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“Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural 
bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek
 isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî 

mirasçılarım olurlar”

Mustafa Kemal ATATÜRK



Eğitim ve öğretim çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen ve gelişen, birikim ve tec-
rübeler ışığında yenilenen bir süreçtir. Yeniliklere ve gelişime açık bir sistem oluşturmak 
amacıyla yaptığımız plan ve programlarda başarının da sürekli olması için doğru zamanda 
doğru adımların atılması oldukça önemlidir. 

Gelişimi esas alan değişim anlayışına dayalı, sürekli iyileşmeyi gerçekleştirmek, belirle-
diğimiz vizyona ulaşmak, projeleri ve çalışmalarıyla örnek bir kurum olmak temel hedefi-
mizdir.   

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı da; bu doğrultuda olmak üzere Mü-
dürlüğün orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve stratejileri-
ni, performans göstergelerini, hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemler ile eğitim için 
ayrılan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 
doğrultuda belirlenen hedeflere ulaştıracak strateji ve politikaların doğru ortaya konul-
ması yeterli olacaktır.

Eğitimde kaliteyi artırmak adına çıktığımız bu yolda hazırlamış olduğumuz 2019-2023 Stra-
tejik Planında ortaya konulan yaklaşımların, öngörülerin ve önerilerin eğitimde arzuladığı-
mız mükemmelliğe bizi ulaştırarak geleceğimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum.  
2019–2023 Stratejik Planının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne önemli katkılar sağlayacağı dü-
şüncesiyle, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 
                                                                                                                                             

Esengül CİVELEK
Muğla Valisi
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Eğitim, toplumların sosyal, kültürel, politik ve ekonomik yönden kalkınmasında ve 
bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerinde önemli bir role sahiptir. Eğitim sisteminde arzu 
edilen hedeflere ulaşmak ve başarıyı sürdürebilir hale getirmek için etkin politika, strateji 
ve eylemler ortaya konulmalıdır. Ayrıca sunulan hizmetlerin ölçülebilirliği, memnuniyet 
derecesi ve izleme değerlendirmeler, süreçlerin geliştirilmesi için önem arz etmektedir.

Günümüzün stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda; paydaş odaklı hizmet ve ürünlerin 
geliştirilmesi, takım ruhu ve personel katılımı sağlanarak belirlenen misyon ve ilkeler 
çerçevesinde hedeflenen vizyona ulaşılmak için stratejik planlar yapılmaktadır. Kuruluşlar; 
stratejik planlar doğrultusunda orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 
hedef ve stratejileri ile hedeflere ulaşmak için izlenecek yöntemlerini belirleyerek 
kaynaklarını en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadırlar.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı ile ülkemizin temel değerleri 
ve stratejik hedeflerine uygun olarak eğitim sunulması, evrensel geçerliliği olan bilgi ve 
beceriler ile donatılmış, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmiş, güçlü yarınlara hazır 
bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Plan dâhilinde gerçekleştirilecek stratejiler ve 
faaliyetlerin sonucunda kazanılan nitelikli insan gücü, ilimizin gelişmesine, kalkınmasına 
ve bölgesel bir gelişim merkezi olmasına katkı sağlayacağına inanıyorum.

Eğitimde büyük hamleler gerçekleştirmek, tüm süreçlerde verimliliği artırmak ve 
arzuladığımız mükemmelliğe ulaşmak adına çıkılan bu yolda,  paydaşların katılımcılığı ve 
sinerjisi ile oluşturulan stratejik planın hazırlanmasını sağlayanları tebrik ediyor, uygulama 
sürecinde katkı sağlayacak tüm kişi ve kurumlara da şimdiden teşekkür ediyorum.

Pervin TÖRE
İl Milli Eğitim Müdürü
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AB  : Avrupa Birliği
ABİDE  : Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
AR-GE  : Araştırma ve Strateji Geliştirme
BT  : Bilişim Teknolojileri
CİMER  : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
CK  : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
DYS  : Doküman Yönetim Sistemi
DYNED  : İngilizce Dil Eğitim Sistemi
EBA  : Eğitim Bilişim Ağı
FATİH  : Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı
GEKA  : Güney Ege Kalkınma Ajansı
GZFT(SWOT) : Güçlü-Zayıf Yönler, Fırsatlar-Tehditler
IPA  : Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)
KHK  : Kanun Hükmünde Kararname
MEB  : Millî Eğitim Bakanlığı
MEBBİS : Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
MEBİM              : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi
MEİS  : Millî Eğitim İstatistik Modülü
MÜDÜR : İl Milli Eğitim Müdürü
OECD  : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
OGY  : Ortaöğretime Geçiş Yönergesi
OSB  : Organize Sanayi Bölgesi
PESTLE  : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz
PDR  : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
PISA  : Programme for International Student Assesment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)
RAM  : Rehberlik Araştırma Merkezi
SGB  : Strateji Geliştirme Başkanlığı
STK  : Sivil Toplum Kuruluşu
TEFBİS  : Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi
TIMMS  : Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen Bilimleri 
                             Uluslararası Araştırması)
TİKA  : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu
TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu
YDS  : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YKS  : Yükseköğretim Kurumları Sınavı

KISALTMALAR
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TEHB  : Temel Eğitim Hizmetleri Birimi

OHB  : Ortaöğretim Hizmetleri Birimi

MTEHB  : Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi

DÖHB  : Din Öğretimi Hizmetleri Birimi

ÖERHB  : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi

HBÖHB              : Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi

ÖÖKHB  : Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Birimi

BİETHB  : Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Birimi

ÖDSHB  : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Birimi

YYDEHB : Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Birimi

SGHB  : Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi

İKYHB  : İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri Birimi

DHB  : Destek Hizmetleri Birimi

İEHB  : İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi

HHB  : Hukuk Hizmetleri Birimi

İSG  : İş Sağlığı ve Güvenliği

ÖB  : Özel Büro

Müdürlük Hizmet Birimleri Kısaltmaları
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Kamusal ihtiyaçlar ve mevcut kaynaklar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini 
planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Kamu yönetimi ve kamu mali 
yönetimi reformları çerçevesinde kamu idarelerinde uygulanmakta olan stratejik yönetim 
süreci; kamunun orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, makro 
düzeyde bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların 
stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile 
bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil 
etmektedir.

Kalkınma planı ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu 
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ile hesap 
verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamayı amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu; etkililik, verimlilik ve ekonomiklik kavramlarını birlikte değerlendirmektedir. 
Bu çerçevede, stratejik planlama ile asgari seviyede kamu kaynağıyla hedeflenen sonuçlara 
ulaşılması ve toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek azami etkinin oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

Müdürlüğümüzde ilk stratejik plan 2010-2014, ikincisi ise 2015-2019 yıllarını kapsayacak 
şekilde hazırlamış ve uygulanmıştır. 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları 
kapsamında; uygulanmakta olan stratejik plan analiz edilmiş, mevzuat ve üst politika 
belgeleri incelenmiştir.   Ardından PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analiz yapılarak elde edilen 
veriler ışığında eğitim ve öğretime ilişkin sorun ve gelişim alanları tespit edilmiş, bunlara 
bağlı olarak amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirlenmiştir. Stratejilerin yaklaşık 
maliyetlerinden yola çıkılarak amaç ve hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. 
Planda yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için de 
stratejik plan izleme ve değerlendirme süreci ortaya konulmuştur.

GİRİŞ
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1. BÖLÜM
STRATEJİK PLAN 
HAZIRLIK SÜRECİ
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Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçüde plan öncesi hazırlık çalışma-
larının iyi planlanmış olmasına ve sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Hazırlık 
dönemindeki çalışmalar Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan “Millî Eğitim 
Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı”na uygun olarak yürütülmüştür.

Program aşağıdaki konuları içermektedir:
• Stratejik plan hazırlık çalışmaları ve sürecin İl geneline duyurulması,
• Strateji geliştirme kurulları ve stratejik planlama ekiplerinin oluşturulması,
• Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması,
• Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi.

Müdürlüğümüzde Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı ve Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 2018/16 Sayılı Genelgesi doğrultusunda “Strateji Geliştirme Kurulu” ve “Stratejik 
Planlama Ekibi” oluşturulmuştur. Ayrıca tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz ile bağlı okul/ku-
rumlarımıza süreç başlatılmıştır.

Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan “Strateji Geliştirme Kurulu” ile “Stratejik Planlama Ekibi” 
toplantılar gerçekleştirilmiş durum analizi, misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef, strateji ve 
faaliyetlerin belirlenmesi sağlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığındaki “Strateji Geliş-
tirme Kurulu”  planlama çalışmalarının takibini sağlamış ve çalışmaları yönlendirmiş, “Stratejik 
Planlama Ekibi” ise planlama çalışmalarının doğrudan yürütülmesini sağlamıştır. 

Müdürlüğümüz AR-GE Birimi Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi tarafından 
İlçe Stratejik Planlama Ekiplerine stratejik plan hazırlama eğitimleri verilmiştir. Stratejik plan ha-
zırlanması konusunda ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlara rehberlik edilmiştir.     
Temel Değerlerimiz, Misyonumuz ve Vizyonumuzu belirlemek için paydaş anketlerinden yararla-
nılmış, Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan yönetici ve çalışanlardan “Temel Değerlerimiz, Misyon 
ve Vizyon Belirleme” formları ile görüşler alınmış, bu görüşler neticesinde Temel Değerlerimiz, 
Misyon ve Vizyon ifadelerimiz oluşturulmuştur. Oluşturulan bu Temel Değer, Misyon ve Vizyon ifa-
delerine Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Kurulunda son şekli verilmiştir.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
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Şekil 1: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Süreci

Planlama 
Sürecinin 

Organizasyonu

MEB 
Strateji 

Geliştirme 
Başkanlığı 2019-2023 
Stratejik Plan Hazırlık 

Programı ve MEB 
2019-2023 
Stratejik 

Planı

MUĞLA İL 
MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023
STRATEJİK

 PLANI HAZIRLIK 
SÜRECİ

Kapsamlı 
Durum Analizi

İlçe 
Milli Eğitim 

Müdürlükleri ve 
Okul/Kurum Stratejik 
Planlama Süreçlerinin 

Koordinasyonu

Paydaş 
Analizlerinin 

Yapılması

Müdürlüğümüz 
Strateji Geliştirme 
Kurulu ve Stratejik 
Planlama Ekibinin 

Oluşturulması
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Müdürlüğümüzde Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı ve Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 2018/16 Sayılı Genelgesi doğrultusunda “Strateji Geliştirme Kurulu” ve “Stratejik 
Planlama Ekibi” oluşturulmuştur.

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU: Stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi 
alarak çalışmaları yönlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında Müdürlük hizmet 
birimlerinin yöneticileri ve belirlenen Menteşe ve Ula ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla 
kurulmuştur.

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ: Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri yöneticisi başkanlığında; 
AR-GE Birimi stratejik planlama görevlileri ile Müdürlüğümüz birimleri temsilcilerinin katılımıyla 
oluşmuştur.  Bu ekibe Tablo 1’de yer verilmiştir.

Tablo 1: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi

ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ
Serap AKSEL İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi

Macit KALLEM Öğretmen Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi / AR-GE

Metin ÖZTÜRK Öğretmen Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi / AR-GE

Orhan ALABAZ Öğretmen (İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü) İş Sağlığı ve Güvenliği

Nural YİĞİT Öğretmen (Fatih Projesi Eğitmeni) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Birimi

Bilal ÖZBAŞ Şef Özel Büro

Ersan SARIÇOBAN Şef Özel Büro

Erkan ÖZEN Şef Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi

Nuray KAYTAN Şef Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi

Murat CEYLAN Şef Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Birimi

Ömer Faruk KAPISIZ Şef Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Birimi

Gürkan ŞUDAŞDEMİR Şef Din Öğretimi Hizmetleri Birimi

Aysel BOZKURT Şef Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Birimi

Aliye YILDIRIM Şef İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri Birimi

Özlem BAŞ Şef İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri Birimi

Süreyya KARAKOÇ Memur Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi

Naime DEMİR Memur Temel Eğitim Hizmetleri Birimi

Ferdi YAVUZ Memur İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi

Harun GÜRSEL Memur İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi

Cemre ÜSTÜNDAĞ Memur Ortaöğretim Hizmetleri Birimi

Cengiz BİNEK Bilgisayar İşletmeni Destek Hizmetleri Birimi

10
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Müdürlüğümüz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü 
ve zayıf yönleri ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması 
amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum analizi yapılmıştır.

KURUMSAL TARİHÇE

Muğla yöresi, 1390 yılında Menteşe Sancağı içinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1867 yılında 
Menteşe Sancağı Aydın’a bağlanmış, 1922 yılında Vilayet Teşkilatı’nın kurulması ile Muğla, 
Cumhuriyet ile birlikte il olmuştur. 1908 Aydın Vilayeti Salnamesi’ne göre; Muğla’da 1 rüştiye, 1 
erkek, 1 kız ilkokulu ile gayrimüslimler için 7 okul ve bunların dışında da 33 medresenin olduğu 
belirtilmektedir.

Osmanlı dönemi Tanzimat hareketleriyle gelen eğitim sistemindeki değişiklik sonucunda Muğla’da 
1864 yılında bir “Rüştiye” mektebi (ortaokul) açılır. Bu Rüştiye, 1892 yılında beş yıllık “ idadi” (lise) 
olmuş ve bugünkü Kocamustafendi İlkokulu binasında öğretime başlamıştır. Bu okul 1916 yılında 
“Sultani” adını alarak bugünkü Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tarihi binasına 
taşınmıştır. 1916 yılında bugünkü Kocamustafendi İlkokulu’nda 1 kız idadisi öğretime başlamıştır. 
Muğla’da ilk modern ilkokul ise 1899 yılında eğitime başlamış,  1917 yılında “Muğla Sultanisi” nin 
alt katına “Numune Mektebi” adını alarak taşınmıştır.

1928 yılında yapılan harf devriminin halka benimsetilmesi ve yeni alfabenin halka öğretilmesi 
kapsamında Muğla’da ilk millet mektebi 1 Kasım 1929’da açılmıştır. Millet Mektepleri 
Talimatnamesine göre kasaba ve köylerde halkı hayata hazırlayacak fikri terbiyeyi vermek üzere 
Halk Okuma Odaları açılmıştır. Benzer şekilde halkı eğitmek, ulusal kültür ve bilinci oluşturmak 
için yurt düzeyinde halk üniversitesi niteliğinde halkevleri açılmıştır. Muğla’da ilk halkevi 1933 
yılında açılmıştır. Cumhuriyetin 15.yılına kadar yapılan tadilat ve onarımlar sonucu Muğla ilinde 
toplam 111 ilkokul hizmet vermeye başlamıştır.

Muğla’da öğretmen yetiştiren okullar “Darülmuallimin” 1914 , “Darülmuallimat” 1916 yıllarında 
açılmış ancak her iki okul kısa bir süre sonra kapatılmıştır. Yeni bir öğretmen okulu 1957 yılında 
Muğla Kız İlköğretmen Okulu olarak açılmıştır. 1939 yılında Muğla’dan İzmir’e Eğitmen adayları 
gitmiş, burada eğitim aldıktan sonra Muğla köy ilkokullarında görev yapmışlardır. Daha sonra 
Muğla ve çevresindeki köylerden giden öğrenciler Kızılçullu (İzmir) Köy Enstitüsü’nde öğrenim 
görerek Muğla’da uzun süre öğretmen olarak hizmet etmişlerdir.

Müdürlüğümüz, Cumhuriyet meydanının yanındaki valilik binasında hizmet verirken, 1995 yılında 
Dumlupınar İlköğretim Okulu bahçesindeki binaya taşınmış, 2015 yılında şu an kullandığımız yeni 
hizmet binamızda hizmet vermeye başlamıştır. Kasım 2012 tarihi itibariyle TBMM’de kabul edilen 
tasarıyla ilimiz, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası ile büyükşehir statüsüne geçmiştir. Daha 
önce merkez ilçenin iş ve işlemlerini de yürüten ve toplam 11 ilçe milli eğitim müdürlüğü ile ilin 
merkez teşkilatı olan müdürlüğümüz, büyükşehir statüsüne geçmesinden sonra 13 ilçe milli eğitim 
müdürlüğünü bünyesinde barındıran ilin merkez yapılanması olarak hizmete devam etmektedir.

DURUM ANALİZİ



13

UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

22015 yılında yürürlüğe giren Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı; stratejik plan hazırlık 
süreci, durum analizi, geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme olmak üzere 
beş bölümden oluşturulmuştur. Bunlardan izleme ve değerlendirme faaliyetlerine temel teşkil 
eden stratejik amaç, stratejik hedef, performans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı geleceğe 
yönelim bölümü eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite 
olmak üzere üç tema halinde yapılandırılmıştır. Söz konusu üç tema altında 3 stratejik amaç, 7 
stratejik hedef, 46 performans göstergesi ve 115 stratejiye yer verilmiştir. Bunlarla ilgili göstergeler 
değerlendirildiğinde aşağıdaki hususlar ön plana çıkmıştır.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarımızda yüksek düzeyde artışlar olmasına rağmen plan 
hedeflerine ulaşılamamıştır. %51,66 olan 3-5 yaş oranımız 2019-2023 plan dönemi sonunda % 57 
olarak hedeflenmiştir. Diğer okullaşma oranlarımız ve derslik başına düşen öğrenci sayılarımız 
Türkiye ortalamalarının üzerinde yer almakta olup yine bu plan döneminde yüksek hedefler 
konulmuştur.

Öğrencilerimizin sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı yüksektir. Okul sağlığı 
ve hijyen hedeflerimize ulaşılmıştır. Açılan hizmetiçi eğitimler, kurslar, seminerler ve eğitimler 
planlamaların üzerindedir. Dil yeterliliği için yapılan ulusal ve uluslararası hareketlilikler yeterlidir. 
Okul ve kurumlarımızda hedeflenen düzeyde onarım, yapım ve donatım gerçekleştirilmiştir. 
Yeni plan döneminde performans göstergeleri ve stratejiler içinde bu yüksek oranların devam 
ettirilmesine yönelik adımlar atılacaktır.

Ortaöğretimde öğrencilerimizin merkezi sınav başarıları hedeflenen çizgiye ulaşmamıştır. 2019-
2023 plan döneminde bu yönümüzü geliştirici hamleler planımıza yansıtılacaktır.

Öğrenci başına okunan kitap sayısında ilkokul ve ortaokul ortalamalarımız Türkiye ortalamasının 
çok üzerindedir. Ancak ortaöğretim düzeyinde okunan kitap sayısı Türkiye ortalaması düzeyinde 
olup, bu eğitim kademesindeki sayıyı artırıcı önlemler alınacaktır.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde staja giden öğrencilere yönelik işveren ve öğrenci memnuniyet 
oranları plan döneminde düzenli ölçülememiştir. Bu oranların 2019-2023 plan döneminde daha 
net ölçümleri yapılması sağlanacak ve mesleki eğitimde değerlendirilecektir.

2019-2023 yıllarını kapsayacak 5 yıllık stratejik planımız; plan hazırlık süreci, durum analizi, 
geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme olmak üzere beş bölümden 
oluşturulmuştur. Planımızın “Geleceğe Yönelim” bölümü 2023 Vizyon Belgesine uyumlu olarak 
hazırlanan Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planının 7 amaç, 24 hedef ve performans göstergeleri 
kurgusuna göre dizayn edilmiştir.

Ayrıca Müdürlüğümüz birçok alanda eğitim-öğretimin niteliğini artırmak için yerel düzeyde 
16 projeyi 2018/2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya başlatmıştır. Bu projelerin 
çalışmaları 2019-2023 Stratejik Planımıza yansıtılmıştır.
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MEVZUAT ANALİZİ

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı 1 
Nolu Kararnamesi’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili onuncu bölümünde yer alan 327.maddesinde 
Taşra Teşkilatının yapılanmasından bahsedilmektedir.

18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı 
İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre; “ il millî eğitim müdürlüğü, illerde (merkez 
ilçeler dâhil) doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro 
sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim 
müdürlüğü ise ilçelerde, doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro 
sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle milli eğitim 
hizmetlerini yürütür. Milli 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. Millî eğitim müdürleri, 
bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.” 
denilmektedir. Milli Eğitim Müdürlüklerinin görev alanı kapsamındaki kanunlar, kanun hükmünde 
kararnameler, tüzükler, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, yönergeler ve genelgeler 
incelenmiştir. İncelenen mevzuat çerçevesinde Müdürlüğümüz stratejik planı hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Müdürlüklerinin teşkilatlanma ve yükümlülüklerini ortaya koyan kanuni metinlerden 
bazıları durum analizi raporundaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda yer almayan birçok kanun, kanun 
hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde yükümlülükler 
yerine getirilmektedir.

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde belirtilen Müdürlüğümüzün bölümlerine ait 
diğer görevler planımızın Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi bölümünde yer 
verilmiştir.

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

Müdürlüğümüze görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için tüm üst 
politika belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve incelenmiştir. Bu çerçevede Müdürlüğümüz 2019-
2023 Stratejik Planının stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken 
bu belgelerden yararlanılmıştır. Bakanlığımızın “2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları” 
konulu 2018/16 sayılı Genelgesi, MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı ve MEB 2019-2023 
Stratejik Planı temel üst politika belgelerimizdir. Üst politika belgeleri ile stratejik plan ilişkisinin 
kurulması amacıyla üst politika belgeleri analiz tablosu oluşturulmuştur.
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Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi

ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/
REFERANS VERİLEN GÖREV/İHTİYAÇLAR

5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9

Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat 
ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 
misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 
hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş 
olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme 
ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 
stratejik plan hazırlanması.

Milli Eğitim Temel Kanunu Bütün Bölümleri

Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, 
eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve 
tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim 
alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir 
sistem bütünlüğü içinde sağlanması.

Kamu İdarelerinde Stratejik 
Planlamaya İlişkin Usul Ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bütün Bölümleri

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve 
stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespiti ile stratejik 
planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine 
yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış 
olan yönetmeliğe göre stratejik plan yapılması.

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük 
Eylem Planı

Milli Eğitim Bakanlığı 
ile İlgili hükümlerin 

13. maddesi

2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım 
ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Bütün Bölümleri Vizyon ifadesinde yapılacak çalışmaların il geneli gerçekleştiril-
mesinin sağlanması.

Bakanlığımızın “2019-2023 
Stratejik Plan Hazırlık Çalışma-

ları” konulu 2018/16 sayılı 
Genelgesi

Bütün Bölümleri

Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, okullarımız ve 
kurumlarımızda 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Planların 
yapılması.

MEB 2019-2023 Stratejik Plan 
Hazırlık Programı Bütün Bölümleri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının hazırlanması, ilçe 
millî eğitim müdürlükleriyle okul ve kurumların 2019-2023 
stratejik planlarının hazırlanma sürecine rehberlik edilmesi.

MEB 2019-2023 Stratejik Planı Bütün Bölümleri
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planının hazırlanması, ilçe 
millî eğitim müdürlükleriyle okul ve kurumların 2019-2023 
stratejik planlarının hazırlanma sürecine rehberlik edilmesine 
kaynak sağlaması.

Hayat Boyu Öğrenme Strateji 
Belgesi (2014-2018) Bütün Bölümleri

Hayat boyu öğrenme sisteminin etkinliğini ve verimliliğini 
artırmaya yönelik olarak hazırlanan faaliyetlerin taşrada 
koordinasyon ve yürütücülüğünün yapılması

Meslekî ve Teknik Eğitim 
Strateji Belgesi (2014-2018) Bütün Bölümleri

Mesleki ve teknik eğitime erişim, kapasite ile istihdam 
ekseninde hazırlanan faaliyetlerin taşrada koordinasyon ve 
yürütücülüğünün yapılması.

Öğretmen Strateji Belgesi 
2017-2023

Bütün Bölümleri

Öğretmenliğe yönelik hizmet öncesi eğitim, öğretmenlik 
mesleğine adayların seçimi ve istihdamı, adaylık ve uyum eğitimi, 
kariyer geliştirme ve ödüllendirme, öğretmenlik mesleğinin 
statüsü ve sürekli mesleki gelişim hususlarında hazırlanan 
faaliyetlerin taşrada koordinasyon ve yürütücülüğünün 
yapılması.
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FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Müdürlüğümüz 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve 
hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği’ne göre birimlerinin yasal yükümlülükleri tespit edilmiştir. Eğitimi geliştirmeye yönelik 
görevler, eğitim kurumlarına yönelik görevler, izleme ve değerlendirmeye yönelik görevler eğitim-
öğretimde ortak görevlerdir. Bunun dışında Müdürlüğümüz bünyesinde Temel Eğitim, Ortaöğretim, 
Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim 
Kurumları, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav, Yükseköğretim ve 
Yurt Dışı Eğitim, Strateji Geliştirme, İnsan Kaynakları Yönetimi, Destek, İnşaat ve Emlak, Özel Büro, 
Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri verilmektedir.

Tablo 3: Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler

Tablo 4: Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik 
İle Hayat Boyu Öğrenmeye Yönelik Ortak Hizmetler
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PAYDAŞ ANALİZİ

Paydaş; kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. 
Kurum içerisinde yer alarak hizmet üreten herkes iç paydaş, kurum hizmetlerinden yararlanan 
kurum dışındaki kişi, grup ve kurumlar dış paydaştır. Paydaşlarımızla kuracağımız iletişim, işbirliği 
ve ortaklıklar kurumumuzu güçlendirirken, stratejik planda yer alan faaliyetlerin, stratejilerin 
şekillenmesine ve hedeflerimizin gerçekleşmesinde önemli katkı sağlayacaktır. 

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak paydaşlarımızın belirlenmesinde yasalarla bağlı olduğumuz 
Bakanlığımız ve Valiliğimiz ile birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetlerimiz, projelerimiz 
ve hizmetlerimizin yürütülmesinde işbirlikleri dikkate alınmıştır. Paydaşlar belirlenirken Strateji 
Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi toplantılar gerçekleştirmiş, kurumumuz için etkisi 
ve önemi yapılan analizlerle ortaya konmuş, etki önem matrisi kullanılarak önceliklendirilmiş ve 
nihai paydaş listesi oluşturulmuştur. Stratejik yönetim odaklı çalışma, planımızı sağlam kurgular 
üzerine oluşturma ve daha çok katılımcılığı sağlayarak plana olan sahiplenmeyi sağlamak için 
planımızın bütün bölümlerinde paydaş görüşlerine başvurulmuştur.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki iç ve dış paydaşların beklenti ve görüşleri, 2019-2023 
Stratejik Plan çalışmaları kapsamında MEB Anket Modülü üzerinden alınmış, 2878 kişi bu ankete 
katılım sağlamıştır. Ayrıca Müdürlüğümüz çalışanlarından; GZFT Analizi, Temel Değerleri Belirleme, 
Kurum Kültürü Alt Bileşenleri, Vizyon ve Misyon belirleme konularında yaklaşık 300 kişiden görüşler 
paydaş görüş formları ile alınmış Stratejik Plana yansıtılmıştır. Paydaşlarımızın görüşlerinden GZFT 
analizi, kurum kültürü, misyon, vizyon, temel değerler, amaç, hedef ve stratejiler bölümlerinde 
yararlanılmıştır.
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Paydaş anketini yanıtlayan katılımcıların görevli oldukları kurum ve kuruluşlara göre dağılımları 
aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Şekil 2: Paydaş Anketine Katılanların Görevli Oldukları Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımları

Anketimizde paydaşlara; memnun olunan alanlar, başarılı ve başarılı olunamayan alanlar, 
değerlendirebileceğimiz fırsatlar, sorunlu bulunan alanlar, beş yıl içinde en büyük hedeflerimizin 
neler olması gerektiği, öncelikli temel değerlerimiz, vizyonumuz ve memnuniyet dereceleri 
sorulmuştur. Paydaşlarımızdan alınan görüşlerden öncelikli olanlar aşağıda belirtilmiştir.  

• En çok memnun olunan alanlar: Zorunlu eğitim faaliyetleri (İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim), 
öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel 
ve kültürel faaliyetlere katılımı, okul öncesi eğitim faaliyetleridir.

• En başarılı bulunan alanlar: Belirli gün ve haftalarda yapılan programlar, sosyal, kültürel ve 
sportif alanlardaki etkinlikler, “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu” projelerinin uygulanması, 
yenilik ve değişime açıklıktır.

• Daha fazla geliştirilmesi gereken alanlar: Hizmetiçi eğitimler ve üniversiteyle işbirliğidir.
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• Ulusal ve yerel projelerin yürütülmesi

• Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme

• Hayat boyu öğrenme faaliyetleri

• Yabancı dil ve hareketlilik faaliyetleri

• Okullarda/eğitimde teknoloji kullanımı

• Öğrenci yerleştirme ve kayıt işlemleri

• Okul öncesi eğitim faaliyetleri

• Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik faaliyetleri

• Öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyetler

• Okulların temizlik ve düzeni

817

0 600300 900 1200

• Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve 
kültürel faaliyetlere katılımı

• Zorunlu eğitim faaliyetleri 
      (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)

• Okul binası, bahçe, spor salonu, labaratuvar vb. 
imkanları

Şekil 3: Önümüzdeki 5 Yıl İçinde, Müdürlüğümüzün En Büyük Hedeflerinin Hangi Alan/Alanlarda 
             Olmasını İstersiniz? Sorusuna Paydaşlarımız Tarafından Verilen Cevaplar

• İlimizin en büyük fırsatları: Halkın eğitime duyarlı olması, İlimizin tarihi, turistik ve kültürel 
değerlerinin dünyaca tanınıyor olması, il genelinde okuma yazma oranının yüksek olmasıdır.

• En çok sorunlu bulunan alanlar: Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları, 
öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, donatım eksikliklerinin giderilmesi ve yabancı 
dil yeterliliğidir.

• En çok sahip olunması gereken temel değerler: Doğruluk ve dürüstlük, adil ve tarafsızlık, 
liyakat, şeffaflık, saygı, eşitlik ve fırsat eşitliğidir.

• En çok sahip olunması gereken yöntemler: Çözüm odaklılık, yenilik ve değişime açıklık, sürekli 
gelişme, her alanda öncülük, adil ve tarafsız anlayıştır.
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KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Kurum Kültürü Analizi

Müdürlüğümüz stratejik planında geleceğe bakışı geliştirirken mevcut kurum kültürünün güçlü 
ve zayıf yönlerini görmek ve analizini yapmak için kurum içi çalışanlara yönelik Kurum Kültürü 
Analizinin Alt Bileşenlerini kapsayan anketler uygulanmış, nasıl bir personel yapısı ve iş yapma 
tarzının istenildiği analiz edilmiştir.

Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır;

1- Ödül ve ceza sistemi, 2- Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı 
ve karar alma süreçlerine katılım düzeyi, 3- Değişime açıklık, yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin 
desteklenme düzeyi, 4- Öğrenme, sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin 
varlığı, 5- Paydaşlarla ilişkiler, paydaş yönetim stratejisinin varlığıdır.

Gerçekleştirilen analizlere göre kurumun güçlü olduğu alanlar öncelik sırasına göre:

1- Kurum içi iletişim, çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı, 
2- Kurumda bilginin yayılımı, bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi, 
3- Kurum içi birimler arası işbirliği, çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyi, 4- Stratejik 
yönetim, üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki 
sahiplik düzeyidir.

Şekil 4: Müdürlüğümüz Çalışanlarının Kurum Kültürü Değerlendirmesi
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Teşkilat Yapısı
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilat yapısı ve görevleri 18.11.2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 
Yönetmeliği’ne göre oluşturulmuştur.

Şekil 5: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ OKUL/KURUM MÜDÜRLERİ

TEMEL EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

DİN ÖĞRETİMİ HİZMETLERİ BİRİMİ

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI HİZMETLERİ BİRİMİ

YÜKSEKÖĞRETİM VE YURT DIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ

ORTAÖĞRETİM HİZMETLERİ BİRİMİ

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ BİRİMİ

STRATEJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ BİRİMİ

İNŞAAT VE EMLAK HİZMETLERİ BİRİMİ

HUKUK HİZMETLERİ BİRİMİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM HİZMETLERİ BİRİMİ

HAYAT BOYU ÖĞRENME HİZMETLERİ BİRİMİ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ BİRİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ HİZMETLERİ BİRİMİ

ÖZEL BÜRO

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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Tablo 5: İl Geneli Yönetici, Öğretmen ve Personellerin Sayıları ile Eğitim Durumları

Tablo 3: İl Geneli Yönetici, Öğretmen ve Personellerin Sayıları ile Eğitim Durumları

İnsan Kaynakları

Sürekli gelişen ve değişen günümüz toplumunda, hizmet verdiğimiz nesillerin çağın gereklerine 
ayak uydurmalarını sağlamak ve yüzyılın becerilerini kazandırmak için güçlü bir insan kaynakları 
yönetimine ihtiyaç vardır.

Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde 
kullanmak; insan kaynağının iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, 
geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Başarıyı artırmak amacıyla kurumun yapı ve stratejisiyle tutarlı iş gücünün bulunması, seçilmesi, 
eğitilmesi ve denetlenmesine yönelik etkinlikler bütünü olarak tanımlanan insan kaynakları 
yönetimi Müdürlüğümüzün önemle üzerinde durduğu temel süreçlerden biridir.

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre Müdürlüğümüz; 3 millî 
eğitim müdür yardımcısı, 10 şube müdürü ve 1 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sorumluluğunda 14 
hizmet birimi ve 3 birim teşkilatından oluşmaktadır.
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Fiziksel Kaynaklar

Müdürlüğümüz; Menteşe İlçesi sınırları içinde bir yerleşkeye sahiptir. Yerleşke binası; 8234 
metrekare açık alan, 1121 metrekare oturum alanı, 3603 metrekare kapalı alan, 5 katlı ve iki 
cepheli bir yapıya sahiptir. Hizmet binası 73 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Binanın ısıtma 
sistemi merkezi sistem doğalgaz, soğutma sistemi ise bireysel sistem split klima ile yapılmıştır. 
Müdürlüğümüz ulaşım hizmetleri ihtiyacını 4 adet binek oto ve 1 adet açık kasa kamyonet ile 
sağlamaktadır. İlimiz genelindeki kurumlarımızdaki araç sayısı 44’tür.

İlimizdeki toplam okul/kurum sayısı 1046, derslik sayısı 9.087, pansiyonlu okul sayısı 33 ve yatak 
kapasiteleri 4207, öğretmenevleri toplam oda sayısı 163, yatak kapasiteleri 395, uygulama otelleri 
toplam oda sayısı 186, yatak kapasiteleri 440, spor salonu bulunan okul sayısı 136, kütüphanesi 
bulunan okul sayısı 396, toplam laboratuvar sayısı 595, konferans, toplantı ve çok amaçlı salonu 
olan okul sayısı 277’dir. 

İlimizdeki mevcut okul/kurum binalarından birçoğu eski yapılardan oluşmaktadır. Bunların 
günümüz tip projelerine göre yenilenmesi gerekmektedir. İlimizde deprem analizi yapılan 223 
okul/kurum binasından 10 tanesine yıkım kararı verilmiş olup, bunların yerine yeni bina yapım 
programına alınmıştır. 2018 yılı il ve devlet yatırım programında bulunan yatırımlar bittiğinde ikili 
öğretim öğrenci oranı %3 e düşecektir.

İlimiz yüzölçümünün %27’si (3.484 km²) ÖÇK Bölgesinde, %14’ü (1.804 km²) Sit Alanında kalmaktadır. 
Bunun dışında 110 antik kent ve 22 ören yeri olmasından dolayı yeni bina yapımları için arsa sıkıntısı 
yaşanmaktadır. Metrekareye 1.000 milimetreden fazla yağış alan Muğla’da, okul ve kurumlarımızın 
çatıları ve dış cepheleri çok çabuk deforme olmaktadır. 
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Teknolojik Kaynaklar

Müdürlüğümüz hizmet binasının tüm bölümlerinde kullanılan bilgisayarlar Bakanlığımızın 
sağlamış olduğu internet veri ağı ile bağlanmış ve kullanıma sunulmuştur. Müdürlüğümüz 
binasında toplam 150 kullanıcı tanımlı bilgisayar, 30 ağ yazıcısı ve 2 adet sistem odası vardır. 

Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu bilişim sistemleri MEBBİS, DYS, TEFBİS, E-Okul, E-Kurs, EBA vb. 
Müdürlüğümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, okullarımız ve kurumlarımız tarafından 
kullanılmaktadır. Bu sistemler birçok konuda çalışmaların sistemli ve hızlı yapılmasını 
sağlamaktadır. Resmi yazışmalarımız Bakanlığımız Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden 
gerçekleştirilmektedir.

Bakanlığımız tarafından yürütülen Fatih Projesi kapsamında İlimizde etkileşimli tahta kurulumu 
yapılan okul sayısı 297, alt yapı kurulan okul sayısı 390, kurulan etkileşimli tahta sayısı 5.366, 
dağıtımı yapılan tablet sayısı 14.247 ve proje kapsamında okullara dağıtılan çok fonksiyonlu yazıcı 
sayısı 599’dur.

Teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları 
kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmek amacıyla “Kodla Muğla Projesi” 
uygulamaya konulmuştur. Bu çerçevede her okulda kodlama ve robotik atölyelerinin kurulması 
hedeflenmiş olup, şu an 13 okulumuzda bu atölyeler kurulmuştur. İlimiz genelindeki tüm 
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmenlerine kodlama ve robotik eğitimleri verilmiş, bu 
öğretmenlerimiz kendi okullarında ve ilçelerinde bu projenin yürütülmesini sağlamaktadırlar. 
Ayrıca Haziran 2018 ayında 256 proje, 455 öğrenci, 82 öğretmenin görev aldığı ve 2000’e yakın 
katılımcının iştirak ettiği “Kodlama ve Robotik Şenliği” gerçekleştirilmiştir.

İlimizde eğitimin niteliğini artırmak ve yeni atılımlar gerçekleştirmek için MEGA (Muğla Eğitiminde 
Gelişim ve Atılım) Projesi uygulamaya konulmuştur. MEGA Projesinin içinde 15 ayrı proje yer 
almaktadır. Bu projelerden “Muğla İşin Erbabı Projesi ”, “Muğla Öğretmeniyle ve Velisiyle 
Görüşüyor Projesi ”, “Trafik Elçisi ”, “Eğitimde Hamilik Projesi ” ve “Akademik Danışmanlık 
Projesi”nin web portalları oluşturulmuş, projelerin yürütülmesi internet üzerinden sağlanmaktadır.

Bakanlığımız EBA (Eğitim Bilişim Ağı) ‘nı en fazla kullanan iller sıralamasında 2017 yılında Muğla 
dereceye girerek Türkiye 3.sü olmuştur. 
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Mali Kaynaklar

Müdürlüğümüz eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere gerekli 
finans kaynaklarını Bakanlık genel bütçeden ayrılan pay, gerçek ve tüzel kişilerin bağışları, okul 
aile birlikleri ve çocuk kulüpleri pay gelirleri oluşturmaktadır. Müdürlüğümüzün mali kaynakları 
bütçe kalemlerine göre Tablo 4’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 6: Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mali Kaynakları

PESTLE ANALİZİ

PESTLE analiziyle Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, 
sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması bu 
analizin ilk aşamasını oluşturmaktadır. PESTLE analizi matrisinde gerçekleşmesi muhtemel olan 
hususlar ile bunların oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur.

GZFT ANALİZİ

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntemlerden birisi de GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf 
Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Bu analiz, kurumu/kuruluşu etkileyen koşulların sistematik 
olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile kurumumuz 
dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. 

Güçlü yönler idare tarafından kontrol edilebilen, idarenin amaç ve hedeflerine ulaşırken 
yararlanabileceği, yüksek değer ürettiği ya da başarılı performans gösterdiği ve paydaşların 
idarenin olumlu içsel özellikleri olarak gördüğü hususlardır. Fırsatlar, idarenin kontrolü dışında 
ortaya çıkan ve idare için avantaj sağlaması muhtemel olan etken ya da durumlardır. Tehditler ise 
idarenin kontrolü dışında gerçekleşen ve olumsuz etkilerinin önlenmesi ya da sınırlandırılması 
gereken unsurlardır. 
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Tablo 7: GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER

• Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul, ortaöğretim),
• Kurum içi iletişimin güçlü olması,
• Kurumda bilginin yayılımının hızlı olması,
• Birimler arası koordinasyon ve işbirliğinin iyi yapılıyor olması,
• İlimizde derslik başına düşen öğrenci sayısının düşük olması,
• İlimizdeki okullaşma oranının yüksek olması,
• Branşlar bazındaki normlara göre öğretmen ihtiyacımızın olmaması,
• Kuruma erişilebilirliğin iyi olması, görüşlere açık olması,
• Sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlerin etkin bir 

şekilde yürütülmesi,
• Ulusal ve uluslararası projelere katılım ve yürütücülük, yerel 

projelerin üretilip uygulanması,
• Eğitime %100 destek projesinin İlimizde başarıyla yürütülüyor 

olması,
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde 

etkin kullanımı,
• Yapılan çalışmalar ile ilgili yerel ve ulusal düzeyde tanıtım 

etkinlikleri,
• Öğretmen ve öğrencilerin EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’yı yaygın olarak 

kullanması,
• Çalışanların hizmet içi eğitim faaliyetlerine olan talebinin zenginliği,
• Belirli gün ve haftalarda yapılan programlar,
• Yerel yönetimler ve üniversite ile işbirliğinin güçlü olması,
• Kamu Kurumları, sivil toplum kuruluşları ve odalar/birlikler ile 

işbirliğinin güçlü olması,
• Stratejik yönetim konusunda sahiplik, stratejik işlere odaklanma 

ve sorumluluğun yerleşmiş olması,
• Müdürlüğümüzün ISO 9001:2015 FQC “FIRST QUALITY CERTIFICATION” 

kalite yönetim sistemi belgesine sahip olması,
• Okul sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar,
• Yönetim kalitesini ve eğitim-öğretimin niteliğini geliştirici birçok 

yerel projenin uygulanıyor olması.

• Sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
gerçekleştirileceği tesislerin yeterliliği,

• Derslik başına düşen öğrenci sayısının 
okullar arasında dengesiz dağılımı,

• Kaynak yetersizliğinden dolayı 
birtakım etkinlik ve faaliyetlerin 
gerçekleştirilememesi,

• Kurum çalışanlarına yönelik hizmet içi 
eğitim çeşitliliği,

• Çalışanların motivasyon ve örgütsel 
bağlılık düzeylerinin yeterliliği,

• Ödül ve ceza sisteminin etkililiği ve 
yeterliliği,

• Bazı okul ve kurumlarımızda bina, 
bahçe, spor salonu, laboratuvar, atölye 
vb. alanların fiziksel şartları, 

• Bazı okul ve kurumların donatım, 
materyal, araç gereçlerin yeterliliği,

• Çalışanların güçlendirilmesi ve 
karar alma süreçlerine etkin katılım 
düzeyleri,

• Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve 
hijyen koşulları,

• Paydaşlarla işbirliği ve uygulama 
düzeyinin yeterliliği,

• Öğrenci başarısını artırmaya dönük 
faaliyetlerin yeterliliği,

• Kariyer ve liyakate dayalı atama 
ve görevde yükselme sisteminin 
uygulamasındaki yeterlilik,

• Öğrenci yerleştirme ve kayıt işlemleri.

Bu çalışma, stratejik planımızı yaparken kurumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya 
olduğu fırsatları ve tehditleri analiz etmeye ve geleceğe dönük stratejiler geliştirmeye yardımcı 
olmuştur. Bu analiz, stratejik planlama sürecinin diğer aşamaları için temel teşkil etmiştir.
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FIRSATLAR TEHDİTLER

• Halkın eğitime duyarlı olması,
• İlimizin tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin 

dünyaca tanınıyor olması,
• İlimizde okuma ve yazma oranının yüksek olması,
• İlimize ulaşımın kolay olması, ulusal ve uluslararası 

hava, deniz ve kara ulaşımının bulunması,
• Öğretmenler tarafından tercih edilen bir İl olması,
• Turizm bölgesine sahip ve olanakların gelişmiş 

olması sebebiyle yabancı dil öğrenimine katkı 
sağlaması,

• İlimizde, fiziksel yapısı güçlü ve birçok bölümü 
içinde barındıran bir üniversitenin bulunması,

• İlimizin olumlu iklim şartları, ormanlık alan 
bakımından ülke üçüncüsü olması, 

• Yerel yönetimler, odalar/birlikler ve sivil toplum 
örgütlerinin eğitime katkısı,

• Hayırseverlerin eğitime katkısı,
• İlimizin; turizm, madencilik ve tarım sektörlerinde 

iyi durumda olması,
• Yerel basının kurumumuz tarafından yürütülen 

eğitim faaliyetlerine göstermiş olduğu ilgi ve 
duyarlılık,

• Velilerin eğitim seviyesinin yüksek olması,
• İlimizde 5 tane Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin 

olması,
• Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, dijitalleşme ve 

endüstride yaşanan yenilikler,
• Eğitimin kalitesinin artırılması için AB 

programlarının varlığı, hibe ve destekler,
• Sosyal medya okuryazarlık becerilerinin 

gelişmesinde portallar, web siteleri ve mobil 
uygulamaların varlığı.

• İlimizin dağınık bir coğrafyaya sahip olması ve İlçeler 
arası coğrafi farklılıklarından dolayı yönetiminin zor 
olması,

• Öğrencilerin yetenek ve potansiyelleri dikkate 
alınmadan yönlendirilmeleri,

• Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları nedeniyle 
sadece öğretimin ön plana çıkması,

• İl/İlçe Müdürlükleri ile bağlı okul/kurumlardaki 
yardımcı personel yetersizliği,

• Medya ve sanal ortamın eğitim/öğretim ve öğrenciler 
üzerindeki olumsuz etkileri,

• İlimizin jeolojik konumundan kaynaklanan deprem 
riski,

• İş sektörünün üretim maliyetini düşürmek amacıyla 
vasıfsız işgücüne yönelmeleri sonucunda öğrenci ve 
kursiyerlerin istihdam sorunu,

• Okul/kurumların bütçelerinin olmaması veya yetersiz 
olması,

• Parçalanmış ailelerin fazlalığı,
• Öğrenci sayısının çok olduğu bazı okullarımızın trafik 

akışının yoğun olduğu caddelerde bulunması,
• Bilgi edinme sisteminin gereksiz kullanılması,
• Mesleki eğitim sürecinde uygulama eğitimi yapılabilecek 

kurum/kuruluş sayısının yeterli olmaması,
• Okul/kurumların güvenliğini etkileyen unsurlar,
• Okul/kurumlara ulaştırma hizmeti sunan öğrenci 

servislerinin hizmet verme yöntemleri,
• İlimizin deprem kuşağında yer alması,
• Nüfus hareketleri ve kentleşmede değişimin etkisiyle 

kırsal bölgelerde nüfusun azalması.
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TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ

Müdürlüğümüz stratejik planında tespitler ve ihtiyaçlar, durum analizi aşamalarında öne çıkan, 
durum analizini özetleyebilecek türde ifadelerden oluşturulmuştur. Durum analizinde yer alan 
her bir başlıkta yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenmiş olan tespitler ve ihtiyaçlardan 
Müdürlüğümüz stratejik planının mimarisi ve hedef kartlarının oluşturulmasında yararlanılmıştır. 
Durum analizi çalışmaları sonucunda elde edilen ayrıntılı bulgulara tespitler ve ihtiyaçlar 
tablosunun da bulunduğu Durum Analizi Raporu’nda yer verilmiştir.
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BÖLÜM 3
GELECEĞE BAKIŞ
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MİSYONU

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEMEL DEĞERLERİ

• Doğruluk, Adalet ve Tarafsızlık
• Saygınlık ve Güvenilirlik
• Liyakat
• İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri
• Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık
• Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri
• Meslek Etiği ve Mesleki Beceri
• Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
• Eşitlik, Fırsat Eşitliği ve Katılımcılık
• Bilimsellik, Yenilikçilik, Üretkenlik ve Verimlilik

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VİZYONU

Aydınlık yarınlara hazır, iyi eğitimli, mutlu ve özgüveni yüksek nesiller yetiştirmek.

Milli kültürümüzü özümsemiş,  bilimsel düşünen, evrensel değerlere ve insan 
haklarına saygılı nesiller yetiştirmek için değişimleri ve yenilikleri yorumlayarak, 
katılımcı bir anlayışla hedeflerini belirleyen ve geliştirdiği özgün projeler ile 
eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyan bir kurumuz.
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Amaç 1: 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun 
bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

• Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 
yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için Bakanlık tarafından ölçme ve 
değerlendirme amacıyla kurulacak olan sistem etkin bir şekilde kullanılacaktır.                         

• Hedef 1.2: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alarak 
hazırlanacak beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sisteminin uygulanması sağlanacaktır. 

    
• Hedef 1.3: Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile 

ilimizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını 
yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

Amaç 2: 
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim 
kılınacaktır.

• Hedef 2.1: Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
amacıyla oluşturulan veriye dayalı yönetim yapısı etkin uygulanacaktır.

• Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 
yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modelinin uygulanması sağlanacaktır.

Amaç 3: 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok 
boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.

• Hedef 3.1: Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken 
çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

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

• Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.

Amaç 4: 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir 
ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.

• Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ

Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç ve hedeflerine ilişkin genel görünüm 
aşağıda sunulmuştur.
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• Hedef 4.2: Ortaöğretimin; değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin 
aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar etkin 
yürütülecektir.

• Hedef 4.3: İlimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek 
amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği artırılacaktır.

• Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Amaç 5: 
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 
gelişimleri desteklenecektir.

• Hedef 5.1: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin mizaç, ilgi ve 
yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkân verecek şekilde sunulması sağlanacaktır.

• Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama 
kültürünü güçlendirmek için geliştirilecek olan eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli etkili 
yürütülecektir.

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

Amaç 6: 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemlerinde toplumun ihtiyaçlarına ve 
işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde yapılan düzenlemelere uyumluluk 
sağlanacaktır.

• Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.

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

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

• Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, 
katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

• 
Amaç 7: 
Uluslararası standartlar gözetilerek geliştirilmiş destekleyici bir özel öğretim yapısı okullarımızda 
etkili uygulanacaktır. 

• Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacak ve özel öğretim kurumlarının 
yapısal anlamda iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

• 
• Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumlara niteliklerinin artırılmasına yönelik yapılacak 

düzenlemeler etkin bir şekilde uygulanacaktır.
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AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE STRATEJİLER

Bu başlık altında Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef, gösterge ve 
stratejilerine yer verilmiştir.
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AMAÇ 1

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

• Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 
yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için Bakanlık tarafından ölçme ve 
değerlendirme amacıyla kurulacak olan sistem etkin bir şekilde kullanılacaktır.
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• Hedef 1.2: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alarak 
hazırlanacak beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sisteminin uygulanması sağlanacaktır.
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• Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile 
ilimizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını 
yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.
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AMAÇ 2

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

• Hedef 2.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 
amacıyla oluşturulan veriye dayalı yönetim yapısı etkin uygulanacaktır.
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• Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 
yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modelinin uygulanması sağlanacaktır.
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AMAÇ 3

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

• Hedef 3.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken 
çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
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• Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 
önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim 
yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.
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• Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.
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AMAÇ 4

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

• Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
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• Hedef 4.2: Ortaöğretimin; değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin 
aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar etkin 
yürütülecektir.
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• Hedef 4.3: İlimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek 
amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği artırılacaktır.
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• Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.
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AMAÇ 5

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

• Hedef 5.1: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin öğrencilerin mizaç, ilgi ve 
yeteneklerine uygun eğitim alabilmelerine imkân verecek şekilde sunulması sağlanacaktır.
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• Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama 
kültürünü güçlendirmek için geliştirilecek olan eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli 
etkili yürütülecektir.
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• Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli 
öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 
desteklenecektir.



49

AMAÇ 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemlerinde 
toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine 
uygun biçimde yapılan düzenlemelere uyumluluk sağlanacaktır.

• Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.
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• Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması 
sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir.
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• Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.
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• Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 
nitelik, katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
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AMAÇ 7

Uluslararası standartlar gözetilerek geliştirilmiş destekleyici 
bir özel öğretim yapısı okullarımızda etkili uygulanacaktır.

• Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacak ve özel öğretim kurumlarının 
yapısal anlamda iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
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• Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumlara niteliklerinin artırılmasına yönelik yapılacak 
düzenlemeler etkin bir şekilde uygulanacaktır.
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BÖLÜM 4
MALİYETLENDİRME
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Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik 
amaç, hedef ve eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin 
rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı 
güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirilme süreci iyileştirilecektir. 

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:

• Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin 
katılımlarıyla tespit edilmiştir,

• Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleri 
ayrılmıştır,

• Müdürlüğümüze Bakanlığımızdan gelen ödenekler, okul aile birlikleri ile öğrenci kulüplerinden 
gelen gelirler, eğitime %100 destek projesi kapsamında yapılan hayırsever bağışları, Erasmus+ 
ve Kalkınma Ajansları hibe destekleri hesaplanmıştır,

• Eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir,
• Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir,
• Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç maliyetlerinden de 

stratejik plan maliyeti belirlenmiştir.

Bakanlığımızdan Müdürlüğümüze gelen ödenekler, okul aile birlikleri ile öğrenci kulüplerinden 
gelen gelirler, eğitime %100 destek projesi kapsamında yapılan hayırsever bağışları, Erasmus+ 
ve Kalkınma Ajansları hibe desteklerinin yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate alındığında 
Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi 
için tabloda da belirtildiği üzere beş yıllık süre için tahmini 2.740.723.890,09 TL’lik kaynağın elde 
edileceği düşünülmektedir.

MALİYETLENDİRME



57

Tablo 8: Kaynak Tablosu

Bu kaynağın dağılım oranlarına bakıldığında %94’ i Genel Bütçe’den gelen ödenekler, %6’sı Okul 
Aile Birliği ve Çocuk Kulüpleri Payı, Eğitime %100 Destek Kampanyası Gerçek ve Tüzel Kişilerin 
Bağışları ve Erasmus+ ile Kalkınma Ajansları Destekleri olduğu görülmektedir.
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Müdürlüğümüz stratejik planında 21 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe 
dağılımları 5 yıllık olarak alttaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere son iki yılın gelir 
ve giderlerinde yaşanan artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme sonucunda 
Müdürlüğümüzün tahmini olarak 2.740.723.890,09 TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. 
Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin alttaki tabloda ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir.

Tablo 9:  Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu
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BÖLÜM 5
İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ 2019-2023 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik 
planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve 
değerlendirme ile mümkün olmaktadır. 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.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi 
uygulamaları, MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde 
yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri “Katılımcılık, Saydamlık, 
Hesap Verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik” olarak ifade edilebilir.

İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin de 
farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve çıktılarının 
insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan unsurundan 
kaynaklı değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece nicel 
yöntemlerle yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada 
yetersiz kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya onlara alternatif olarak nitel 
yöntemlerin de uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir.

Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik 
Planı İzleme ve Değerlendirme Modelinin çerçevesini;

1.   Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi,
2.   Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3.   Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Müdürlüğümüz faaliyet alanlarına dağılımının 
      belirlenmesi,
4.   Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
5.   Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması,
6.   Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçleri oluşturmaktadır.

Bu bölümde Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın izleme ve değerlendirilme modeline ve 
sürecine ayrıca izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
oluşturulan performans göstergelerine değinilmiştir.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Şekil 6: İzleme ve Değerlendirme Süreci

Yıllık 
Planlamaların 

Yapılması

İzleme 
Raporunun 

Hazırlanması ve 
Sunulması

İzleme 
Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi

Yılsonu 
Gerçekleşmelerinin 

Belirlenmesi

İzleme 
Verilerinin 

Değerlendirilmesi

Değerlendirme 
Raporunun 

Hazırlanması ve 
Sunulması

Değerlendirme 
Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi
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PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nda belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını ortaya 
koyabilecek yeterli sayıda ve nitelikte performans göstergeleri kullanılmıştır. Stratejik planda, 
izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için performans 
göstergelerinden yararlanılmıştır. Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın 
sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple performans 
göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirilmiştir. 
Müdürlüğümüze özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin 
kavramsal çerçevesi, veri kaynağı, kapsamı, veri temin dönemi, hesaplama yöntemi gibi bilgiler kayıt 
altına alınarak gösterge bilgi tablosunda toplanmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin 
izleme verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır.

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Müdürlüğümüz 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme 
durumlarının tespiti yılda bir kez yapılacaktır. Yıllık izleme; bir yıllık dönemi kapsayan ve Strateji 
Geliştirme Hizmetleri Birimi tarafından diğer birimlerimizden sorumlu oldukları performans 
göstergeleri ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak elde 
edilecektir. Performans hedeflerinin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan 
izleme raporu” Müdür, birim amirleri ve kurum içi paydaşların görüşüne sunulacaktır. Bu aşamada 
amaç, varsa öncelikle yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri ve 
riskleri belirlemek ve yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin 
alınmasıdır.

Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin 
yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının birimlerinden alınarak elde edilmesi, analizi, 
değerlendirilmesi ve Müdürlüğe sunulması ise Strateji Geliştirme Hizmetlerinin sorumluluğundadır.
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  Hedef Koordinatörü: K   İş Birliği Yapılacak Birim: i

* Hedef kartı sorumlulukları, hedef kartlarındaki bilgiler ve birim görev alanları esas alınarak 
oluşturulmuştur.

EKLER
Tablo 10:  Hedef Kartı Sorumlulukları
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Tablo 11:  Strateji Sorumlulukları
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Tablo 11:  Performans Göstergesi Sorumlulukları
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