@hotmail.com 

15 İhsan BALLI İnsan Kaynakları 446 2142073 ihsanballi24@hotmail.com 

16 Halis FINDIKÇI Özel Büro 446 2142073 halis_findikci24@hotmail.com 

17 Cemalettin CAN 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Sınav Hizmetleri 

446 2142073 ccan25@hotmail.com 

18 
Cemalettin 

ÇİYDEM 

İş Yeri Sağlığı ve 

Güvenliği 
446 2142073 cemalettinciydem@hotmail.com 
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ÇALIŞMALARI 

 

5-Stratejik planlama sürecinde toplam 10 toplantı yapılmıştır. 

Stratejik planlama sürecinde okul ve kurumlarımızın planının oluşturulması ve paydaş 

görüşlerinin alınması kapsamında il merkezinde tüm okul ve kurumların katıldığı iki toplantı her 

ilçede de yine her okul ve kurumun katıldığı birer toplantı yapılarak, toplamda 10 toplantı yapılmıştır. 

İl merkezi ve ilçelerde yapılan toplantılara okul/kurum stratejik plan hazırlama ekiplerinde  

bulunan bir idareci ve bir öğretmen katılmıştır. Yapılan genel toplantılarda yeterli bilgiye sahip 

olamayan yada daha ayrıntılı bilgi isteyen okul/kurumlara istekleri doğrultusunda gidilerek birebir 

danışmanlık yapılmıştır.  

6-Kurum içi ve dışında paydaşlarla anket çalışması yapılmıştır. 

Kurum içi elektronik ortamda yapılan anket çalışmasına 134 kişi, kurum dışı kağıtla yapılan 

anket çalışmasına ise 1065 kişi katılarak kurumun değerlendirilmesi yapılmıştır. Kurum dışı 

değerlendirmede kamu kurumlarından STK’lardan ve üniversiteden görüş alınmıştır. Ayrıca haziran 

2014 tarihinde  “EĞİTİM ŞEHRİ ERZİNCAN” adı altında yapılan eğitim çalıştayında İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, Üniversite, STK’lar ve diğer kamu kurumlarından katılan katılımcıların eğitimin kalitesini 

artırmak için belirttikleri ortak görüşlerde dikkate alınmıştır.  

7-Çalışmalar iki kez “MEM stratejik plan üst kuruluna sunulmuştur. 

 Stratejik plan koordinasyon ekibinin yaptığı çalışmalar süreç içerisinde iki kez MEM stratejik 

plan üst kuruluna sunulmuştur. Birincisi 2014 Nisan ayında olan toplantının ikincisi 2015 Ocak ayında 

yapılmıştır. İlde plana katkı sağlayabilecek tüm iç ve dış paydaşlardan görüş alınmıştır.    

B. Stratejik Plan Modeli 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, stratejik planının hazırlanmasında, çok katılımlı bir plan 

olması için, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilişkisi olan tüm paydaşların görüşlerinin 

alınmasına, azami gayret gösterilmiş, çalışmalar bu doğrultuda yapılmıştır. 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planı,  Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği üç 

temalı temel yapıdan yola çıkarak, kurumumuzun vizyonunu gerçekleştirecek nitelikte hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Şekil 1: Stratejik Plan Modeli 

MEB TASLAK 

PLANI 
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BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planını hazırlarken, doğru vizyon belirleyebilmek 

ve hedefimize ulaşabilecek çalışmalar yapabilmemiz için, durum analizini çok iyi yapmamız 

gerekmektedir. Durum analizi yapılırken kurumumuzun fotoğrafını çok net çekmeli eksiklikleri ve 

zayıf yönleri iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Güçlü yönlerimizi fırsatlarla destekleyebilirsek 

planlanan zamanda istediğimiz yerde olabiliriz. Bu bağlamda durum analizini iyi ve gerçekçi yapmak 

büyük önem arz etmektedir.   

A.TARİHSEL GELİŞİM 

 Eğitim kurumları ve kültürel kurumlar sadece bugünkü Cumhuriyet idaresiyle ortaya çıkmış 

bir gelişme değildir. Cumhuriyet dönemi öncesinde de bugünkü eğitim sistemi ile çelişkiler teşkil 

etmesine rağmen Osmanlı-Türk dönemi ve onun geriye doğru devamı olan Selçuklular devrinde 

Anadolu’da en yaygın eğitim kurumlarının başında Medreseler gelmekteydi. 

 Erzincan’ın kültürel fonksiyonlu etkinliklerde, yukarıda belirtilen dönemlerde, günümüzden 

daha geniş bir hinterlanda sahip olduğunu da tarihi kayıtlardan görmek mümkündür. Gerçi kentin 

değişik zamanlarında yaşadığı depremlerle yerle bir olması, geçmişe ait kültür izlerini tamamen 

ortadan kaldırmış, kent 1940 sonrasında yeniden inşa edilmiş ve eskiye ait birçok tarihi eser ve kültür 

hizmet binaları da yalnızca yaşlı insanların hatıralarında ve tarih sayfalarında kalmıştır. 

Erzincan’daki eğitim ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kültür kurumlarının ilk önce Selçuklu 

hâkimiyet dönemlerine rastladığı bölgenin değişik Türk beylikleri tarafından el değiştirdiği devrelerde 

zaman zaman iyi bir eğitim merkezi olduğu ifade edilmektedir. Tarihi açıdan Türk unsurunun bölgeye 

yerleşmesiyle Türk ve İslam kültürünün mükemmel şahsiyetlerinin yerleştirdiği bir medreseler 

kentidir. Erzincan’da zamanın eğitim kurumları olarak 16. yüzyılda on medrese, sekiz zaviye yer 

almakta; 20. yüzyıl başında altı medrese, dört tekke, bir askeri ortaokul, bir askeri lise, bir harp okulu 

bulunmaktadır. 

Erzincan’da 19.yüzyıldan itibaren ülke savunmasında üstün nitelikli insan yetiştirmek 

maksadıyla kurulan, askeri eğitim merkezleri yanında, bu orduya komutan yetiştiren askeri okullar 

oluşturmuştur. Böylece Erzincan 19. yüzyıl sonlarından itibaren bir askeri okul kenti olarak, yurt 

savunmasında subay yetiştiren bir merkez görevi üstlenmiştir.1892 tarihinde Erzincan’da 55 medrese, 

Sivil Rüştiye (180 öğrenci, 2 öğretmen) 119 ilk mektep, Ermenilere ait 5 ilk mektep ve orta mektep 

bulunmaktadır. 

1932 yılına gelindiğinde kentte Cumhuriyet dönemine ait okulların ortaya çıktığı kent 

merkezinde altı ilkokul (1927) bir mülki orta mektep, bir askeri orta mektep (1923) ve bir kütüphane 

(1926’dan beri 2549 kitaplı) bulunmaktadır. Erzincan’ın 1939 depremine kadar gerek eğitim gerek 

diğer kültürel fonksiyonlarda gelişmeler kaydettiği şüphesizdir.   

Bugün itibari ile Erzincan’da 19 okul öncesi,115 ilkokul, 71 ortaokul, 44 lise ile 9 fakülte, 3 

enstitü, 5 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 8 araştırma merkezi ile eğitim kalitesi artarak devam 

etmektedir. 
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 Erzincan Kemah Kuruçay Refahiye 

Nüfus 60.000 20.000 - - 

Cami 210 50 13 52 

Medrese 25 2 1 6 

Rüştiye 2 1 2 3 

Kilise 35 10 5 13 

Sübyan 119 41 30 40 

1900 Yılı Salname’ye göre; Erzincan Tablosu 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye dayanarak 

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri görevleri şunlardır: 

1- İl millî eğitim müdürlüğü illerde (merkez ilçeler dâhil), eğitim denetmenleri başkanlığı ile şube 

müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe 

millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak 

teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür. 

2- İl millî eğitim müdürlüklerindeki sivil savunma uzmanları hakkında 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 hükümleri uygulanır. 

 

İl ve ilçe yöneticilerinin görevleri ve işbölümü 

3-İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve 

programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli 

bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu 

görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür. İl millî eğitim 

müdürleri bu görevlerin yürütülmesinde kendilerine yardımcı olmak üzere büro oluşturabilir. 

4- İl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında 

uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları 

ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü 

tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

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

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

ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim müdürü tarafından verilen 

diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

6- İl ve ilçelerde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği görevleri 

mevzuat çerçevesinde yürütürler. 

7- Maarif Müfettişleri Başkanlığı görevleri şunlardır: 
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a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek, 

b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 

c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 

d) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 

e) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, 

f) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında 

yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, 

g) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik 

hizmetlerini yürütmek, 

h) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

i) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, 

j) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak, 

k) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak. 

C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ 

Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki Ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim Ve 

Rehberlik, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Ortak Görevleri 

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. Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 

4. Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

5. Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara 

göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 

6. Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 

7. Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

8. Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak, 

9. Rehberlik Araştırma Merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini ve ölçme araçlarını sağlamak, 

10. Rehberlik Servislerinin kurulması ve etkin çalışmasını sağlamak, 
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C) Öğrencilere Yönelik Görevler: 

1. Tüm eğitim kurumları için Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarının planlanması ve 

ilgili birimlerle yürütülmesini sağlamak, 

2. Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

yaptırmak ve sonuçlarını raporlamak, 

3. Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin 

yürütülmesini sağlamak, 

4. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

5. İlköğretim öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek, 

6. Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, 

7. Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

8. Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

9. Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitimlerinin planlanması, 

10. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

D) 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, 

Temel Eğitim Şubesi Yürütülen Projeler ve Faaliyetler: 

1. Okul Sütü Projesi, 

2. DYNED İngilizce eğitim projesi, 

3. Bu Benim Eserim Projesi, (AR-GE ile ortaklaşa) 

4. Geleceğe İlk Adım ve Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme projeleri, 

5. Danışmanım Hep Yanımda Projesi, (AR-GE ile ortaklaşa) 

6. YSÖP Programı ile ilgili iş ve işlemler, 

7. Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

8. Okul öncesi eğitim veren kurumlarının ücretlerin tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

9. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve İlköğretim Haftası kutlama etkinlikleri ile 

ilgili iş ve işlemler, 

10. Okulöncesi, ilkokul ve ortaokul kayıt alanlarını belirlemek ve gerektiğinde güncellemek, 

11. İlkokul ve ortaokulların şube açma ve kapatma iş ve işlemlerini yapmak, 

12. Zümre öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlamak, il zümre başkanları toplantılarını 

düzenlemek 

Ortaöğretim Şubesi Yürütülen Projeler ve Faaliyetler: 

1. İl Milli Eğitim Komisyonu ve Ad Verme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2. Kız çocuklarının okullaşması projesi, 

3. Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi öğrencilerinin Disiplin Kurulu ile ilgili 

iş ve işlemleri yürütmek, 

4. 13 Şubat Kurtuluş Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 

Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri ile ilgili iş ve 

işlemler, 

5. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerin Denklik ve Apostil Onayı ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 
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6. Yüksek Öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,  

7. Eğitim Bölgeleri ve zümre öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlamak, il zümre başkanları 

toplantılarını düzenlemek, 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi Yürütülen Projeler ve Faaliyetler: 

1. İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulunun iş ve işlemlerini yürütmek. 

2. İl Spor Güvenlik Kurulu ile ilgili müdürlüğümüze verilen iş ve işlemlerin sekretaryasını 

yürütmek (bu kurula Milli Eğitim Müdürü adına görevlendireceği bir müdür yardımcısı 

katılacaktır) 

3. Cumhuriyet Eğitim Gezileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

4. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler ile ilgili çalışmaları planlamak, takip etmek, 

koordinatör görevlendirmelerini yapmak, örnek çalışmaları çevreye duyurmak, 

5.  3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri 

planlamak ve yürütmek,  

6. Demokrasi Eğitimi ve Öğrenci Meclisleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7. İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi öğrencilerinin ulusal ve 

uluslararası sportif etkinliklerine ilişkin iş ve işlemler ile sporcu öğrencilere yönelik 

hizmetlerin planlanması ve yürütülmesi için gereken iş ve işlemler yapmak, 

8. Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilgili meslek kuruluşları, sanayi 

siteleri ve organize sanayi bölgeleri yöneticileriyle gerekli iş birliği yaparak ilişkilerin 

geliştirilmesini sağlamak,  

Din Öğretimi Şubesi Yürütülen Projeler ve Faaliyetler: 

1. İlköğretim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi öğrencilerinin ulusal ve 

uluslararası sosyal ve kültürel etkinliklerine ve gezilerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

2. Resmi bayramlar dışında kalan tüm kutlama veya anma gün ve haftaları ile programlarının 

hazırlanması ve uygulanması için gereken iş ve işlemleri yürütmek, 

3. Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Öğretmen Adayları ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, 

4. Üniversite öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında eğitim kurumlarında 

yapacakları çalışmaları planlamak, 

5. Eser ve yayın inceleme ile ilgili iş ve işlemler, 

6. Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulamaları izlemek, 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi Yürütülen Projeler ve Faaliyetler: 

1. İl Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2. Sağlık, okul sağlığı, ( Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu ile ilgili iş ve 

işlemler, 

3. Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecek maddelerinin sağlık, temizlik, hijyenik ve besin 

değeri yönünden uygunluğunu denetlemek, 

4. Beyaz Bayrak Projesi ile ilgili iş ve işlemler, 

5. Eğitim kurumlarında toplum sağlığı ve çevreyi koruma konularında halka açık kurs, seminer 

ve konferanslar düzenlemek, bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek,  

6. Koruyucu sağlık önlemlerini belirleyerek uygulamaya koymak, eğitim kurumlarında 

öğrencilere yönelik sağlık taramasını ve aşı hizmetlerinin bir plan dâhilinde yürütülmesini 

sağlamak, buna dair iş ve işlemleri yürütmek, 

7. Tütün Kontrol Kurulu ile ilgili müdürlüğümüze verilen iş ve işlemleri yürütmek(bu kurula 

milli eğitim müdürü adına görevlendireceği bir müdür yardımcısı katılacaktır) 
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8. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulu ile ilgili müdürlüğümüze verilen iş ve 

işlemleri yürütmek, 

9. Kanser Kontrol ve Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kurulu ile ilgili müdürlüğümüze 

verilen iş ve işlemleri yürütmek, 

10. OÇEP ile ilgili faaliyetleri sürdürmek, 

11. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamalarına ve Dünya Engelliler Olimpiyatları’na özel 

eğitim okullarının katılmasını sağlamak,  

12. Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünce 

yürütülen Koruma Kurulunun iş ve işlemlerini yürütmek(bu kurula Milli Eğitim Müdürü adına 

görevlendireceği bir müdür yardımcısı katılacaktır) 

13. Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının 

uygulanması hakkındaki yönetmeliğine uymak,  

14. Hayat Boyu Öğrenme Şubesi Yürütülen Projeler ve Faaliyetler: 

15. Okullar hayat olsun projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

16. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan tüm kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

17. Açık öğretim ortaokul, lise ve meslek lisesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

18. Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

19. Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

20. Yardıma muhtaç öğrencilere özel veya resmi kurum ve kuruluşlarca yapılacak yardımların iş 

ve işlemlerini yürütmek, 

21. Yardım kampanyaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBESİ 

1. Özel öğretim kurumları ile ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yürütmek, 

2. İl Trafik Komisyonu ile ilgili müdürlüğümüze verilen iş ve işlemleri yürütmek, 

3. Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 

4. Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

5. Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

6. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan 

kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, 

7. Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

8. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

9. Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

10. Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

11. Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 

12. Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve 

değerlendirmek, 

13. Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 

değerlendirmek, 

14. Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

15. Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ ŞUBESİ 

A) Ölçme Ve Değerlendirme Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 

2. Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 
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3. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

4. Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

B)  Eğitim Teknolojileri Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı 

uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, 

2. 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, 

3. İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön 

vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, 

4. Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

5. Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

6. Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek, 

7. Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek, 

8. Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, 

9. Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

10. Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

11. EBA, E-Okul ve Fatih Projesinin iş ve işlemlerini yürütmek. 

12. Strateji Geliştirme Şubesi ile birlikte istatistik verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve 

işlemleri yürütmek.  

13. Eğitim ve öğretim kurumlarının Bilgi Teknolojileri (BT) sınıfları, bilgisayar sayıları ile 

bilgisayarların teknik özelliklerine ilişkin gelişmeleri takip etmek, istatistik bilgileri derlemek,  

14. İlimizde bilgisayarlı eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin yürütülmesini sağlamak,  

15. Bilinçli internet kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili işlemler, 

C) Bilgi İşlem Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

2. Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

3. Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

4. Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

5. Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, 

6. İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

7. Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

8. MEBBİS ağ yönetiminin iş ve işlemlerini yürütmek. 

9. Doküman Yönetim Sistemi, e- imza,  e-posta, web sayfaları, bilişim teknolojileri alt yapısı 

bakım ve onarımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ 

A) Ar-Ge Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. AR-GE çalışmalarını mevzuatı doğrultusunda yürütmek, 

2. İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını 

sağlamak, 

4. İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin 

geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar 
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süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma 

geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

5. İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini 

geliştirici çalışmalar yapmak, 

6. Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 

7. TÜBİTAK’ın ulusal projeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

8. İç kontrol ve ön kontrol düzenleme ve uygulamaları yapmak, 

9.  İdarenin geliştirilmesi ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve bunların 

uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu çalışmalar esnasında iç denetçilerle iş birliği 

yapmak, 

10. Müdürlüğümüzün yıllık program, orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 

amaçlarını oluşturmak, bu konuda gerekli çalışmaları yapmak,  

11. Müdürlüğümüz birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak, 

müdürlüğümüzün faaliyet raporunu hazırlamak, 

12.  MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi gereğince Toplam 

Kalite Yönetimi çalışmalarını yapmak, 

13.  Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurt 

içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma-geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve diğer 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,  

14. Bakanlığımızın Avrupa Birliği uyum çalışmaları ile ilgili projelerini yürütmek, 

15. Okul ve bağlı kurumların projelerin yürütülmesi konusunda rehberlik, izleme ve 

değerlendirme yapmak, 

16. İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal faaliyetlerinin görünürlüğünü sağlamak, 

17. Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans Projeleri ve AB Kaynaklı Projelerin koordine edilmesi, 

tanıtımı, yürütülmesi, değerlendirilmesi, 

18. İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal ve uluslararası 

projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak, il düzeyinde uygulanan projelerle 

ilgili veri toplamak ve raporlamak,  

19. Kamu Hizmetleri Standartları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

20. Kurum personelinin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için sosyal, kültürel, 

sportif ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,  

21. Araştırma izin onaylarını almak, 

22. Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin 

uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 

23. Eğitim-öğretim ve diğer konularla ilgili istatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal 

ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve 

yayınlamak, 

B) Bütçe Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, 

2. Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

3. Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

4. Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

5. Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 

6. Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7. Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

8. Okul Aile Birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

9. Milli Eğitim Vakfı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
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10. Eğitim Hizmetlerini Geliştirme Derneği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

11. Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında görev yapan tüm Personele ait maaş, ücret, yolluk, 

sosyal hak vb. mali alacaklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve bunlara ait defterleri 

tutmak, maaş ve ücret bordrolarını hazırlamak ve dosyalamak,  

12. İLKSAN ile ilgili iş ve işlemler, 

13. Promosyon ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

14. Müdürlüğümüzün cari ve yatırım ödenekleri ile ilgili bütçe tekliflerini hazırlamak, planlamak, 

izlemek, değerlendirmek ve gerekli birimlerle koordineyi sağlamak ve bunlarla ilgili hukuksal 

işlemlerin yürütülmesi, 

15. Bölüm görev tanımı ile ilgili tahakkuk iş ve işlemlerini yapmak,  

16. Eğitim ve Öğretim Kurumlarından gelecek bütçe tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve 

gerekli ödeneğin sağlanması ile ilgili işlemleri yürütmek, 

17.  Genel ve Özel İdare Bütçelerinden ayrılan ödeneklerin dağıtım ve sarfı ile ilgili iş ve işlemleri 

(yetkili kurum ve kurullardan karar alındıktan sonra) yürütmek, 

HUKUK ŞUBESİ 

1. Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

2. Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı 

temsil etmek, 

3. Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, 

4. Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, 

5. Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, 

6. İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, 

7. İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

8. Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

9. Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek, 

10. Temyiz yoluna gidildiğinde temyiz harçlarının ödenmesi için Erzincan İli Muhakemat 

Müdürlüğü ile yazışmalar yapmak,  

11. Mahkeme kararlarının uygulanması için ilgili birimlere zamanında yazı göndermek,  

12. Bakanlığımızın davalı/davacı olduğu ve müdürlüğümüzü ilgilendiren davalarda, Bakanlığa 

bilgi/belge göndermek,  

13. Duruşmalı İdari Davalarda Valilik adına duruşmalara katılmak,  

14. Bölüm avukatları arasında iş birliği ve koordineyi sağlamak,  

15. Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması, sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el 

değiştirmesi, sayımı, dökümü ve muhafazası gibi işleri mevzuata uygun olarak yürütmek,  

16. Mevzuatın yorumlanması veya uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermek üzere 

görüş bildirmek, gerektiğinde Bakanlıktan görüş istemek,  

17. İl İnsan Hakları Kurulu ile ilgili müdürlüğümüze verilen iş ve işlemleri yürütmek, 

18. Erzincan Valiliğine/Millî Eğitim Müdürlüğüne karşı açılan idari davalarda İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’na (İYUK) göre;  

a) Savunmaya esas bilgi-belge toplamak ve savunma hazırlamak, 

b) Mahkeme ara kararlarını zamanında yerine getirmek üzere gerekli yazışmaları yapmak, 

c) İdarenin aleyhine olan Yürütmenin Durdurulması kararları ile esasa ilişkin kararlara karşı 

itiraz ve temyiz yoluna gitmek üzere gerekli yazışmaları yapmak, 

d) Gerekirse olağan üstü hukuk yollarına başvurmak, (Karar Düzeltme, Kanun Yararına Bozma)  

e) İdarenin lehine sonuç doğurabilecek bazı mahkeme kararının temyizden feragat zımnında 

temyiz etmeme, itiraz etmeme, oluru hazırlamak gibi iş ve işlemleri yürütmek,  
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İNSAN KAYNAKLARI ŞUBESİ 

A) Atama Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 

2. Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

3. Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan 

değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak, 

4. Bakanlıkça hazırlanan öğretmenlerin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin kılavuzlara göre iş 

ve işlemleri yürütmek,  

5. Bakanlığımızca ilk defa göreve atanan öğretmen alımları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

6.  Yöneticilik formasyonunun gelişmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

7. Disiplin soruşturması sonucunda gelenler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

8.  Öğretmenlerin hizmet puanlarına göre il içi sıra cetvellerinin MEB sıramatik programdan 

çıktılarını alarak öğretmenlere tebliğ etmek ve il içi sıra atama kılavuzlarında belirtilen 

tarihlerde atamalarını yapmak, 

9.  Eğitim öğretim kurumlarında kadro sayılarını, Strateji Geliştirme Bölümüyle birlikte tespit 

etmek, atama ve yer değiştirme işlemlerini buna göre yapmak, 

10. Ücretli öğretmenler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

11. Tüm personele ait görevlendirme işlemlerini yapmak. 

12.  Öğretmenlerin okul ve kurumlardaki norm kadroya göre dengeli dağılımlarını sağlamak, 

13.  Askere giden aylıksız izinli ve uzun süreli rapor alan öğretmenlerin yerine öğretmen 

görevlendirmesi yapmak, 

14.  Yönetmelik gereğince okul ve kurumların norm kadro arttırma ve eksiltme isteklerini 

inceleyerek uygun olanları Bakanlığa teklif etmek, 

15. Bakanlığımız birimlerinde ve Bakanlığımız dışında diğer kurumlardaki geçici görevlendirilen 

öğretmen ve yöneticilerin iş ve işlemlerini takip etmek ve ilgili birimlere bildirmek. 

16.  İlçe Millî Eğitim Müdürleri, Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ile İl/İlçe Şube Müdür atama 

ve görevlendirme iş ve işlemlerini gerçekleştirmek ve özlük haklarını takip etmek,  

17. Teftiş grupları alanlarına göre, okul ve kurumlarda görevli yöneticilerin isim ve görev 

yerlerini belirten listeleri her öğretim yılı başında Eğitim Denetmenleri Başkanlığına 

bildirmek,  

18. Okul/ Kurum Müdürlerinin istifası, soruşturması sonucunda idarecilik görevinin alınması ve 

mahkeme kararlarının uygulanmasını yerine getirmek,  

19. Gerekli hallerde yöneticilik görevinde bulunanların güvenlik soruşturması ve arşiv 

araştırmalarına yönelik iş ve işlemleri yapmak, 

20. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,  

21. Kurum tipleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesi 

22. Hizmetli personelin görev bölümü ve idaresini yapmak (çalışmalarını planlamak, görevlerini 

yazılı olarak tebliğ etmek, çalışmalarını takip etmek) 

 B) Özlük Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir.  

1. İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 

3. Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, 

4. Öğretmenlerin kadro tahsis ve tenkis işlemlerini yürütmek, 

5. Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

6. Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 

7. Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, 

8. Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 
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9. Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 

10. Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

11. Personelin (emekliler dahil) pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 

12. Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 

13. 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri 

yürütmek. 

14. Okul ve kurumlardaki görevli yönetici ve öğretmenlerin göreve başlama, ayrılma, istifa, 

sağlık, teftiş, mal bildirimi, izin, sicil, ödül, disiplin ve diğer özlük haklarıyla ilgili iş ve 

işlemlerini yürütmek, yetki dahilinde olanları sonuçlandırmak, 

15.  Bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde, öğretmenlerin istekle veya malulen 

emeklilik işlemlerini yürütmek, ayrıca emekliliğe ayrılmak isteyen ve ayrılması gereken 

öğretmen ve yöneticilerin emeklilik işlemlerini yapmak ve sonuçlandırmak,  

16. Okul ve kurumlardaki yönetici ve öğretmenlerin kademe, derece terfi, intibak (bir üst öğretimi 

bitiren öğretmenlerin intibakı, unvanı olan öğretmenlerin intibakı) hizmet birleştirilmesi ile 

ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yetkisi dâhilinde olanları sonuçlandırmak,  

17. İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,  

18. Mahallinde hazırlanan programları Millî Eğitim Müdürünün onayına sunmak ve bilgi için 

ilgili genel müdürlüğe göndermek,  

19. Öğretmenler için yeterliliklere dayalı sertifikasyon/belgelendirme sistemi oluşturmak,  

20. Hizmet içi Eğitim ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, Bakanlıkça veya il ve ilçe mahallinde 

düzenlenecek hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesinde gerekli tedbirleri almak, ilgili 

bölümlerle iş birliği yapmak, 

DESTEK HİZMETLERİ ŞUBESİ 

A)  Donatım ve Tesisler Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek, 

2. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

3. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

4. Müdürlüğümüze ait her türlü mal ve hizmet alımı ödemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

5. Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 

6. Bakanlığımız ve Özel İdareden gelen ödenekler ile ilgili personel hizmet alımı konusunda 

yapılacak ihale iş ve işlemlerini yürütmek, 

7. Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 

8. Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

9. Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

10. Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

11. Yeni yapılan okul ve kurumların ilk tesis malzemeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

12. Eğitim öğretim kurumlarının her türlü eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarının tespiti, 

planlaması ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, eğitim araç ve gereçleri ile diğer 

imkânlardan bütün eğitim kurumlarının bir program dahilinde faydalanmasını sağlamak, 

13. Basılı evrak, malzeme, kırtasiye ve temizlik malzemeleri ile ilgili satın alma işlemlerini 

yürütmek ve ilgili yerlere dağıtımını sağlamak,  

14. Müdürlükle ilgili kitap, yıllık program, broşür davetiye vb. basım ve ciltleme işlemlerinin 

düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak. 

15. Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 

16. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 

17. Taşıtlar için yeterli miktarda yakıt çekini zamanında almak, kontrollü kullanımını sağlamak,  
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18. Garaj, taşıt araçları ve şoförlük hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek, araçların sicil 

kayıtlarını düzenli tutmak,  

19. “Taşıtlar Nerede” defterini tutarak araçların aynı anda nerede olduklarını bilmek, araçların 

bakım, onarım ve ikmal işlemlerini yürütmek, 

20. Hizmet araç ve şoför görev onayları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 

 

B)  İhale Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir: 

1. Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinden yapılacak olan satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

2. Kurumumuzla ilgili alım satım işlerinde kamu ihale kanunu hükümlerine uymak, satın 

almaların bütçe kanunu ile belirlenen limitlere uygun olarak gerçekleştirmek, 

3. Satın alma teklifleri ve oto tamirleri ile ilgili teklif ve keşifleri çıkarmak, imza işlemlerinin 

takibi ile ilgili kurum ve kurullara tekliflerini hazırlamak,  

4. Diğer hizmet birimlerinin talep edeceği mal ve hizmet alımlarında, ilgili birimle beraber ihale 

iş ve işlemlerin yürütülmesi, 

5. Okul kantinleri ihale işlemlerinin yapılması, 

 

C)Taşıma Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir: 

1. Taşımalı eğitim ile ilgili tüm eğitim kademelerinin ve engelli öğrencilerin iş ve işlemlerini 

planlamak, yürütmek, 

2. Taşımalı Eğitim Teknik Şartnamenin Hazırlanması, 

3. Taşımalı Eğitim Modülün İşlenmesi, 

4. Taşımalı Eğitim Aylık hak edişlerin Hazırlanması ve Ödenmesi, 

D) Genel Evrak ve Arşiv Birimine İlişkin Hizmetler Aşağıda Belirtilmiştir: 

1. Müdürlüğümüze gelen her türlü evrakın kaydını tutmak, konusuna göre gereği yapılmak üzere 

ilgili birimlere dağıtımını yapmak, 

2.  Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el 

değiştirmesi, sayımı dökümü veya muhafazası gibi işlemleri mevzuata uygun olarak 

yürütmek, önemli veya gizlilik dereceli evrak hakkında yapılacak işlemin belirlenmesi için 

Millî Eğitim Müdürünün görüşüne sunmak, 

3. Teslim alınan yazı ve evrakla ilgili olarak; Bakanlıktan gelen her türlü yazı ile il, ilçe, okul ve 

kurumlardan gelen çok gizli, gizli, özel, hizmete özel, kişiye özel işaretli, şifreli veya Müdür 

adına gelen yazılardan kapalı olarak gelen evrakı yine kapalı olarak, açık olarak gelen yazı ve 

evrakın ise büro sorumlusunca kaydı yapılarak Millî Eğitim Müdürünün takdirine sunmak, 

evrak üzerinde yazacağı direktife göre hareket etmek, ilgili şube ve bürolara zimmetle teslim 

etmek, bunların dışında kalan yazı ve evrakın kaydı yapıldıktan sonra ilgili şube ve bürolara 

zimmetle verilmesini sağlamak, 

4. Kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek evrakın kaydını tutmak, dosya desimal numarası 

vererek sevk işlemini yapmak, imza ve onay işlemleri tamamlanan evrakı çıkış kaydını 

yaparak, postaya hazır hâle getirmek, söz konusu evraktan birimlere ve okullara zimmetle 

verilmesi gerekenleri teslim etmek veya posta kutularına koymak, PTT aracılığı ile 

gideceklerin ise posta görevlisi aracılığı ile PTT’ye teslimini sağlamak,  

5. Arşiv hizmetlerini yürütmek, 

6. Birimlerce işlemi biten evrakı birim sorumlularından zimmetle teslim almak, Devlet Arşiv 

Hizmetleri Yönetmeliği, Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangından Korunması 

Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi ve Millî Eğitim Bakanlığı 
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Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde arşivlemek, muhafaza etmek, 

istenildiğinde Arşivi kullanıma hazır bulundurmak, 

7. İlçe, okul, kurum ve kuruluşlardan gönderilen belgelerin saklanmasını sağlamak, 

8. Her yıl ocak ayı içerisinde bir önceki yıla ait arşivlik malzemelerden işlemi devam edenler ve 

işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması gerekli olanlar dışında kalan, 

işlemi tamamlanmış arşivlik malzemeleri dizi pusulası ekinde ilgili şube veya büro 

amirlerinden zimmetle teslim alarak arşivdeki kendi bölümlerine yıllara göre yerleştirmek,  

9. Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği ve yönergesine uygun olarak arşivlik 

malzemelerden bekletilme ve saklama süreleri dolanların ayıklama ve imha işlemlerini 

“Ayıklama ve İmha Komisyonu” marifetiyle mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek,  

10. Arşivleri sürekli denetim altında bulundurmak, arşivlerin rasyonel hâlde bulundurulmasını ve 

kullanımını sağlamak, bu konuda ilgili bölüm ve birimlerle koordineli çalışmak  

11.  Arşiv malzemesi ile arşivlik malzemeyi her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, 

mevcut asli düzenleri içerisinde tasnif edip saklamak. Bunlarla ilgili olarak;  

a) Yangına karşı yangın söndürme cihazlarını yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır durumda 

bulundurmak, 

b) Arşivin uygun yerlerinde higrometre bulundurarak rutubetin % 50-60 arasında tutulmasını 

sağlamak, 

c)  Fazla rutubeti önlemek için rutubet emici cihaz ve kimyevi maddeler kullanmak, 

d)  Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak arşiv depolarını 

dezenfekte etmek, 

e)  Işık ve havalanma tertibatını elverişli bir şekilde düzenlemek, 

f) Isının mümkün olduğu kadar sabit (kâğıt malzeme için 12-15 derece arası) tutulmasını 

sağlamak,  

 

İNŞAAT VE EMLAK ŞUBESİ 

1. Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

2. Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 

3. Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 

4. Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

5. Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

6. İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, 

7. Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

8. Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

9. Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

10. Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

11. Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

12. Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, 

13. Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

14. Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

15. Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

16. Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
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17. Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden 

kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

18. Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme 

devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişilerine yenileştirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

19. Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim 

kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek, 

20. Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

21. Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, 

22. Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak. 

23. İl Özel idaresi ve Çevre – Şehircilik İl Müdürlüğü ile ilgili işbirliği içinde yürütülecek 

çalışmaları koordine etmek, yazışmaları gerçekleştirmek, 

24. Genel nüfus sayımına göre muhtemel öğrenci artışı ve ilgisini tespitle görevli bölümlerle 

koordinasyon sağlayarak, yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, Valilik ve Bakanlık görüşlerini de 

dikkate alarak geleceğe dönük taslak planlar yapmak, ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili 

makamlara teklifte bulunmak ve takip etmek,  

25. Görev tanımıyla ilgili davaları takip etmek, kamu lehine sonuçlandırılmaları için gerekli 

önlemleri almak.  

26. Şehir imar planlarında okul yeri olarak ayrılmış arsanın tespit belgelerini toplamak, envanter 

oluşturmak ve bu arsaları yapıma hazır hale getirmek,  

27. Okul arsalarının belirlenmesi ve yapılandırılmaları konusunda ilgili Belediyelerle 

koordinasyon sağlamak, teklifte bulunmak,  

28. Başta yeni okul yapımı olmak üzere Strateji Geliştirme, İnşaat ve Emlak Hizmetleri ile 

koordineli çalışarak ilimizin önceliklerine göre hayırseverleri, okul ihtiyacı olan bölgelere 

okul yapımını sağlamak üzere yönlendirmek,  

29. Proje kapsamında temeli atılacak okullar ve etkinlikler ile ilgili aylık faaliyet raporlarını Proje 

Koordinatörlüğüne(Bakanlık) bildirmek, 

30. İlimiz okullarının enerji tüketimini izlemek, raporlamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını 

sağlamak üzere işlemleri yürütmek, “Enerji Tasarrufu ve Verimli Enerji Kullanımı” 

konusunda eğitim seminerleri düzenlemek ve enerji verimliliğini artırıcı projeler geliştirmek.  

31. Eğitime % 100 Destek Projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

  

ÖZEL BÜRO 

A) Özel Kalem İş ve İşlemleri; 

1. Özel Büroya gelen, gizli ve çok gizli yazıları kapalı vaziyette diğerlerini ise açık olarak Millî 

Eğitim Müdürünün görüşüne sunmak, Müdürlük Makamından gönderilecek özellik veya 

gizlilik arz eden yazıların usulünce yazışmalarını yapmak,  

2. Gizlilik dereceli evrakın teslim alınması, sevk edilmesi, kaydı, ilgililer arasında el 

değiştirmesi, sayımı, dökümü ve muhafazası gibi işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek, 

3.  Millî Eğitim Müdürünün talimatı doğrultusunda incelenmesi/araştırılması gereken konular 

hakkında ilgili bölümlerden görüş isteyerek Millî Eğitim Müdürüne sunmak ve takip etmek, 

4.  Millî Eğitim Müdürünün randevuları ve görüşmelerini düzenlemek, ziyaretçilerin kabulünü 

sağlamak,  

5. Devlet Memurları Kanunun 122. maddesi gereği Makamdan alınan talimatlar doğrultusunda 

başarılı personele Başarı Belgesi verilmesini sağlamak,  
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6. Bakanlık, Valilik ve diğer kurumlardan gelen yazılar ile şahıslardan gelen dilekçelerin 

incelenerek bölümlere havale etmek, özellik arz eden, emir-mukteza gerektiren yazılar ile 

genelgeler hakkında Millî Eğitim Müdürünü bilgilendirmek.  

7. İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, (Müdür Yardımcısı) 

B) Protokol İle İlgili İş ve İşlemler; 

1. İl Müdürünün her türlü toplantı ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

2. Vali’nin kuruma ve bağlı kurumlarımıza yapacakları ziyaretlerde gerekli tedbirleri almak, her 

türlü toplantı, tören, protokol ve etkinlikler için kullanılacak alanlara (ilgili birimlerle 

koordineli) bayrak, flama asılmasını sağlamak, ulusal bayramlarda ve önemli günlerde iç ve 

dış mekânlara Atatürk posteri, bayrak ve flamaların asılması ile ilgili işlerin yapılmasını 

sağlamak, 

3.  Törenler, törensel etkinlikleri, davet ve ziyafetler için davetiye kartları hazırlamak ve bu 

davetiyeleri davetli kişiye ve kurumlara göndermek. Davetli listesi tutmak ve bu listeyi 

güncellemek, 

4. Kuruma gelecek (kabul veya davet edilen) kişi ve/veya heyetle ilgili olarak karşılama, 

ağırlama, konaklama, toplantı, ziyaret, gezi, eğlence, dinlence ve uğurlama programı 

hazırlamak. Bu konuda makamdan onay almak; ilgili birimleri ve kurumları zamanında 

bilgilendirmek, 

5.  Kurum yöneticisinin görev devir-teslim törenlerini ya da göreve başlama törenlerini 

düzenlemek, 

6.  Kurum yöneticilerinin tebrik, teşekkür ve taziye mesajlarını hazırlamak ve bunları ilgili kişi 

ve kuruluşlara göndermek, 

7. Kurumda görev sırasında iken vefat eden personelin cenaze töreni gerektiğinde, görevden 

ayrıldıktan sonra vefat eden kurum yöneticilerinin kurumsal cenaze törenlerini düzenlemek, 

8.  Makam odalarını, toplantı, brifing ve tören alan ve salonlarını mevzuata ve protokole uygun 

olarak düzenlemek, 

9.  Kurumun protokol sıra düzenini hazırlamak ve uygulamak, 

10.  Kurumun Şeref Defteri’ni tutmak ve Brifing Dosyasını hazırlamak 

C) Basın ve Halkla İlişkiler ile İlgili İş ve İşlemler; 

1. Yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri 

yürütmek. 

2. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 2012/02No’lu Genelgesi doğrultusunda 

vatandaşlardan gelecek her türlü talep, şikâyet, öneri, ihbar ve sorunların etkin, hızlı bir 

çözüme kavuşturulması ve süratle cevaplanması için BİMER, bilgi edinme ve ALO 147 

başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek cevaplanmasını sağlamak, 

3. Basında çıkan İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve bağlı birimlerine ait ilgili yerel haberleri, yazı ve 

resimleri değerlendirmek ve dosyalamak,  

4. Tekzipler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

5. Müdürlüğe ait ilan ve duyuruları il basın ve halkla ilişkiler müdürlüğü aracılığı ile basına 

iletmek,  

D. PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaşlar, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetleri ile ilgisi olan, Müdürlüğünü 

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

kurumlardır.  
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Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşlarını tespit ederken şu  soruların cevapları 

aranmıştır. 

 Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? 

 Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? 

 (Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? 

 Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler 

kimlerdir? 

 Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? 

Daha sonra yukarıdaki sorulara verilen cevaplar doğrultusunda paydaşların tespiti yapılmıştır. 

Öncelikli paydaşların Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak 

stratejik plana yansıtılması bir program dâhilinde sağlanmıştır.  

 

PAYDAŞLAR 

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR 

Çalışanlar, 
Birimler 

Temel 
ortak 

Stratejik 
ortak 

Tedarikçi 

Millî Eğitim Bakanlığı  X X  

Valilik  X   

Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanları X    

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  X   

Okullar ve Bağlı Kurumlar  X   

Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar 
X    

Öğrenciler 
X    

Veliler  X   

Üniversite   X  

Özel İdare   X  

Belediyeler   X  

Güvenlik Güçleri  
  X  

Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
  X  

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü   X  

Gençlik ve Spor Müdürlüğü   X  

Sağlık Müdürlüğü   X  

Kültür Müdürlüğü   X  

Hayırseverler    X 

Sivil Toplum Örgütleri   X  

Medya   X  

İşveren kuruluşlar   X  

Muhtarlıklar   X  

Sanayi ve Ticaret Odaları   X  
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PAYDAŞ SINIFLANDIRMA MATRİSİ 

 

Paydaş Önceliklendirme Matrisi  (V: Tamamı  O:Bir Kısmı) 

 

PAYDAŞ 

 

İÇ 

 PAYDAŞ 

DIŞ 

PAYDAŞ 
 YARARLANICI  

NEDEN  

PAYDAŞ? 
ÖNCELİĞİ 

MEM V   

  2019 Vizyonunu 

gerçekleştirecek kitle 

olması 

1 

MEB  V   Bağlı olduğumuz 

merkezi idare 

1 

GSB  V   Hedef kitlemizin ortak 

olması 

1 

ASPB  V   Hedef kitlemizin ortak 

olması 

1 

Öğrenciler   V  Hizmetlerimizden 

yaralandıkları için 

1 

Özel İdare  V   Tedarikçi mahalli idare 1 

STK 
 

O 
 Amaç ve hedeflerimize 

ulaşmak işbirliği 

yapacağımız kurumlar 

2 

 

 

1-Paydaş görüşleri yapılan anketler sonucunda belirlenmiştir. Bununla beraber, haziran 2014 

tarihinde Erzincan da yapılan “EĞİTİM ŞEHRİ ERZİNCAN” adlı Erzincan eğitiminin masaya 

yatırıldığı 3 günlük çalıştay sonuç raporları, çalıştaya her kesimden insanın katılması, eğitimin tüm 

alanlarının konuşulması ve Erzincan’daki eğitimin sorunları açısından çarpıcı tespitler,  dolayısıyla 

paydaş görüşleri alınması noktasında çok ciddi katkı sağlamıştır.   

2-Paydaş görüşleri alınırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, öğretmenler, yöneticiler, 

Maarif Müfettişleri, Erzincan Üniversitesi akademisyenleri, öğrenci velileri, sendika temsilcileri, 

Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, Ticaret ve Sanayi Odası, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, özel eğitim kurumları, çeşitli STK’lar ve öğrencilere yapılan anketlerden 

veya çalıştay sonuç raporlarından istifade edilmiştir. 

3-Kurumumuza ait GZFT analizi yapılırken, sorun alanları belirlenirken ve mevcut 

durumumuza göre geleceğe yönelim oluşturulurken 3. maddede belirtilen paydaşların görüşleri bizim 

için yol gösterici ve rehber olmuştur. 
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E. KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ 

1-Kurum İçi Analiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Kurum Teşkilat Şeması 

E. KURUM İÇİ ve DIŞI ANALİZ 

1-Kurum İçi Analiz  
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B-İnsan Kaynakları 

PERSONEL DURUMU 

P E R S O N E L ÜNVANI 
Merkez İlçeler Toplam 

İl Milli Eğitim Müdürü 1 - 1 

İlçe Milli Eğitim Müdürü - 8 8 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 2 - 2 

Milli Eğitim Şube Müdürü 6 8 14 

Maarif Müfettişleri Başkanı 1 - 1 

Maarif Müfettişleri Bşk. Yrd. - - - 

Maarif Müfettişi 3 - 3 

Maarif Müfettiş Yardımcısı - - - 

Uzman 1 - 1 

Araştırmacı 1 - 1 

Sivil Savunma Uzmanı - - - 

Tesis Müdürü 2 - 2 

Sağlık Hizmetleri (hemşire) 1 - 1 

Şef 14 6 20 

V.H.K.İ 61 36 97 

Bilgisayar İşletmeni 3 - 3 

Memur 77 16 93 

Ambar Memuru 1 - 1 

Döner Sermaye Saymanı 1 - 1 

Usta Öğretici 5 - 5 

Şoför 14 2 16 

Yardımcı Hizmetler  (Hizmetli) 202 93 295 

Yardımcı Hizmetler   

(Kaloriferci) 
1 - 1 

Geçici Personel    (İşçi) 114 56 170 
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Aşçı 1 - 1 

Mühendis 5 - 5 

Tekniker 12 - 12 

Teknisyen 38 - 38 

Teknisyen Yardımcısı 6 1 7 

Hizmetli  (Şehit Yakını, Gazi) 3 - 3 

Bekçi 3 - 3 

Avukat 1 - 1 

İL GENELİ TOPLAM 583 226 809 

 

İl Geneli Norm Kadro Durumu 

 

Mevcut 

 

İhtiyaç 

 

Fazla 

 

Toplam Norm 

2835 267 69 3033 

 

Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Mevcut Durum 

         Okul Öncesi Eğitimi Genel Bilgiler (Resmi + Özel) 

OKUL TÜRÜ 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Ana Okulu Sayısı 10 11 11 11 14 

Anasınıfı Olan Okul Sayısı 104 102 96 99 90 

Uygulamalı Anasınıfı Olan Okul Sayısı 1 1 1 1 1 

Özel Öğretim Anasınıfı Olan Okul Sayısı 2 2 2 2 2 

Öğrenci Sayısı 2871 3230 3135 3137 3051 

Öğretmen Sayısı 138 119 148 180 182 

Okul Öncesinde Kullanılan Derslik Sayısı 162 156 169 170 179 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 17,72 20,71 18,55 18 17 
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Okul Öncesi Eğitimde Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı Ve Okullaşma Oranı 

ÖĞRETİM YILI 
ÇAĞ  

NÜFUSU 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

O.Ö 

OKULLAŞMA 

ORANI % 

2010-2011 9128 3230 

35 

50 

2011-2012 9084 3135 

35 

48 

72 

2012-2013 8965 3137 

36 

50 

61 

2013-2014 8869 2967 

34 

45 

52 

 

Yıllara Göre İlköğretim Genel Bilgileri  (Resmi +Özel) 

TÜRÜ 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Okul Sayısı 155 196 189 189 

Öğrenci Sayısı 27387 26750 26060 26755 

Öğretmen Sayısı 1773 16387 1830 1836 

Derslik Sayısı 1385 1486 1483 1483 

Derslik Başına Düşen Öğrenci  

Sayısı 
19,77 18 17,57 18,04 

Okullaşma Oranı (%) 97,01 98,54 98,21 99,28 
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İlkokul + Ortaokul Genel Bilgileri (Resmi +Özel) 

S.N TÜRÜ 
OKUL 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

1 Birleştirilmiş Sınıflı İlkokul 33 709 95 7,46 

2 İlkokul  78 11707 692 16,92 

3 Ortaokul 70 11846 674 17,58 

4 Yatılı Bölge Ortaokulu 2 410 41 10 

5 Özel Eğitim İlkokulu- 

Ortaokulu 
3 69 13 5,31 

TOPLAM 186 24741 1515 16,33 

İlimizde 185 ilkokulda normal, 1 İlkokulda ise ikili eğitim yapılmaktadır. 

 

İlçelere Göre İlköğretimde Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 

S.NO 
İLÇE 

ADI 

KÖY ŞEHİR 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK  

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK  

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

1 Merkez 4717 377 12,51 12896 607 21,25 

2 Çayırlı 660 71 9,3 531 31 17,13 

3 İliç 64 4 16 709 38 18,66 

4 Kemah 64 9 7,11 317 24 13,21 

5 Kemaliye 104 9 11,56 204 12 17 

6 Otlukbeli 42 5 8,4 259 17 15,24 

7 Refahiye 0 0 0 815 31 26,29 
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8 Tercan 1207 98 12,32 1006 87 11,56 

9 Üzümlü 354 31 11,42 792 64 12,38 

TOPLAM 7212 604 11,94 17529 911 19,24 

 

İlköğretim Çağ Nüfusu, Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranı 

ÖĞRETİM YILI 
ÇAĞ  

NÜFUSU 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

OKULLAŞMA 

ORANI 

2010-2011 28230 27387 97 

2011-2012 27145 26750 99 

2012-2013 26536 26060 98 

2013-2014 26948 26755 99 

 

Kız ve Erkek Öğrencilerin İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş Oranları  (Resmi + Özel ) 

2013–2014 Öğretim Yılı 

8.Sınıf Öğrenci Sayısı 

2013–2014 Öğretim Yılı 

Ortaöğretime Kayıt Yaptıran 

Öğrenci Sayısı 

Ortaöğretime Geçiş Oranı (%) 

Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 

1772 1751 1864 1775 105,19 101,37 

 

YİBO Bilgileri 

S. 

NO 
İLÇE ADI OKUL ADI 

MEVCUT 

KAPASİTE 

ÖĞRENCİ SAYILARI 
DOLULUK 

ORANI % 
YATILI GÜNDÜZLÜ TOPLAM 

1 Refahiye 
Şht Karaoğlanoğlu 

Y.İ.B.O. 700 150 50 200 21,40 

2 Tercan Tercan Y.İ.B.O. 720 79 121 220 11,00 

TOPLAM 1420 229 171 420 16,12 
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Ortaöğretimde Çağ Nüfusu Öğrenci Sayısı ve Okullaşma Oranları 

Öğretim Yılı 

Çağ 

Nüfusu 

Öğrenci Sayısı 

Ortaöğretim 

Okullaşma 

Oranı% 

Okullaşma Payı 

 

Orta Öğretim 

Mesleki 

Teknik 

Eğitim 

2010-2011 16752 13850 82,68 42,75 39,93 

2011-2012 15870 12833 80,86 42,11 38,75 

2012-2013 15488 12678 81,86 41,58 40,28 

2013-2014 14725 12679 86,11 42,80 43,31 

 

Ortaöğretim Genel Bilgileri (Resmi + Özel) 

AÇIKLAMA 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Okul Sayısı 39 43 44 42 

Derslik Sayısı 612 603 564 558 

Öğrenci Sayısı 13850 12833 12678 12679 

Öğretmen Sayısı 837 759 759 1040 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 22,63 21,28 22,47 22,72 

 

Erzincan İli Okulları 2013-2014 İstatistikî Bilgileri 

 

OKULLAŞMA ORANI     % 

( 2013-2014 Öğretim Yılı ) 

Okul öncesi 

3-5 yaş 34 

4-5 yaş 45 

5 yaş 52 

İlköğretim 99 

Ortaöğretim 
86 
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Genel Lise 
43 

Mesleki Öğretim 
43 

 

Açık Öğretim Öğrenci Sayıları 

Kurum Adı 

Açık 

İlköğretim 

Öğrenci 

Sayısı 

Açık 

Öğretim 

Lisesi 

Öğrenci 

Sayısı 

Mesleki 

ve Teknik 

Anadolu 

(Kız) 

Açık 

Öğretim 

Lisesi 

Öğrenci 

Sayısı 

Mesleki 

ve Teknik 

Anadolu 

(İmam 

Hatip) 

Açık 

Öğretim 

Lisesi 

Öğrenci 

Sayısı 

Fatih 

Mesleki 

ve Teknik 

Anadolu 

Lisesi 

İMEM 

Erzincan 

Mesleki ve 

Teknik 

Anadolu 

Açık 

Öğretim 

Lisesi 

Öğrenci 

Sayısı 

Merkez 

Mesleki ve 

Teknik 

Anadolu 

(Ticaret) 

Açık 

Öğretim 

Lisesi 

Öğrenci 

Sayısı 

üHalk 

Eğitim 

Merkezi 

(ASO) 

Müdürlüğü   

1281 3260 83 379 38 142 102 

 

Mesleki ve Yaygın Eğitim Bilgileri 

MESLEKİ EĞİTİM TOPLAM YAYGIN EĞİTİM TOPLAM 

Mesleki Eğitim Merkezi Sayısı 1 Halk Eğt. Merkez Sayısı 1 

Öğretmen Sayısı 6 Öğretmen Sayısı+ K. Usta Öğr. 5+2 

Kurs Sayısı 9 Açılan Kurs Sayısı 274 

Kursiyer Sayısı 139 Kursiyer Sayısı 4.377 

Çırak + Kalfa Sayısı 106 - - 

 

Yıllara Göre Okuma-Yazma Kurs Bilgileri 

2009 yılından Bugüne Kadar Açılan 

1.Kademe Okuma-Yazma 

Kursiyer Sayısı 

2009 yılından Bugüne Kadar Açılan 

2.Kademe Okuma-Yazma  

Kursiyer Sayısı 

2009-2010 Yılı           :  507 2009-2010 Yılı           :  120 

2010-2011 Yılı           :  610 2010-2011 Yılı           :  155 

2011-2012 Yılı           :  445 2011-2012 Yılı           :  170 
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2012-2013 Yılı           :  317 2012-2013 Yılı           :  150 

2013-2014 Yılı           :  285 2013-2014 Yılı           :  115 

TOPLAM                   :   2164 TOPLAM                   : 710 

 

Erzincan İl Geneli Okul, Öğretmen, Öğrenci, Derslik ve Şube Sayıları 

OKUL TÜRÜ 
OKUL 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

SAYISI 

ŞUBE 

SAYISI 

OKUL ÖNCESİ 18 (80*) 177 3011 176 185 

İLKÖĞRETİM 186 1889 24741 1515 1383 

GENEL LİSE 19 424 5497 420 294 

MESLEK LİSESİ 23 606 7116 1249 504 

İL GENEL TOPLAMI 246 3096 40365 3360 2366 

 
 

FİZİKİ MEKANKURUMUN FİZİKİ ALTYAPISIYERLEŞİM ALANI VE BÜROLAR 

 
 

YERLEŞİM 

Toplam Alan (m2): Bina Alanı (m2): Bahçe alanı (m2): 

5172 1172 4000 

Tesisin adı Sayısı Alanı 

Müdür Odası 1 36 

Müdür Yrd. Odası 2 18 

Şube Müdürü Odası 4 18 

Standart Büro 35 18 

Kantin(Çay Ocağı) 1 18 

Mutfak 1 100 

Yemekhane 1 150 

Toplantı Salonu 1 36 
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Arşiv 1 64 

Depo 1 30 

  Otopark 1 4000 

            

C-Teknolojik Kaynak 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURUM İÇİ ANALİZDE ÇALIŞTAYDAN GELEN ÖNERİLER 

Kurum içi analizde, kurum personeline uygulanan anket çalışmasının dışında, 2014 Haziran 

ayında yapılan eğitim çalıştayında Erzincan eğitiminin kalitesinin arttırılması ve okula erişimle ilgili 

ciddi önerilerden oluşan bir sonuç raporu yayınlanmıştır. Bu rapora göre; 

-Aile eğitiminin arttırılması ve okul-aile işbirliğinin önemine vurgu yapılmıştır. 

-Öğrencilerle bire bir ilgilenilmesi, öğrencilere rehberlik eğitiminin daha titiz yapılması 

konusunda, görüş birliği oluşmuştur. 

-Öğrencilerin eğitim ve öğretimine katkı sağlaması açısında sosyal, sportif ve kültürel açıdan 

yapılan faaliyetlerin önemine vurgu yapılmıştır. 

Araç-Gereçler 2014 İhtiyaç 

Bilgisayar 124 10 

Yazıcı 76 10 

Tarayıcı 12 5 

Telefon santrali 1 1 

Projeksiyon 4 2 

Televizyon 5 2 

İnternet bağlantısı var - 

 Fotokopi makinası 3 - 

Ses Sistemi 2 2 

Fax 1 - 

Fotoğraf makinası 1 - 

Kurumun İnternet sitesi 1 - 
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-Okul öncesi eğitimin öneminden bahsederek, okul öncesinde okullaşma konusunda daha titiz 

çalışmalar yapılmasına yönelik fikir birliği oluşmuştur. 

- Mesleki eğitimin özendirilmesi ve ilin istihdam ihtiyacına yönelik çalışmaların yapılması 

konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur. 

-Eğitim çalışmalarında, engellilerin eğitimine ve özellikle dezavantajlı grupların eğitiminde 

gerekli önem ve hassasiyetin gösterilerek, her kesime ulaşılması konusunda görüş birliği oluşmuştur.   

2-Kurum Dışı Analiz 

A) PEST Analizi 

(POLİTİK-YASAL, EKONOMİK, SOSYO-KÜLTÜREL, TEKNOLOJİK, EKOLOJİK, 

ETİK)  

Politik ve yasal etmenler Ekonomik çevre değişkenleri 

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun uygulanmaya başlanmış olması 

 

-İlimizde ve bakanlık düzeyinde, doğrudan 

eğitim yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği 

-Mesleki eğitim okulu mezunlarının vasıflı 

eleman olarak iş gücü piyasasına yeteri kadar 

katılamaması 

-İlin sosyo-ekonomik durumu ve buna bağlı 

olarak, ailelerin ekonomik durumlarının zayıf 

olması 

Sosyal-kültürel çevre değişkenleri Teknolojik çevre değişkenleri 

-Eğitime olan duyarlılığın artması 

-Mesleki eğitime ilginin giderek artması 

-Vatandaşın her şeyi devletten beklemesi 

-Sosyal ve kültürel faaliyetler için alan eksikliği 

 

-FATİH Projesinin hayata geçirilmesi 

-Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve 

etkileşim olanakları 

-Gelişmiş iletişim teknolojilerinin okuma 

alışkanlığını olumsuz etkilemesi 

-AR-GE çalışmalarına kaynak ayrılamaması 

Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri Etik ve ahlaksal değişkenler 

-Çevre duyarlılığının zayıf olması 

-1. Derecede deprem kuşağında olması 

-Medyanın neslin gelişimini olumsuz etkileyen 

yayınlarının olması. 

-Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim 

 

Dış paydaş analizinde eğitimin bir numaralı dış paydaşı olan velilerin görüşleri yanında, 

üniversite, kamu kurumları ve STK’larında görüşlerine önem verilerek eğitimin kalitesinin arttırılması 

ve okula erişimin önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalar yapılmıştır. 
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B) Üst Politika Belgeleri 

Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında üst politika belgeleri incelenmiş olup; bu belgelerde 

belirtilen hedefler doğrultusunda oluşturulan amaç, hedef ve göstergelerimizle ilgili detaylı üst politika 

belgeleri analiz çalışmasına durum analizi kitabında yer verilmiştir. İncelenen üst politika belgeleri 

şunlardır: 

 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

1 MEB 2015-2019 Stratejik Planı 

2 65.Hükümet Programı  

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

4 KUDAKA 2014-2023 Bölge Kalkınma Planı 

5 Avrupa Birliği Müktesebatı Uyum Programı 

6 Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planını 

7 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 

9 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

10 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı  

11 VİZYON 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

12 10. Kalkınma Planı 

13 Milli Eğitim Şuura Kararları 
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3-GZFT Analizi 

 

Haziran 2014 tarihinde yapılan eğitim çalıştayında yayınlanan sonuç raporu, Milli Eğitim 

Müdürlüğünün ilgili bölümlerini temsil eden alanlarda, yetkin kişilerden oluşturulan komisyonlardan 

gelen raporlar, üniversite, kamu kurumları ve STK’lardan gelen görüşler doğrultusunda GZFT analizi 

yapılmıştır. Bu GZFT analizine göre, öncelikli kabul ettiğimiz ilk beş maddeye göre de TOWS matrisi 

yapılarak stratejiler belirlenmiştir.   

 

 

 

 

Güçlü Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. İlimizdeki 48-66 ay arası 

okullaşma oranının 2014 yılı 

verilerine göre %85’in üzerine 

çıkarılmış olması. İlkokullarda 

okullaşma oranının %100’ü 

aşmış olması ve ilkokul 

hizmetlerinin %97,1’ini 

kadrolu öğretmenlerin 

sağlaması. Ortaokullarda 

okullaşma oranının %98,9 

olması  

2. İlimizdeki Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liselerinde ve diğer 

okul türlerinde bulunan alan ve 

dalların çeşitliliğinin fazla 

olması   

1. Kurumumuz çalışanlarının 

alanları ile ilgili bilgi ve 

deneyimlerinin üst düzeyde 

olması  

2. Madde bağımlılığı,  terör vb. 

olayların okullarımızda 

yaşanmamış olması  

3. Kurumumuz çalışanlarının 

inovasyon ve proje tabanlı 

çalışmaya açık olması  

4. Kurumlarımızda teknolojinin 

eğitimde aktif olarak 

kullanılması 

1. -Bina ve derslik sayılarının 

yeterli düzeyde,  sınıf 

mevcutlarının ise Türkiye 

ortalamasının altında 

olması  

2. Okul/kurum 

yöneticilerindeki rotasyon 

ve değişim  

3. Proje tabanlı çalışma 

yapan AR-GE ekibine 

sahip olması  
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Zayıf Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Özel eğitim sınıflarının az 

olması, özel eğitim 

anaokulunun olmaması  

2. Zorunlu eğitimden 

ayrılmaların önlenmesine 

ilişkin etkili bir izleme ve 

önleme mekanizmasının 

olmaması 

 

1. İlimizdeki Mesleki ve 

Teknik Anadolu Liselerine 

ait atölyelerin yetersiz 

olması  

2.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ile üniversite arasındaki 

işbirliği eksikliği 

3. Sosyal, kültürel, sportif ve 

bilimsel faaliyetlerin 

yetersizliği 

4. Okul ve kurumlarda sağlık 

ve hijyen kurallarının 

istenilen düzeyde olmaması 

 

1. Kurumlarda/okullarda rehberlik 

hizmetini yürütecek yeterli 

sayıda rehber öğretmen 

olmaması Kariyer ve liyakate 

dayalı atama ve görevde 

yükselme sisteminin yetersizliği 

2. Tüm kurumlarımızda teknolojik 

alt yapının yeterli olmaması  

3. Sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin yapılacağı alanların 

yetersiz olması  

4. Müdürlüğümüz inşaat emlak 

bürosunda yeterli sayıda teknik 

elemanın bulunmaması  

5. Müdürlüğümüz hizmet binasının 

olmaması  

6. Öğrenci yurtlarının ihtiyaca 

cevap verememesi. 

7. Okul öncesi eğitim kurumlarına 

ait açık alanlarının yetersiz 

olması  

Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Mesleki ve teknik Anadolu 

Lisesi mezunlarının, Meslek 

Yüksek Okuluna sınavsız 

geçebilecekleri bölümlerin 

ilimizde bulunması  

 

1. İlimizde birlikte çalışma 

yaptığımız kurumların olumlu 

yaklaşımları  

2. Halkımızın eğitim 

kurumlarımıza olan güveni  

3. İklim, coğrafi konum, 

barınma vb. ihtiyaçların 

karşılanması bakımından ilk 

atamada öğretmenler 

tarafından tercih edilen il 

olması  

4. Sosyal destek projelerinin 

ilimizde uygulanması, okul ve 

kurumlarımızın bundan 

istifade etmeleri  

 

1. STK ve yerel yönetimlerin  

okul/kurumlarımıza bakış 

açısı ve destekleri  
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Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Yaylaya giden ailelerin 

öğrencilerinin olması 

2. Özel sektörün eğitim 

yatırımlarının yeterli düzeyde 

olmaması 

 

1. İdareci ve öğretmen 

değişiminin sık olması.  

2. Teknolojinin çok çabuk 

değişmesi ve mevcut bilişim 

gereçlerinin etkinliğini yitirmesi 

3. Toplumun eğitime, öğretim 

odaklı bakışı 

 

 

 

 

 

 

1. Bakanlık bütçesinin okul ve 

kurumların ihtiyaçlarını 

karşılayacak düzeyde olmaması 

2. Eğitim ve öğretimin 

finansmanında yerel 

yönetimlerin katkısının yetersiz 

olması 

3. Gelişen ve değişen teknolojiye 

uygun donatım maliyetinin 

yüksek olması 

4. Siyasi ve sendikal grupların 

atamalarda etkili olma isteği 

5. İlimizin 1. Derecede deprem 

kuşağında bulunması 

6. Yerel ve ulusal medyanın yayın 

anlayışında eğitsel açıdan 

yeterince sorumlu 

davranmaması 
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 

Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda Bakanlığın faaliyetlerine ilişkin gelişim ve 

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

plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişimin 

Artırılması 

Eğitim ve Öğretimde Kalitenin 

Artırılması 

Kurumsal Kapasitenin 

Artırılması 

 Okul öncesi eğitimde 

okullaşma 

 Ortaöğretimde okullaşma 

 Ortaöğretimde devamsızlık  

 Ortaöğretimde örgün eğitimin 

dışına çıkan öğrenciler 

 Zorunlu eğitimden erken 

ayrılma 

 Taşımalı eğitim 

 Yurt ve pansiyonların 

yetersizliği 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin uygun eğitime 

erişimi 

 

 Bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetler   

 Okuma kültürünün az gelişmesi  

 Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme 

kurslarının artırılması 

 Ulusal ve uluslar arası projelere 

katılımın az olması 

 Atölye ve laboratuvar 

öğretmenlerinin özel alan 

yeterlilikleri 

 Üstün yetenekli öğrencilere 

yönelik eğitim ve öğretim 

hizmetleri 

 Özel eğitime ihtiyacı olan 

bireylere sunulan eğitim ve 

öğretim hizmetlerin yetersiz 

olması 

 Okul güvenliği, sağlığı ve 

hijyen 

 Zararlı alışkanlıklar ve şiddet 

eğilimi 

 Temel dersler önceliğinde 

ulusal ve uluslararası sınavlarda 

öğrenci başarı durumu 

 Sınav odaklı sistem ve 

öğrencilerin sınav kaygısı 

 Akreditasyon 

 Yabancı dil yeterliliği 

 

 Çalışanların ödüllendirilmesi, 

motivasyon ve kurumsal aidiyet 

 Çalışanların genel ve mesleki 

yeterliliklerinin geliştirilmesi ve 

yabancı dil becerileri 

 Hizmet içi eğitim kalitesi  

 Okul aile birlikleri ve ailelerin 

katılımı 

 Okul ve kurumların fiziki ve 

teknolojik kapasitesi ve 

donatımı 

 Okul ve kurumların sosyal, 

kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyet alanlarının yetersizliği 

 Eğitim, çalışma ve sosyal 

hizmet ortamlarının kalitesi 

 Özel eğitime ihtiyacı olan 

öğrencilere uygun eğitim ve 

öğretim ortamları ve yaygınlığı 

 İş sağlığı ve güvenliği  

 İç kontrol ile stratejik yönetim 

ve planlama sistemi 

 Siyasi ve sendikal yapının 

eğitim ve öğretim üzerindeki 

etkisi 
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TOWS MATRİSİ 

 

GF STRATEJİLERİ:   

 

 

 

ZF STRATEJİLERİ: 

 

 

 

GT STRATEJİLERİ:  

 

 

 

ZT STRATEJİLERİ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

1-Bina ve derslik sayılarının 

yeterli düzeyde,  sınıf 

mevcutlarının ise Türkiye 

ortalamasının altında olması.   

2-İlimizdeki Mesleki ve Teknik 

Anadolu liselerinde ve diğer okul 

türlerinde bulunan alan ve 

dalların çeşitliliğinin fazla olması 

3-İlimizdeki 48-66 ay arası 

okullaşma oranının 2014 yılı 

verilerine göre %85’in üzerine 

çıkarılmış olması. İlkokullarda 

okullaşma oranının %100’ü 

aşmış olması ve ilkokul 

hizmetlerinin %97,1’ini kadrolu 

öğretmenlerin sağlaması. 

Ortaokullarda okullaşma 

oranının %98,9 olması 

4-Madde bağımlılığı,  terör vb. 

olayların okullarımızda 

yaşanmamış olması.  

5-Okul/kurum yöneticilerindeki 

rotasyon ve değişim 

ZAYIF YÖNLER 

1-Kurumlarda/okullarda 

rehberlik hizmetini yürütecek 

yeterli sayıda rehber öğretmen 

olmaması. 

2-Tüm kurumlarımızda 

teknolojik alt yapının yeterli 

olmaması 

3-İlimizdeki Mesleki ve teknik 

Anadolu liselerinin kullandığı 

binaların bu liselerin eğitimine 

uygun yapılmamış olması. 

4-Sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin yapılacağı alanların 

yetersiz olması  

5-Müdürlüğümüz inşaat emlak 

bürosunda yeterli sayıda teknik 

elemanın bulunmaması 

 

FIRSATLAR 

1-Mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin mezunlarının, Meslek 

yüksek  okuluna sınavsız 

geçebilecekleri bölümlerin 

ilimizde bulunması. 

2-İlimizde birlikte çalışma 

yaptığımız kurumların olumlu 

yaklaşımları 

3-Halkımızın eğitim 

kurumlarımıza olan güveni. 

4-Kurumlarımızda teknolojinin 

eğitimde aktif olarak 

kullanılması. 

5-İklim, coğrafi konum, barınma 

vb. ihtiyaçların karşılanması 

bakımından ilk atamada 

öğretmenler tarafından tercih 

edilen il olması 

GF STRATEJİLERİ 

1- Mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin mezunlarının, Meslek 

yüksek  okuluna sınavsız 

geçebilecekleri bölümlerin 

güçlendirilmesi ve olmayan 

bölümlerin açılması için çalışmalar 

yapılacaktır. (2G 1F) 

2-Halkımızın eğitim kurumlarımıza 

olan güveninden istifade ederek 

tüm eğitim kurumlarında 

okullaşma oranını %100’ çıkarmak 

için çalışmalar yapılacaktır. (3G 

3F) 

3- Madde bağımlılığı,  terör vb. 

olayların okullarımızda 

yaşanmamış olması sebebi ile  

halkımızın eğitim kurumlarımıza 

olan güvenini artırıcı ve olumsuz 

olayların olma ihtimalini ortadan 

kaldırıcı çalışmalar yapılacak.( 4G 

3F) 

4-Bina ve dersliklerin standardını 

yükseltmek için İlimizde birlikte 

çalışma yaptığımız kurumlarla 

ilişkileri güçlendirici çalışmalar 

yapılacak.(1G 2F) 

5- Okul/kurum yöneticilerindeki 

rotasyon ve değişim ile yeni atanan 

yöneticilerle İlimizde birlikte 

çalışma yaptığımız kurumlarla olan 

ilişkiler daha da iyi hale getirilerek 

ZF STRATEJİLERİ 

1- Kurumlarda/okullarda rehberlik 

hizmetinin aksamadan 

yürütülebilmesi için ilimize atanan 

öğretmenlerin okullarına 

dağılımında hassasiyet gösterilerek 

rehberlik hizmetlerinin yeterli 

yapılması sağlanacak.( 1Z 5F) 

2- İlimizdeki Mesleki ve teknik 

Anadolu liselerinin kullandığı 

binalardan mesleki eğitime uygun 

olmayanlar için, ilgili meslek 

yüksek okulu atölyelerinin 

kullanılması için Erzincan 

üniversitesi ile irtibata 

geçilecektir.( 3Z 1F) 

3- Sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin yapılacağı alanların 

yetersizliğini ortadan kaldırmak 

için çalışma yaptığımız kurumların 

mekanlarını kullanabilecek 

çalışmalar yapmak.( 4Z 2F) 

4-Müdürlüğümüz inşaat emlak 

bürosunda yeterli sayıda teknik 

elemanın bulunmaması sebebi ile 

ihtiyacı karşılamak için bu alanda 

destek olacak diğer kurumlarla 

ortak çalışma yapılacaktır.(5Z 2F) 

5- Tüm kurumlarımızda teknolojik 

alt yapının yeterli olmamasından 

dolayı, okul/kurumlarımızdaki 

teknolojiyi maksimum seviyede 
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kurumlardan eğitim için destek 

alma çalışmaları yapılacak.( 5G2F) 

kullanarak alt yapı eksikliği 

giderilmeye çalışılacak.( 2Z 4F) 

TEHDİTLER 

1-İdareci ve öğretmen 

değişiminin sık olması. 

2-İlimizin 1. Derecede deprem 

kuşağında bulunması. 

3-Teknolojinin çok çabuk 

değişmesi ve mevcut bilişim 

gereçlerinin etkinliğini yitirmesi. 

4-Yerel ve ulusal medyanın yayın 

anlayışında eğitsel açıdan 

yeterince sorumlu 

davranmaması 

5-Toplumun eğitime, öğretim 

odaklı bakışı. 

 

GT STRATEJİLERİ 

 

1- Okul/kurum yöneticilerindeki 

rotasyon ve değişimin, bilinçli bir 

şekilde yapılarak, eğitimine katkı 

sağlaması beklenmektedir.(5G 1T) 

2- İlimizin 1. derecede deprem 

kuşağında bulunması sebebiyle 

bina ve derslik yapılırken deprem 

koşulları göz önünde 

bulundurularak inşaat işleri 

yürütülecektir.(1G 2T) 

 

ZT STRATEJİLERİ 

 

1- Kurumlarda/okullarda rehberlik 

hizmetini yürütecek yeterli sayıda 

rehber öğretmen olmaması sebebi 

ile özellikle rehber öğretmenlerin 

sık yer değiştirmemeleri için 

çalışmalar yapılacak.(1Z 1T) 

2- Müdürlüğümüz inşaat emlak 

bürosunda yetersiz sayıda bulunan 

teknik elemanların, İlimizin 1. 

Derecede deprem kuşağında 

bulunması gerçeğine uygun olarak 

sürekli bir eğitim içesinde 

kendilerini yenilemeleri için 

gerekli çalışmalar yapılacak. (5Z 

2T) 

3- Tüm kurumlarımızda teknolojik 

alt yapının yeterli olmaması 

sebebiyle, ihtiyaçlar giderilirken 

teknolojik aletlerin geçerliliğini 

çabuk yitirmesi gerçeği göz önünde 

bulundurulacak.(2Z 3T) 

4- Sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerin yapılacağı alanlar, 

dolayışla faaliyetler arttırılarak 

toplumun eğitime, sadece öğretim 

amaçlı bakmasının değiştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılacak.(4Z 

5T) 

 

 

G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

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

ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

2015-2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. Geleceğe yönelim bölümü bu mimari 

çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

 

1-Eğitim ve Öğretime Erişim 

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma devam ve tamamlama 

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama 

1.1.3. Özel eğitime erişim ve tamamlama 

1.1.4. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime erişimi 
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2-Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları 

2.1.1. Öğrenci 

2.1.2. Öğretmen 

2.1.3. Rehberlik 

2.1.4. Ölçme ve değerlendirme 

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi 

2.2.1. Mesleki rehberlik 

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik 

2.3.1. Yabancı dil yeterliliği 

2.3.2. Uluslararası hareketlilik 

 

 

3-Kurumsal Kapasite 

3.1. Beşeri Altyapı  

3.1.2. İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3. İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1. Eğitim tesisleri ve alt yapı 

3.2.2. Donatım 

3.3.  Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1. Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması 

3.3.1.2. Görev dağılım ve iş tanımları 

3.3.1.3. MEM iç yönergenin güncellenmesi 

3.3.2. Kurumsal Rehberlik ve Denetim 
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BÖLÜM III: GELECEĞE YÖNELİM 

Geleceğe yönelim bölümünde misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik amaçlar, stratejik 

hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır.  

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 

 

MİSYON 

Anayasamızda belirtildiği şekli ile eğitim hakkından her vatandaşın yararlanması, Milli Eğitim   

Temel Kanunundaki genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm 

okul ve kurumlarda eğitim ortamlarının  oluşturulması, çalışanlar arasında etkin bir iletişim kurulması,  

çalışanların ve hizmet alanların memnuniyetlerinin artırılması için çalışmak. 
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VİZYON 

Ülkemizdeki eşdeğer kurumlara örnek ve öncü olabilecek nitelikte bir kurum. 
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TEMEL DEĞERLER 

a) Takım çalışması  

b) Ortak aklın oluşturduğu sinerjinin gücü. 

c) Hizmette kalite.  

d) Yenilikçi düşünce ve görüş 

e) Şeffaflık  

f) Saygılı çevreye duyarlıdır. 

g) Dürüstlük, eşitlik, adalet, karşılıklı saygı ve sevgi. 

h) Yaşam boyu eğitim  

i) Kurumsal aidiyet  

j) Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık 

k) Çalışkanlık ve iş disiplini  

l) Değişime ve gelişime açık olmak, 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

Stratejik Amaç 1: 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef1.1. 

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

kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.         

 Stratejik Amaç 2: 

Her kademedeki bireyin nitelikli yetiştirilmesi yanında,  bu gücü doğru ve yerinde değerlendiren, bilgiyi 

üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanda akademik başarıya sahip ve akredite olmuş kurumlarda  

yetişecek nesillere imkân sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1. 

Ulusal ve uluslararası alanda, akademik başarıyı plan dönemi sonuna kadar artırmak.  

Stratejik Hedef 2.2. 

Yeterlilikte ulusal ve uluslararası akreditasyonu gerçekleştirerek istihdam edilebilirlik oranını artırmak. 

Stratejik hedef 2.3. 

Eğitim öğretimin tüm kademelerinde, yabancı dili kullanabilme oranını artırarak  uluslararası öğrenci-

öğretmen hareketliliğini sağlamak. 

Stratejik Amaç 3:  

Yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek, eğitim tesislerini ve alt yapıyı teknolojik donatımlarla 

geliştirerek, kurumsal hizmet kapasitesin niteliğinin  ve çalışanların yeterliliğinin artırılması için gerekli çalışma 

yapmak. 

Stratejik hedef 3.1. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan her personeli,  hizmet sunduğu alanda, bir yıl içerisinde en az bir 

defa eğitim/seminer/kursa katılımını sağlamak. 

Stratejik hedef 3.2. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların, eğitim tesislerinin, alt yapı, 

teknolojik donanımlarını ve donatımları ile eğitim çalışanlarının mesleki gelişimini sağlayacak eksiklikleri 

gidererek,  fiziki ve beşeri yapısını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirmek. 

 

     Stratejik hedef 3.3.  

Okul/ kurumlarımızda eğitim tesislerini ve alt yapıyı teknolojik donatımlarını geliştirmek.  
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C. TEMA 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM  

1. Stratejik Amaç: 

Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak. 

1.1.Stratejik Hedef  

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

ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.         

No 1.1. Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim 

almış olanların oranı (%)  
52,75 43,77 53,34 85 

1.1.2 Net okullaşma oranı (%) 

Okul Öncesi - - - 95,00 

İlkokul 

98,54 

98,40 99,39 95,00 

Ortaokul           93,83 95,83 98,00 

Ortaöğretim 80,86 81,86 86,11 95,00 

1.1.3 Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%) 98,54 98,21 92,70 97,63 

1.1.4 
Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranı (%) 

İlkokul 

1,85 

0,59 0,52 0,25 

Ortaokul 1,69 1,55 0,30 

Ortaöğretim 1,93 1,95 1,98 1,65 

1.1.5 Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranı (%) 5,58 5,40 5,12 3,52 

1.1.6 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı (%) 4,52 4,05 3,98 4,50 

1.1.7 Özel öğretimin payı (%) 

Okul öncesi 2,73 3,57 2,61 4,50 

İlkokul 

2,16 

2,3 2,52 4,00 

Ortaokul 3,03 3,08 4,00 

Ortaöğretim 2,56 2,31 1,75 5,5 

1.1.8 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 8,5 12 15 14 

1.1.9 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 96.5 96.9 97.2 70,00 
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Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Bireylerin eğitim ve öğretime katılması, özellikle dezavantajlı grupların eğitim ve öğretime 

etkin olarak katılımı ön görülmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin fırsat eşitliği çerçevesinde tüm 

bireylere sunulması hedeflenmektedir. 

Hedefin mevcut durumu? 

İlimizde okul öncesi eğitimde son üç yıl ortalamasına bakıldığında, 3-5 yaş aralığı 34,82; 4-5 

yaş aralığı 47,70; 5 yaşta ise 61,52 olduğu görülmektedir. Okul öncesi öğrencilerin en fazla olduğu 

grup olarak 5 yaşı düşünürsek, ilimiz Türkiye ortalaması olan 56,03’ün üzerindedir. İlkokul 

öğrencilerinde 99,39 ile Türkiye ortalaması olan 99,57 ye çok yakın olduğu görülmektedir. Ortaokulda 

95,83 olan Erzincan ortalaması 94,52 olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ortaöğretimde 86,11 

olan Erzincan ortalaması 76,65 olan Türkiye ortalamasından çok iyi durumdadır. 

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

Örgün öğretimin her kademesinde ve özellikle dezavantajlı grupların okullaşmalarının 

sağlanması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere adil şartlar altında özel politika 

gerektiren grupların ve tüm örgün eğitim aralığına giren bireylerin eğitime erişim olanaklarının 

artması hedeflenmektedir. 

 

No 1.1. Stratejiler 
Ana 

Sorumlu 

Birimler 

Diğer Sorumlu 

Birimler 

1 
Öncelikle  dezavantajlı gruplar olmak üzere eğitim dışında kalan tüm 

bireylerin tespiti yapılacaktır. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

Öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE)Destek 

Hizmetleri 

 

2 
Eğitim dışında kalan bireylerin kendilerine uygun programlara 

kayıtları yapılacaktır. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

3 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesine eğitimden ayrılan 

öğrencilerden anında haberdar olmak için izleme ve takip modülü 

yapılacaktır. 

Bilgi işlem 

ve eğitim 

teknolojileri 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim Din 

Eğitimi, Mesleki 

ve Teknik 

EğitimHizmetleri 

4 
İhtiyaç olan  yerlere anaokulu planlaması yapılarak plan dönemi 

Temel 

Eğitim,  

İnşaat ve 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 
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sonuna kadar ihtiyaç kalmayacak şekilde okul yapılacaktır. Emlak 

Hizmetleri 

 

5 

Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyet azaltacak düzenlemeler 

yapılacak ve okul öncesi eğitim kademeli olarak zorunlu hale 

getirilecektir. 

Temel 

Eğitim,  

 

Temel Eğitim,  

 

6 

Zorunlu Eğitim öğretim içinde olan fakat kayıt yaptırmayan veya 

eğitime devam etmeyen öğrencilere plan dönemi sonuna kadar her yıl 

sene başında ev ziyaretleri yapılacaktır. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

7 

Çağ nüfusuna   göre ya da okula kayıt olması gereken öğrenci 

sayısına göre okuluna kayıt ve devamını %100 oranında 

gerçekleştiren okullar ödüllendirilecektir. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

8 

Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve 

okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar 

yapılacaktır. 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

9 
Okul terklerine yol açan etkenleri önlemek amacıyla rehberlik 

hizmeti sunulacaktır. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

10 
Göçerler ve benzeri grupların okula devamını sağlayabilmek için her 

bölgede seçilen bir okulda gerekli rehberlik hizmetleri sunulacaktır. 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

11 

 Okula erişimin sağlanabilmesi için; yerel yönetimler, kanaat 

önderleri,  sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması,  gazete ve 

televizyon haberleri ile kamuoyu duyarlılığı artırılacaktır. 
Özel Büro 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

12 
Okula erişim sıkıntısı yaşayan kırsal kesimdeki öğrencilerin, barınma 

ihtiyaçlarını çözmeye yönelik pansiyon yapılacaktır. 
 Orta 

öğretim  

Strateji 

Geliştirme 1 
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İnşaat ve 

Emlak 

Hizmetleri 

Destek 

Hizmetleri 

 

13 
Okullarda, öğrencilerin yetenekleri, ilgileri ve öğrenim sitilleri okul 

rehber öğretmenleri tarafından tespit edilecektir. 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

14 

Mesleki eğitim çalışmaları döneminde öğretmenlere öğrencilerin 

yetenekleri, ilgileri ve öğrenim sitillerine uygun eğitim yapabilmeleri 

için eğitim seminerleri verilecektir. 

İnsan 

Kaynakları 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

15 

Öğrencilerin okula devamının sağlanabilmesi için, eğitimin önemi ile 

ilgili olarak okullar tarafından anne baba eğitimi çalışmaları 

yapılacaktır. 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 

İnsan 

Kaynakları 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

16 
Öğrencilerin okula devamının sağlanabilmesi için okullarda  

periyodik aralıklarla sosyal faaliyetler düzenlenecektir. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

17 
Okul terklerine neden olan sebeplerin çözümüne yönelik, rehberlik 

faaliyetleri düzenlenecektir. 

Özel Eğitim 

ve 

Rehberlik 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

18 

Eğitimde devamlılığın sağlanabilmesi noktasında bütün sosyal 

kesimlere ulaşmak ve kırsal kesimdekilere yönelik görsel, işitsel 

dokümanlar hazırlanarak dağıtılacaktır. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 
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Hizmetleri 

19 
Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde öğrencilerin okula 

devam ve başarısı okullar tarafından düzenli takip edilecektir.. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

20 

Başarıları ile ön plana çıkmış öğrenci, öğretmen ve okulların planlı 

ve sistematik olarak ödüllendirilecektir. Özel Büro 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

21 

Öğrencilerin sınav kaygısı ve stresini azaltmaya yönelik uzman 

kişilerce plan dönemi sonuna kadar  periyodik aralıklarla seminerler 

düzenlenecektir. 

Strateji 

Geliştirme 

2 

(AR-GE) 

Temel Eğitim, 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

22 

Kırsal kesimden gelip yurtlarda kalan öğrencilerin başarılarını takip 

eden, problemlerini sıkıntılarını çözmeye yönelik “DANIŞMANIM 

HEP YANIMDA” projesi uygulanacaktır. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

23 

Risk grubu içerisinde olan öğrencilerin ailelerinin okulla olan  

iletişimini artırmaya yönelik veli günleri, okul çayları vb. 

düzenlenecektir. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 
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D. TEMA 2: EĞİTİM - ÖĞRETİMDE KALİTE 

2. Stratejik Amaç 

 Her kademedeki bireyin nitelikli yetiştirilmesi yanında,  bu gücü doğru ve yerinde 

değerlendiren, bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, ulusal ve uluslararası alanda akademik başarıya 

sahip ve akredite olmuş kurumlarda  yetişecek nesillere imkân sağlamak. 

2.1.Stratejik Hedef 

Plan dönemi sonuna kadar ulusal ve uluslararası alanda, akademik başarıyı ve sosyal, kültürel, 

sportif, sanatsal faaliyetlere katılım oranını artırmak. 

No 2.1. Performans Göstergeleri 
Önceki yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.1.1 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, 

kültür ve spor alanlarından birinde en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (%) 

İlkokul 65 70 75 90 

Ortaokul 50 55 58 65 

Ortaöğretim 15 17 18 22 

2.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

İlkokul 4 4 4,2 18 

Ortaokul 2 2 2 10 

Ortaöğretim 0,5 0,6 0,7 10 

2.1.3 Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%) 

İlköğretim 

kurumları 
5.96 5.20 5.50 7,50 

Ortaöğretim 7.06 7.53 7.61 8,50 

2.1.4 Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı (%) 
Ortaokul 47 53 32 45 

Ortaöğretim 23.20 26.53 25.28 30 

2.1.5 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 9-12. sınıf 3,8 5,9 6,2 4,00 

2.1.6 
Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı 

(%) 

Ortaokul 0,001 
0,001 0,001 0 

Ortaöğretim 1,75 1,60 2,06 1,85 

2.1.7 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı 3 1 4 100 

2.1.8 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı 1 - - 15 

2.1.9 
Başarıyı artırmaya yönelik açılan ders takviye kursları sayısı 

8 12 50 130 

2.1.10 
Başarıyı artırmaya yönelik açılan ders takviye kurslarına katılan 

öğrenci sayısı, 
160 240 1750 12000 

2.1.11 
Öğrencilerimize sınav kaygısı ve stresini azaltmaya yönelik 

düzenlenen seminer sayısı, 
65 70 75 200 

2.1.12 Başarıları özendirmek için ödüllendirilmiş öğrenci sayısı 20 23 25 700 

 

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu 

nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin 

kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir.  

Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin 

potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini 

desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır.  
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Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir 

faaliyete katılan öğrencinin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimi olumlu etkilenir, buda öğrencinin 

akademik başarısına yansır. 

Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine 

yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması 

hedeflenmektedir.  

Hedefin mevcut durumu? 

 

Ülkemizde ve Erzincan da öğrencilerimizin  katılım sağladığı, uluslararası değerlendirmeler 

incelendiğinde, bireylerin büyük bir kısmının temel becerileri sergileyemediği görülmektedir.   

Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi değiştirilmiş olup bu 

kapsamda, orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini 

değerlendirmek, öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmen ve okulun 

rolünü daha etkin kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak 

gerçekleştirilmektedir. YGS netleri incelendiğinde özellikle matematik ve fen bilimleri alanında ülke 

net ortalamalarının Türkçe ve sosyal bilimler alanlarına göre düşük olduğu görülmektedir. Erzincan’da 

ise 2014 verilerine göre fen bilimleri ortalaması 4,03 , matematik ortalaması 6,34 ,sosyal bilimler 

ortalaması 10,90  ve Türkçe ortalaması ise 18,91 olması Türkiye ile aynı başarı dağılımında olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımlarının elde edinmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine katkı 

sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir.  Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine olanak 

sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.   

Öğrencilerin motivasyonunun sağlanmasının yanı sıra aidiyet duygusuna sahip olması eğitim 

ve öğretimin kalitesi için bir gösterge olarak kabul edilmektedir.  Sosyal sportif ve akademik başarıyı 

ölçen yarışmalara katılan öğrenci sayısını artıracaktır. 

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

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

yönden başarılı bireylerin olduğu bir eğitim sistemi beklenmektedir. 

  

2.1. Stratejiler 

 

Ana 

Sorumlu 

Birimler  

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

 

23 
Plan dönemi sonuna kadar her yıl en az bir kez uluslararası alanda 

öğrenci başarısını ölçen sistemler hakkında öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

24  Okul ve kurumlarda ulusal ve uluslararası yapılan çalışmalar sistemli 

olarak MEM AR-GE tarafından takip edilecektir 

Strateji 

Geliştirme 2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 
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Eğitim 

Hizmetleri 

25 Yapılan çalışmaların takibi için MEM Bilgi İşlem tarafından modül 

oluşturulacaktır. 

Bilgi İşlem 

ve Eğitim 

Teknolojileri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

26 Tüm okullarımızda başarıyı artırmaya yönelik ders takviye kursları 

açılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

27  Bir üst eğitime hazırlamaya yönelik okullarda ve eğitim bölgelerinde 

karşılaştırmalı ortak sınavlar yapılacaktır 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

28 Başarıları özendirmek için ön plana çıkmış öğrenci, öğretmen ve 

okullar planlı ve sistematik olarak ödüllendirilecektir. 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

29 Plan dönemi sonuna kadar her yıl en az bir kez öğrencilerimize sınav 

kaygısı ve stresini azaltmaya yönelik seminerler düzenlenecektir. 

İnsan 

Kaynakları 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

30  “Okuma Saati” uygulaması ile tüm okullarda kitap okumanın 

öğrenci başarısı üzerindeki etkisinden yararlanmak için bu uygulama  

zorunlu hale getirilecektir. 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

31 Plan dönemi sonuna kadar her eğitim-öğretim dönemi başında 

seminer çalışmalarında öğretmen zümre gruplarıyla, aynı branştaki 

akademisyenlerin buluşturulması sağlanacaktır. 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

32  Her öğrencinin en az bir proje hazırlayabilmesi için öğretmen ve 

öğrencilerimize yönelik proje hazırlama kursları MEM AR-GE 

tarafından düzenlenecektir. 

Strateji 

Geliştirme 2 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 
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2.2. Stratejik hedef  

Yeterlilikte ulusal ve uluslararası akreditasyonu gerçekleştirerek istihdam edilebilirlik oranını 

artırmak. 

No 2.2. Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 
Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki 

yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı (%) 
71 75 79 65 

2.2.2 
Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya 

faydalı model başvuru sayısı 
- - - 3 

2.2.3 
Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan 

birey sayısı 
311 351 411 110 

2.2.4 
Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge 

alan birey sayısı 
51 61 72 35 

2.2.5 
Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının mesleki 

eğitim alanında hazırladığı AB proje sayısı 
4 4 10 20 

2.2.6 Açılan meslek edindirme kurs sayısı  11 11 7 750 

2.2.7 
Meslek edindirme kurslarına katılan öğrenci sayısı 270 212 165 13000 

 

 

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak 

dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa 

sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünyada giderek 

artmaktadır. Özellikle genç bir nüfusa sahip Ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi,  girişimciliğin 

desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması, akredite kurumların çoğalması ve yeni mesleğe 

uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. 

Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu, hayat boyu öğrenme 

felsefesine sahip bireyler yetiştirerek, yeterlilikte ulusal ve uluslararası akreditasyonuna sahip 

kurumlarla istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir. 

Hedefin mevcut durumu? 

Bireylerin istihdam edilebilirliğini etkileyen faktörlerden biri işverenlerin, çalışanlarının 

aldıkları eğitim ve öğretimler sonucunda elde ettikleri mesleki becerilerden memnun olma düzeyidir. 

Bu düzeyi belirleyen en önemli gösterge eğitim aldıkları kurumun akredite olmasıdır. İlimizde bu 

alanda daha önce ciddi bir çalışma yapılmadığı için 2019 yılına kadar özellikle Mesleki ve Teknik 

eğitim veren kurumların kendi içlerinde bazı bölümlerinin  standardını yükselterek akredite kurum 

olmaları, işveren memnuniyetini artırarak istihdamın önündeki en büyük engel olan vasıfsız çalışan 

sorununu da çözecektir. 

Ülke genelinde alanında istihdam edilen MTE mezun oranı 2011  e-mezun raporuna göre 

%58,41 'dir. Beceri eğitimi yaptığı işletmede istihdam edilenlerin oranı ise %15,68'dir. 
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Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

İlimizde eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını, talep ettiği beceriler ile 

uyumlu, akredite olmuş kurumlardan mezun olmuş bireylerin istihdamının arttığı bir mesleki eğitim 

hedeflenmiştir. 

 

No 
2.2. Stratejiler 

 

Ana 

Sorumlu 

Birimler  

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

33 

İlin ihtiyacı olan meslek edindirme kurslarına ait alanlarının tespiti 

yapılacaktır. 

Hayat 

Boyu 

Öğrenme 

 Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

34 

İhtiyaç duyulan meslek edindirme kursları Mesleki Eğitim Merkezi 

ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılacaktır. 

Hayat 

Boyu 

Öğrenme 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

35 

Meslek Liselerinde güncelliğini yitirmiş bölümlerin tespiti 

yapılacaktır. 

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Özel Eğitim 

ve Rehberlik 

36 

Güncelliğini yitirmiş alanların kapatılarak, ilin ihtiyacına uygun 

bölümlerin açılması için bakanlığa teklifte bulunulacaktır. 

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Özel Eğitim 

ve Rehberlik 

37 

 Plan dönemi sonuna kadar her yıl bir Meslek Lisesinin akredite 

olmasını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır. 

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

(AR-GE) 

38 

Plan dönemi süresince her yıl tüm okul ve kurumları AB projeleri 

yapma konusunda bilgilendirme toplantı ve seminerler 

düzenlenecektir. 

Strateji 

Geliştirme 

2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

39 

Plan dönemi süresince EKYS Ödül Sürecinde tüm okul ve 

kurumlarımıza MEM AR-GE tarafından bilgilendirme toplantıları 

düzenlenecektir. 

Strateji 

Geliştirme 

2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

40 

Plan dönemi süresince  EKYS’ de ulusal dereceye giren okullarımız 

MEM tarafından ödüllendirilecektir. 

Temel 

Eğitim, 

Orta 

öğretim  

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 



 

55 

 

Hizmetleri 

41 

Plan dönemi süresince MEM tarafından her yıl en az bir Erasmus+ 

projesi ve bir AB hibe projesi başvurusu yapacaktır. 
Strateji 

Geliştirme 

2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

42 

Plan dönemi süresince her yıl en az 2 adet Kuzey Doğu Anadolu 

Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek proje başvurusu 

yapılacaktır. 

Strateji 

Geliştirme 

2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

 

2.3.Stratejik hedef 

Eğitim öğretimin tüm kademelerinde, yabancı dili kullanabilme oranını artırmanın yanında 

sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda yerel, ulusal ve uluslararası projelere katılımı artırarak 

öğrenci-öğretmen hareketliliğini sağlamak. 

No 2.3. Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.3.1 
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 

katılan öğretmen sayısı 
46 56 24 20 

2.3.2 
Uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine 

katılan öğrenci sayısı 
66 72 108 55 

2.3.3 
AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yapılan 

kurumsal/bireysel proje başvuru sayısı 
6 8 5 35 

2.3.4 Ortaöğretim TÜBİTAK proje başvurusu 92 100 125 400 

2.3.5 Ortaokul BU BENİM ESERİM proje başvurusu 246 395 148 1000 

2.3.6 
 Geleneksel 7 GÜN 7 HÜNER şenliklerine katılan okul 

/kurum sayısı 
40 25 46 100 

2.3.7 Okul sporlarına katılan takım sayısı 135 155 175 300 

2.3.8 İlkyardım ve hijyen eğitimi verilen okul sayısı - - - 10 

2.3.9 İlkyardım ve hijyen eğitimi verilen öğretmen sayısı - - - 210 

 

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatında yabancı dil ön plana çıkan konuların başında 

gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin yabancı dil eğitimini 

destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.  

Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili 

iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. 



 

56 

 

Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini artıracak  

eğitim süreci  gerekmektedir.  

Hedefin mevcut durumu? 

Yabancı dil eğitiminde yenilikçi yaklaşımlara uygun olarak okullarımıza çoklu ortamda 

etkileşimli İngilizce dil eğitiminin gerçekleştirilmesi için bakanlığımız tarafından DynEd İngilizce Dil 

Eğitimi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem, öğrencilerin çevrimiçi veya çevrimdışı olarak bilgisayar ve 

tabletlerden bireysel ve sınıfta öğretmen destekli öğrenmelere imkân sağlamaktadır. DynEd sistemi ile 

öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri takip edilebilmektedir. 

 

Bakanlığımızın 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında aldığı karar doğrultusunda yabancı dil 

öğretiminin 2. sınıftan itibaren başlamıştır. Yabancı dil öğretim programları da bu düzenlemeye uygun 

olarak güncellenmiştir. Yabancı dil dersi İlkokulda haftada 2 saat, 5. ve 6. sınıflarda 3 saat, 7. ve 8. 

sınıflarda 4 saattir. Ayrıca İmam hatip ortaokullarında 2 saat Arapça dersi verilmektedir. 

Ortaöğretimde Anadolu lisesi programı uygulayan okullarda 9. sınıfta haftada 6 saat, 10, 11 ve 12. 

sınıflarda ise 4 saat birinci yabancı dil dersi okutulmaktadır. Ayrıca bazı program türlerinde ikinci 

yabancı dil dersi de zorunlu ders kapsamındadır.  Mesleki ve teknik ortaöğretimdeki bazı alanlarda 

mesleki yabancı dil dersi okutulmaktadır.  

Yapılan tüm çalışmalara rağmen dil eğitiminde istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. Dil 

eğitiminde yeni çalışmalar yapmalı öğrencilerimize ihtiyacı olan bir yabancı dili hatta ikinci yabancı 

dili öğretmeliyiz. 

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

En az bir yabancı dili iyi derecede konuşan,  hatta ikinci yabancı dili öğrenmiş bireyler 

yetiştirmek hedeflenmiştir. 

 
 

  

2.3. Stratejiler 

 

Ana 

Sorumlu 

Birimler 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

43 

Meslek Liselerinin ihtiyaç duyduğu çeşitlilikte yabancı dil kursları 

açılacaktır. 

 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Orta Öğretim 

Hizmetleri 

Özel 

Öğretim 

Hizmetleri 

44 

Plan dönemi süresince mesleki eğitim çalışmalarında yabancı dil 

öğretmenlerine yönelik ders işleme yöntem ve teknikleri ile ilgili 

seminerler düzenlenecektir. İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

45 

Plan dönemi süresince yabancı dil öğretmenlerimizin kendilerini 

geliştirebilmeleri için Erasmus+ ve e-twinning projelerinde aktif rol 

almaları sağlanacaktır. Strateji 

Geliştirme 

2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

46 
Plan dönemi sonuna kadar her yıl eğitim – öğretim yılı başların 

TÜBİTAK  projesi ve BU BENİM ESERİM projesine danışmanlık 

Strateji 

Geliştirme 

Temel 

Eğitim, Orta 
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yapabilecek öğretmenlere kendi okullarında proje yapabilme eğitimi 

verilecektir. 

2 öğretim 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

47 

Plan dönemi sonuna kadar geleneksel  7 GÜN 7 HÜNER kültür ve 

sanat şenliklerine her okulun en az bir çalışma ile katılması için 

gerekli bilinçlendirme çalışması yapılacaktır.  Strateji 

Geliştirme 

2 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

48 

Plan dönemi sonuna kadar  her okulumuzun bir sportif faaliyet 

içerisinde olması, ortaokul ve liselerin en az 2 dalda okul sporları 

müsabakalarına katılımının sağlanması için okullarımıza maddi ve 

manevi destek verilecektir.  

Temel 

Eğitim, 

Orta 

Öğretim 

Din 

Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

Strateji 

Geliştirme 2 

49 

Plan dönemi sonuna kadar her okul ve kurumumuzda görev yapan 

öğretmen ve personele ilkyardım ve hijyen eğitimi verilecektir. 

İnsan 

Kaynakları 

Temel 

Eğitim, Orta 

öğretim 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

50 

Okullarımızda ikinci yabancı dil olarak ve konjonktüre göre 

Almanca, Arapça, İtalyanca, Rusça ve Çince gibi dillerin tercih 

edilmesi sağlanacaktır. 

Orta 

Öğretim 

Hizmetleri 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

51 

İkinci yabancı dil eğitiminde öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için 

özel sektörle işbirliği yapılacaktır. 

 

Özel 

Öğretim 

Hizmetleri 

Orta öğretim 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

52 

Yabancı dil eğitimine okul öncesi kademesinde başlanarak bireylerin 

en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak 

düzenlemeler yapılacak ve beşinci sınıfların müfredatı dil öğretimi 

açısından yeniden düzenlenecektir. 

Temel 

Eğitim 

Hizmetleri 

Temel 

Eğitim, 

Hizmetleri 

53 

Plan dönemi sonuna kadar dil bölümü öğrencileri için dil sınavı 

öncesi  yetiştirme kursları açılacaktır. 
Orta 

Öğretim 

Hizmetleri 

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 
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E. TEMA 3:  KURUMSAL KAPASİTE 

3.Stratejik Amaç  

Yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirerek,  Kurumsal hizmet kapasitesinin ve çalışanların 

yeterliliğinin artırılması için gerekli çalışma yapmak.  

3.1.Stratejik hedef  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının 

yapısını ve niteliğini geliştirmek ve çalışan her personeli hizmet sunduğu alanda bir yıl içerisinde en 

az bir defa eğitim/seminer/kursa katılımını sağlamak. 

No 3.1. Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

İlkokul 

17 

16 15 15 

Ortaokul 16 13 13 

Ortaöğretim 19 17 12 12 

3.1.2 
Çalışan başına düşen yıllık hizmet içi eğitim süresi 

(saat)  
1 1,20 1,80 3 

3.1.3 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 2,43 6,78 7,17 10 

3.1.4 
Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 

(%)  
76 84 80 80 

3.1.5 
Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına 

oranı (%)   
5,03 5,09 5,16 5 

3.1.6 Norm kadro doluluk oranı (%)  87,54 80,45 87,46 90 

3.1.7 
Eğitim/seminer/kursa katılan kurum çalışanı sayısı 

20 25 25 8000 

3.1.8 
Açılan eğitim/seminer/kurs sayısı 

1 3 5 240 

3.1.9 
Eğitim/seminer/kursa katılan çalışanlardan sertifika alan 

personel sayısı 
20 25 25 8000 

3.1.10 
Dereceye girerek ödüllendirilen personel sayısı 

3 3 3 500 

 

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Gelişen dünya ve Türkiye de  özellikle elektronik ortam, cihazlarda ve programlarda sürekli 

bir değişim ve yenilenme olmaktadır, bu da kurum çalışanlarının sürekli kendilerini yenilemeleri 

ihtiyacını doğurmaktadır.  Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan personelin tamamının 

verdikleri hizmet alanında verimliliğini, standardını artırmak ve bu bağlamda tüm personelin bu 

ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.  

Hedefin mevcut durumu? 

Yaklaşık 200 personelin çalıştığı İl Müdürlüğü kurumunda, çok çeşitli görev tanımı ile çalışan 

personel bulunmaktadır. Bu personelin bazıları düzenli olarak kendilerini yenilemekte ve 

geliştirmektedir. Fakat yarıdan fazlası kendini güncelleyememektedir. İlk göreve başlama bilgileri ve 

kulaktan duyma bilgilerle görevini yapmaya çalışmaktadır. Bu durumda da kurum da çalışma 

performansı personelin kişisel gelişimleri ile doğru orantılı olarak artmakta yada azalmaktadır. 
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Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan her personeli hizmet sunduğu alanda kendini 

geliştirebileceği, kurumunda başarılı ve mutlu olduğu bir personel profili oluşturmak 

hedeflenmektedir. 

 

NO 
3.1. Stratejiler 

 

Ana 

Sorumlu 

Birimler 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

54 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışanlar sundukları hizmet ve görev 

unvanlarına göre gruplama çalışması yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları Özel Büro 

55 
Kurum personelinin katılabileceği eğitim/seminer/kurs planlamasının 

yapılarak eğitim/seminer/kursa katılımları sağlanacaktır. 

İnsan 

Kaynakları Özel Büro 

56 

Kurum personeline yönelik açılan eğitim/seminer/kursların 

sertifikalandırma çalışmaları İnsan Kaynakları Birimi tarafından 

yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları Özel Büro 

57 
 Kurum personeline verilen eğitim/seminer/kurslarda 

başarılı(dereceye giren)olan personel ödüllendirilecektir. 

İnsan 

Kaynakları Özel Büro 

 

Stratejik hedef 3.2.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların, eğitim tesislerinin, alt yapı, teknolojik 

donanımlarını ve donatımları ile eğitim çalışanlarının mesleki gelişimini sağlayacak eksiklikleri 

gidererek,  fiziki ve beşeri yapısını iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirmek. 

No 3.2. Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013   

3.2.1 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 
İlköğretim 17,5 18,5 18,5 18 

Ortaöğretim 22,5 20 23 25 

3.2.2 İkili eğitim yapan okul oranı (%) 
İlköğretim 0,55 0,97 0,96 0 

Ortaöğretim 0 0 0 0 

3.2.3 Spor salonu olan okul oranı (%) 11,91 18,63 16,15 22,5 

3.2.4 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı (%) 42,98 65,84 69,56 76 

3.2.5 Kütüphanesi olan okul oranı (%) 40,85 62,73 55,90 61 

3.2.6 

Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit 

edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların oranı 

(%)  

33 75 100 100 

3.2.7 
Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul 

veya kurum oranı (%) 
70 90 100 100 

3.2.8 Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı (%)  - - 100 100 
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3.2.9 
Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet veya 

etkileşimli tahta kurulumu tamamlananların oranı (%) 
100 100 100 100 

3.2.10 Risk analizi yapılan okul/kurum sayısı - - - 130 

3.2.11 Risk analizi rehberliği yapılan okul/kurum sayısı - - - 15 

3.2.12 İş salığı ve güvenliği eğitimi yapılan okul/kurum sayısı - - - 130 

3.2.13 İş sağlığı ve güvenliği eğitim alan öğretmen sayısı - - - 3285 

3.2.14 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alan personel sayısı - - - 1200 

3.2.15 Yerelde mesleki gelişim semineri alan öğretmen sayısı 747 1242 1674 7000 

3.2.16 Yerelde açılan mesleki gelişim seminer sayısı 23 40 55 200 

 

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Türkiye son yıllarda gündeme gelen ve 2012 yılın çıkan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği 

yasası ile özel ve kamudaki tüm çalışanlar bu yasa kapsamına alındı.2014 yılı ocak ayı itibariyle kamu 

kurumlarında risk analizi yapma zorunluluğu getirildi. Daha sonra bir değişiklikle bu tarih 2016 

temmuz olarak değiştirildi. 

Kurumumuzun risk analizinin yapması,  çalışan ve öğrencilerinin güvenliğinin sağlaması 

hedeflenmektedir.  

Hedefin mevcut durumu? 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde sadece 1 okulda ikili eğitim yapılmakta, değer 

tüm okullarımızda normal eğitime devam edilmektedir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve 

ortaokulda 17, genel ortaöğretimde 22 mesleki ve teknik ortaöğretimde ise 21’dir. Ayrıca öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 15 ortaokulda 13, ve ortaöğretimde ise 12’dir. Bu verilere 

baktığımız zaman Erzincan Türkiye ortalamalarının üstünde iyi bir durumdadır. 

Kamu kurumlarında risk analizi yapma ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamına 

2016 Temmuz ayında resmi olarak girileceği için şu ana kadar bu alanda hiçbir şey yapılmamıştır. Bu 

bağlamda 2016 Temmuz ayı beklenmeden çalışmalar başlatılacaktır. 

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasının hükmettiği şekilde kurumumuz bünyesinde 

bulunan iş güvenliği uzmanları ile il müdürlüğü kurumumuz ve kurumumuza bağlı okul ve 

kurumlarda risk analizi yaparak, okul/kurumlarımızda güvenli ortamlar oluşturmak hedeflenmektedir.  

 

 3.2. Stratejiler 
Ana Sorumlu 

Birimler 

Diğer Sorumlu 

Birimler 

58 
Plan Dönemi sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet 

binası yapılacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri 
Özel Büro 

59 
Plan dönemi sonuna kadar il genelinde spor salonu olan okul 

oranını %22,5’e çıkarılacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri 

Temel Eğitim, Orta 

öğretim  Din 

Eğitimi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

60 
Plan dönemi sonuna kadar il genelinde çok amaçlı salonu veya 

konferans salonu olan okul oranı %76’ya çıkarılacaktır. 

Destek 

Hizmetleri 

Temel Eğitim, Orta 

öğretim  Din 

Eğitimi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 
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61 
Plan dönemi sonuna kadar il genelinde kütüphanesi  olan okul 

oranı %61’e  çıkarılacaktır. 

Destek 

Hizmetleri 

Temel Eğitim, Orta 

öğretim  Din 

Eğitimi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

62 
Yerelde açılan  mesleki gelişim seminerlerine öğretmenlerin 

çoğunluğunun katılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
İnsan Kaynakları 

Temel Eğitim, Orta 

öğretim  Din 

Eğitimi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

63 
Plan dönemi sonuna kadar her öğretmenin yerelde seminer/kursa 

katılması için yeterli sayıda seminer / kurs açılacaktır. 
İnsan Kaynakları 

Temel Eğitim, Orta 

öğretim  Din 

Eğitimi, Mesleki ve 

Teknik Eğitim      

Hizmetleri 

64 MEM’de İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin kurulacaktır. 

İnsan 

Kaynakları, 

Strateji 

Geliştirme, 

Destek 

Hizmetleri 

Strateji Geliştirme 

2 (AR-GE) 

65 

Risk analizi yapılacak tüm okul ve kurumların planlaması 

yapılacaktır. 

 

İnsan 

Kaynakları, 

Strateji 

Geliştirme, 

Destek 

Hizmetleri 

Strateji Geliştirme 

2 

(AR-GE) 

66 

Yapılan plan dâhilinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün risk analizi 

yapılacaktır. 

 

İnsan 

Kaynakları, 

Strateji 

Geliştirme, 

Destek 

Hizmetleri 

Strateji Geliştirme 

2 

(AR-GE) 

67 

Yapılan plan dâhilinde Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların 

risk analizleri İl MEM İş Güvenliği Uzmanları tarafından 

yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları, 

Strateji 

Geliştirme, 

Destek 

Hizmetleri 

Strateji Geliştirme 

2 

(AR-GE) 

68 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı okul ve kurumlarında 

çalışan personelin İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitilmeleri 

için eğitim planlaması yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları, 

Strateji 

Geliştirme, 

Destek 

Hizmetleri 

Strateji Geliştirme 

2 

(AR-GE) 

69 

Yapılan planlamaya göre öncelikle merkez ilçeden başlamak 

üzere tüm okul/kurumlarda İl MEM İş Güvenliği Uzmanları 

tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecektir. 

İnsan 

Kaynakları, 

Strateji 

Geliştirme, 

Destek 

Hizmetleri 

Strateji Geliştirme 

2 

(AR-GE) 
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Stratejik hedef 3.3. Okul/ kurumlarımızda eğitim tesislerini ve alt yapıyı teknolojik donatımlarını geliştirmek. 

No 3.3. Performans Göstergeleri Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1 

Fatih Projesi Ağ altyapısının, çok fonksiyonlu 

yazıcıların, doküman kameraların ve etkileşimli 

tahtaların kurulduğu okul sayısı 

1 2 25 200 

3.2.2 
Fatih Projesi Kapsamında Tablet Dağıtımı Yapılan Okul 

Sayısı 
1 2 25 45 

 

Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu? 

Dünyanın hızla gelişen teknolojisi karşısından Türk eğitim sisteminin entegrasyonunu sağlanması için Fatih 

projesi bu ihtiyacı karşılamak için vazgeçilmez bir projedir. Bundan dolayı ilimizdeki tüm okullarımızın 

teknolojik donanımlarının tamamlanarak öğrenci ve öğretmenlerimizin maksimum düzeyde faydalanmalarının 

sağlanması hedeflenmektedir. 

Hedefin mevcut durumu? 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ki okullarımızda 2014 yılı itibariyle 25 okulumuzda  Fatih 

Projesi Ağ alt yapısının, çok fonksiyonlu yazıcıların, doküman kameraların ve etkileşimli tahtaların kurulumu 

sağlanmış olup yine  Fatih Projesi Kapsamında 25 okulumuzdaki tüm öğrencilerimize Tablet Dağıtımı Yapılarak  

aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç) 

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ki okullarımızda 2019  yılı 200 okulumuzda  Fatih Projesi Ağ alt 

yapısının, çok fonksiyonlu yazıcıların, doküman kameraların ve etkileşimli tahtaların kurulumunun sağlanması 

hedeflenmekte  olup yine  Fatih Projesi Kapsamında 115 okulumuzdaki tüm öğrencilerimize Tablet Dağıtımı 

Yapılarak  aktif bir şekilde kullanımlarına sunulmasını da hedeflemekteyiz. 

 

  

3.3. Stratejiler 

 

Ana 

Sorumlu 

Birimler  

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

70 

Plan Dönemi sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü  Fatih 

Projesi Ağ altyapısının, çok fonksiyonlu yazıcıların, doküman 

kameraların ve etkileşimli tahtaların kurulduğu  

Bilgi İşlem 

Teknolojileri 

Orta öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 

71 
Plan dönemi sonuna kadar il genelinde  Fatih Projesi Kapsamında 

tüm  öğrencilerimizeTablet Dağıtımının gerçekleşritilmesi 

Bilgi İşlem 

Teknolojileri 

, Orta 

öğretim  

Din Eğitimi, 

Mesleki ve 

Teknik 

Eğitim 

Hizmetleri 
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BÖLÜM IV: MALİYETLENDİRME 

 

Maliyetlendirme Tablosu 

 Tahmini Maliyet 

(2015-2019) (TL) 

Oran 

(%) 

Stratejik Hedef .1.1 15.809.100,00 10,71 

Stratejik Hedef .1.2 2.863.000,00 1,94 

Stratejik Hedef .1.3 1.032.500,00 0,71 

Stratejik Amaç 1 19.704.600,00 13,36 

Stratejik Hedef .2.1 2.901.000,00 1,96 

Stratejik Hedef .2.2 320.000,00 0,21 

Stratejik Hedef .2.3 187.200,00 0,15 

Stratejik Amaç 2 3.408.200,00 2,32 

Stratejik Hedef .3.1 4.500.000,00 3,05 

Stratejik Hedef .3.2 15.115.000,00 10,25 

Stratejik Hedef .3.3 0 0 

Stratejik Amaç 3 19.615.000,00 13,30 

Stratejik Amaç Maliyetleri 

Toplamı 

42.727.800,00 28,98 

Genel Yönetim Gideri 104.754.209,00 71,02 

Toplam 147.482.009,00 %100 
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BÖLÜM V: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

A. ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2015 STRATEJİK PLAN 

DEĞERLENDİRMESİ 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemizde hayata geçirilen stratejik 

yönetim anlayışı kapsamında yürütülen Millî Eğitim Bakanlığı stratejik planlama çalışmaları 2006 / 55 

sayılı Genelge ile 2006 yılı Eylül ayında başlamış ve 2009 yılı Aralık ayında Millî Eğitim 

Bakanlığının ilk Stratejik Planının kamuoyuna açıklanmasıyla tamamlanmıştır. 

Katılımcı bir yöntemle hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle 

hazırlanan performans programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Performans 

programları, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans 

hedefleri ile oluşturulmuştur. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurlarından olan stratejik plan, 

performans programı ve faaliyet raporları kamu idaresinde saydamlık ve hesap verebilirliğin en önemli 

araçları durumuna gelmiştir. 

Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde müdürlük personelinin 

görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı zamanda uzun dönemli planlama 

anlayışının kurumumuzda benimsenmesi ile kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının 

gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

İl milli eğitim müdürlüğü ve bağlı kurumlarda/okullarda stratejik plan ilk defa hazırlandığı 

için yasal bir prosedür olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle yapılan çalışmalar sığ kalmıştır. 

Deneyimsizliğin ve bilgi eksikliğinin giderilmesiyle birlikte daha gerçekçi ve analize dayalı planlar 

orta çıkmaya başlamıştır.  

İl genelinde yapılan bilgilendirme seminerleri düzenlenmesine olanak sağladığı için 2010-

2015 stratejik plan dönemi acemiliği atma, bilgi, birikim ve deneyim kazanmak için imkân sağlamıştır. 

Kurumlarımızda stratejik yönetim konusunda farkındalık geliştirdiği için geleceği planlayan, 

yöneticiden bağımsız kurum kültürü oluşturulmasına zemin hazırlamıştır. Kurumsal vizyon ve misyon 

belirlemesi ise yönetim anlayışındaki ilerlemeyi göstermektedir. 

ERZİNCAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

B. 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; kalkınma planları ve 

programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve 

verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 

üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, 

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

vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemine ilişkin kalkınma 

planları ve programlarda yer alan politika, hedefler ve Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik planı 

doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, 

hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 

Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli 
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önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-

2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. 

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

hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 

Modeli’nin çerçevesini; 

1. Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı ve performans 

programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit 

edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınması, 

süreçleri oluşturmaktadır. 

 

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Göstergelerin gerçekleşme 

durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık 

hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri 

üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması 

sağlanacaktır.  

Ayrıca, Okul/Kurum düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Erzincan İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi üzerinden takip edilecektir. 

 

 

 

 

İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman Kapsamı 

Birinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın  

Temmuz ayı içerisinde 

 

Göstergelerin gerçekleşme durumları 

hakkında AR-GE birimi tarafından 

hazırlanan raporun üst yöneticiye 

sunulması 

 

Ocak-Temmuz 

dönemi 

İkinci 

İzleme-

Değerlendirme 

Dönemi 

İzleyen yılın Şubat ayı 

sonuna kadar 

 

 

Üst yönetici başkanlığında birim yö- 

neticilerince yılsonu gerçekleşme- 

lerinin, gösterge hedeflerinden sap- 

maların ve sapma nedenlerin değer- 

lendirilerek gerekli tedbirlerin alın- ması 

 

Tüm yıl 
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Şekil 3: Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli 

 

Göstergelere ilişkin 
yılın ilk 6 aylık 
dönemine ait 

gerçekleşmelerin tespiti  

İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu 

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için 
gerekli tedbirlerin 

alınması 

Stratejik planda yer 
alan göstergelere 

ilişkin yıllık 
gerçekleşmelerin 

tespiti  

Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 
değerlendirilmesi 

ERZİNCAN 

İLMİLLÎ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 

2015-2019 Stratejik 

Planı İzleme ve 

Değerlendirme 

Modeli 


