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En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir.  

Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır.  

Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 
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SUNUġ 

 Hızla değiĢen ve geliĢen bir dünyada yaĢıyoruz. Bazen geliĢmeleri takipte ve yetiĢ-

mekte aciz kalıyoruz. Ġçinde bulunduğumuz 21. yüzyıldaki, bilim ve teknolojideki geliĢmeler 

bilgi toplumunu oluĢturmuĢtur. Eğitim sistemimizin bilgi yayma misyonu gereği bu sürecin 

dıĢında kalması kesinlikle düĢünülemez. Yönetim kavramının yerini yönetiĢime bıraktığı gü-

nümüzde yenilenme, baĢkalaĢma ve geliĢme gayretlerinin, rekabet etmenin temel dinamikle-

rinden olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğitim kalitesindeki çıtamızı daha da yukarılara çek-

mek istiyorsak bulunduğumuz anı ve varmak istediğimiz noktayı görebilmemiz gerekmekte-

dir. ĠĢte tam bu noktada Stratejik Planlama yapmak her kurumun olduğu gibi geleceğimize 

Ģekil verecek insanımızı yetiĢtirme hedefiyle hareket eden Milli Eğitim Kurumumuzun da 

olmazsa olmazlarındandır. Stratejik planlama; etrafımıza baktığımızda kurumlarımızın için-

den ve dıĢından bizi etkileyen ve bizden etkilenen paydaĢlarımızın Ģimdiki durumlarını, bek-

lentilerini ve gelecekle ilgili fikirlerini öğrenerek elimizdekilerle daha iyi noktalara ulaĢma 

gayretinin önemli parçasıdır. 

 GeçmiĢten günümüze gelirken var olan aklın getirdiği teknolojik ve sosyal anlamda 

geliĢmiĢliğin ulaĢtığı hız, artık kaçınılmazları da önümüze sererek kendini göstermektedir. 

Güçlü ekonomik ve sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın ve tüm değiĢikliklerde dimdik ayakta 

durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça büyük önem taĢımaktadır. GeliĢen ve sürekliliği izle-

nebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan sağlam bir yaĢam standardı ve ekonomik yapı; 

stratejik amaçlar, hedefler ve planlanmıĢ zaman diliminde gerçekleĢecek uygulama faaliyetle-

ri ile yani stratejik planlama ile oluĢabilmektedir. Ortak akılla oluĢturulacak bir stratejik plan 

Cumhuriyetimizin 100. Yıl hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Yeni Türkiye için ve bu hedeflere 

ulaĢmakta kararlı bir Bursa için önem arz etmektedir. Hepimiz, eğitim ve öğretimde ülkesinde 

ve bölgesinde en saygın ve tercih edilen kurum olmak için üstlendiğimiz misyonun ve sorum-

luluğumuzun farkındayız. Eğitimin yeniden tanımlandığı, okul kavramının sorgulandığı gü-

nümüzde, eğitim alanındaki yeni yaklaĢımların uygulayıcısı Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz-

dür. Bu stratejik plan, kocaman bir eğitim ailesinin yol haritasıdır.  
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 Gelecekte kendi hayatlarını idame edecek yeteneklere sahip, bedenen ve ruhen iyi ye-

tiĢmiĢ, temel değerlerle donatılmıĢ nesiller yetiĢtirilmesine verimli Ģekilde hizmet ederek katkı 

sağlamak için bu bilgilere ve stratejik plana ihtiyacımız var. Böylece geleceğe daha emin yü-

rüyeceğiz. Devletimizin olduğu kadar Bursalılarımızın da bir parçası olan kurumumuz ve ku-

rumu oluĢturan yapı kendi geliĢimini planlı bir Ģekilde gerçekleĢtirecektir. PaydaĢlarını ihtiyaç 

duydukları mutluluğa kavuĢturmak için hep birlikte çalıĢmaya devam edeceğiz. Her Ģey daha 

mutlu bir insanlık için, daha mutlu bir Bursa için. 

 Planın hazırlanmasında emeği geçen Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, tüm kurum, ku-

ruluĢ, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teĢekkür ederim.  

 

Münir KARALOĞLU 

         Bursa Valisi 
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GĠRĠġ 

Bursa sürekli büyüyen ekonomisi, nüfusu, insanları büyüleyen doğası ve gelenekle 

modernin iç içe geçtiği yapısıyla ülkemizin büyük ve ulu Ģehirlerinden bir tanesidir. Ülke nü-

fusunun %3,6‟sının yaĢadığı, 571.325 öğrenciye sahip Ģehrimizin, geleceğe, dünyadaki deği-

Ģim ve dönüĢümlere daha kolay ve hızlı adapte olabilmesi için bugünü iyi analiz ederek yarın-

ları ve geleceği planlamak gerekmektedir. Böyle bir planlamanın en önemli kısmını da genç 

nüfusun dâhil olduğu eğitim-öğretim faaliyetleri oluĢturur. Çünkü gelenekten geleceğe ancak 

eğitim öğretim faaliyetleri aracılığıyla ulaĢılır. 

Eğitim öğretim faaliyetlerini planlamak, bu planlamayı yaparken günlük hayatımıza 

girmiĢ,  artık „yok‟ sayamayacağımız tüm teknolojik unsurları, bununla birlikte hayat boyu 

öğrenmenin sürekliliği, anlama, anlatma ve algılama biçimlerinin değiĢmesini dikkatle izle-

mek, değerlendirmek, toplumsal dokumuza uygun hale getirmek zorundayız. Bunun için dün-

yadaki ve ülkemizdeki geliĢmeleri takip ederken, değiĢim ve dönüĢümlerin bizler ve genç 

nüfus üzerindeki etkilerini de büyük bir titizlikle değerlendirmeliyiz. Bu kıstaslar doğrultu-

sunda mevcut durumumuzu ortaya koymalı, en iyiyi elde edebilecek en etkili yolu bulmalı, 

onu da kurumumuza uyarlayabilmek için sürekli öğrenen bir yapıyı oluĢturmalıyız. Bu düĢün-

celer çerçevesinde Bakanlığımızın belirlediği temalara yönelik amaçları, hedefleri ve strateji-

lerimizi tüm paydaĢlarımıza sorarak, onlarla birlikte öğrenerek, olumlu olumsuz tüm eleĢtiri-

leri tartıĢarak hep birlikte ortaya koyma yolunu tercih ettik. Bu yolla Ülkemizin ve Bur-

sa‟mızın geliĢimine katkı sağlamak için yenilikçi pek çok faaliyet ve projeyi de, hayırseverle-

rimiz ve bütçemiz dâhilinde performans programımıza aldık. Planımızın gerçekleĢmesi, bizim 

süreçleri iyi yönetmemiz, misyon ve vizyonumuzu izleme, değerlendirme çalıĢmalarını ısrarcı 

bir tutumla sürekli takip etmemizle olacaktır. Kurumumuza bağlı tüm kurum ve birimlerin 

aynı hassasiyet içinde iĢ ve iĢlemlerini özveriyle yürüteceklerine inancım sonsuzdur.   

Kurumumuz stratejik planının hazırlanması sürecinde özveriyle çalıĢan, koyduğumuz 

amaç, hedef ve stratejilerimize ulaĢmada bize katkı sağlayacak herkese teĢekkür ederim.  

 

Veli SARIKAYA 

         Milli Eğitim Müdürü 
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ÖNSÖZ 
 

2015-2019 Bursa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı 10.12.2003 tarih ve 5018 

sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 2013/26 sayılı genelgeyle 

birlikte MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programına dayanılarak hazırlanmıĢtır. Bur-

sa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, Strateji GeliĢtirme Birimi‟nin koordinatörlüğün-

de tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülmektedir. 

2015-2019 Stratejik Planı için Bakanlığımız tarafından  “Eğitim ve Öğretime EriĢim”, 

“Eğitim ve Öğretimde Kalite” ve “Kurumsal Kapasite” baĢlıkları altında 3 ana tema belirlen-

miĢtir. Bu kapsamda herkesin eĢit fırsatlarla eğitime eriĢmesini, eğitimlerini tamamlamasını, 

kaliteli bir eğitim almasını ve etkin,verimli iĢleyen kurumsal yapı anlayıĢının kazanılmasını 

sağlamak kurumumuzca benimsenmiĢtir. Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejileri, süreçle-

ri, iĢbirlikleri ve yönetime değer katan unsurlarıyla tüm paydaĢlarının memnuniyetini artırma-

yı planlamaktadır. Bunun için geniĢ katılımlı çalıĢmalar sonucunda pek çok kiĢiye ulaĢılmıĢ, 

elde edilen veriler, dönütler ve görüĢler aracılığıyla durum analizi ortaya konmuĢtur. 

Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü‟nün misyonu Millî Eğitim Müdürümüzün katıldığı 

çalıĢtayda “Etkili, verimli ve imkânların yaygınlaştırılmasına dayalı bir eğitim öğretim hizme-

ti sağlamak” olarak değiĢtirilmiĢtir. Vizyonumuz ise “Yenilikçi yönetim anlayışıyla fark ya-

ratmak” olarak belirlenmiĢtir. 

Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü misyon ve vizyonu doğrultusunda amaç ve hedefle-

rine mevcut durumundan hareketle beĢ yıllık bir süreçte, kaynaklarını daha etkin ve verimli 

bir biçimde kullanarak ulaĢmayı amaçlamaktadır. Bu süreçteki en önemli kaynak insan kay-

nağıdır. Bundan dolayı tüm çalıĢmalar katılımcı bir anlayıĢla gerçekleĢtirilmiĢtir. Planın uygu-

lama sürecinde her türlü görüĢ ve öneriler dikkate alınarak izleme ve değerlendirme sonuçları 

Müdürlüğümüzün geliĢimine katkı sunacaktır.    

 

 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü  

                                                               Strateji GeliĢtirme Hizmetleri Birimi 
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STRATEJĠK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECĠ 

Dünyada kamu malî yönetimi ve kontrol sistemi konusunda önemli geliĢmelerin ya-

Ģanması ve ülkemizde de kamu idarelerinin sayı, nitelik ve teĢkilatlanmalarına bağlı olarak 

önemli değiĢikliklerin meydana gelmesi sonucunda “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu” 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Kamu idare ve kurumlarının elde ettiği her türlü kamu kaynağının daha verimli, 

etkin ve Ģeffaf kullanılmasını amaçlayan kanunun 9. maddesiyle kamu idarelerinin stratejik 

plan hazırlaması zorunlu hale getirilmiĢtir.  Aynı Kanun maddesinde kamu hizmetlerinin iste-

nilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak 

tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayan-

dırılmasının gerekliliği belirtilmiĢtir. Bu bağlamda Bakanlığımız 2013/26 sayılı genelge ve 

Stratejik Plan Hazırlık Programı aracılığıyla 2015-2019 Stratejik Planı‟nın yapılmasına iliĢkin 

yol haritasını belirlemiĢtir. 

 

A. Bursa Ġl MEM 2015-2019 Stratejik Planlama Süreci 

Müdürlüğümüz ilgili genelge ile Bakanlığımızın belirttiği takvim dâhilinde 2015-2019 

Stratejik Planlama çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. ÇalıĢmalar, Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik 

Planlama Koordinasyon Ekibi rehberliğinde tüm birimlerin katılımıyla yürütülmüĢtür. Müdür-

lüğümüzde stratejik planlama hazırlıkları kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda be-

lirtilmiĢtir. 

1. Ġl Stratejik Plan Üst Kurulu, 2013/26 sayılı Genelge doğrultusunda Ġl Milli Eğitim 

Müdürü,  Maarif  MüfettiĢleri BaĢkanı, iki Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, iki Ġl 

Milli Eğitim ġube Müdürü ve iki Ġlçe Millli Eğitim Müdürü‟nden oluĢturulmuĢtur. 

Kurul, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tarafından bilgilendirilmiĢtir. Stratejik pla-

nın hazırlanması sürecinde, ihtiyaç duyulan hallerde Üst Kurul bilgilendirilerek çalıĢ-

malar konusunda gerekli onaylar alınmıĢtır.  

2. Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi, 2013/26 sayılı Genelge doğrultusunda oluĢtu-

rulmuĢ ve Tablo 1‟de gösterilmiĢtir.  

STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ 

Sıra  No Adı Soyadı Unvanı 

1 İbrahim ATAMAN Şube Müdürü 

2 Suat GÜRBÜZ Koordinatör 

3 Murat ÖZYILMAZ Öğretmen 

4 Yasemin KIVRAK Öğretmen 

5 Elmas AKSU Öğretmen 

6 Ömer AYDIN Öğretmen 

7 Yıldırım SARIKAYA Öğretmen 

8 Haydar VANLIOĞLU Öğretmen 

9 Ahmet ÇİVİCİ Öğretmen 

Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 
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3. Ġl Stratejik Planlama Ekibi, 2013/26 sayılı Genelge doğrultusunda oluĢturulmuĢ ve 

(Ek 1)‟de gösterilmiĢtir. 

4. Birim amirlerine yönelik olarak üst düzey bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır. 

5. Ġl Stratejik Planlama Ekibine  “Stratejik Planlama Kursu ve Problem Çözme Tek-

nikleri Semineri” düzenlenmiĢtir. 

6. Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin tamamına yönelik stratejik planlama bilgilendirme 

toplantıları yapılmıĢtır. 

7. Ġlçe ve okul ekiplerine yönelik 5 günlük stratejik plan hazırlama kursları düzenlenmiĢ-

tir. 

8. Temel Eğitim, Ortaöğretim, Meslekî ve Teknik Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Din 

Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik ve Özel Öğretim Bölümü ġube Müdürlerinin, Ģef-

lerin, memurların, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile çalıĢtaylar dü-

zenlenmiĢtir. 

9. Öğrencisi olmayan kurumların yönetici ve çalıĢanları ile paylaĢım toplantıları yapıl-

mıĢtır. Müdürlüğümüz web sayfasına stratejik planlama ile ilgili bilgi, doküman ve ör-

nek uygulamaların paylaĢılacağı bölüm eklenmiĢtir. Durum analizi çalıĢmaları Millî 

Eğitim Bakanlığı il takvimine göre hazırlanarak raporlanmıĢtır. 

10. Durum analizinden elde edilen verilerden ve Bakanlığımızın stratejik plan taslağından 

yola çıkarak stratejik amaç ve hedefler oluĢturulmuĢ, bu hedeflere ait performans gös-

tergeleri belirlenmiĢtir. 

11. Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleĢtirmek üzere Güçlü Yönler, Zayıf 

Yönler, Fırsatlar, Tehditler‟den (GZFT analizi) hareketle strateji ve politikalar belir-

lenmiĢ, tüm Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerinden faaliyet planları alınarak perfor-

mans programı hazırlanmıĢtır. 

12. Müdürlüğümüz stratejik planının onayı alınıp uygulamaya geçilmesi ile beraber izle-

me ve değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır.  Ġzleme değerlendirme ise altı aylık 

ve yıllık olmak üzere senede iki defa gerçekleĢtirilecektir. 
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B. Stratejik Plan Modeli  

Şekil 1: Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 

 

 

 

 

 

Durum Analizi 

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

Stratejik Planlama İş Takvimi 

Tarihi  
Gelişim 

Mevzuat  
Analizi 

Faaliyet  
Alanları ile  

Sunulan  
Hizmetler 

Paydaş 
Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı 
Analiz 
 PESTLE Analizi 

 GZFT Analizi 

 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 
Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyet Raporu 
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Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı, birim önerileri, üst politika belgeleri, 

stratejik plan çalıĢtaylar, durum analizi raporu, iç ve dıĢ paydaĢların  katkıları doğrultusunda 

hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Stratejik Plan (SP) Oluşum Şeması 
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 Durum Analizi 

2.BÖLÜM 

DURUM ANALĠZĠ 
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DURUM ANALĠZĠ 

 

Müdürlüğümüzün 2015-2019 dönemini 

kapsayacak olan stratejik planı için hazırlık 

çalıĢmaları, Bakanlığımızın 2013/26 sayılı ge-

nelgesi ile baĢlatılmıĢtır. 2015-2019 Stratejik 

Plan hazırlama çalıĢmaları belirtilen takvim 

doğrultusunda Stratejik Plan Üst Kurulu ve 

Stratejik Plan Ekibi oluĢturularak katılımcı bir 

anlayıĢla Bakanlığımız modeli doğrultusunda 

yapılmıĢtır. 

ÇalıĢma ekiplerinin belirlenmesini takiben hazırlık çalıĢmalarına iliĢkin ilkeler ve 

esaslar ile izlenecek yöntem, süreç ve çalıĢma tak-

vimine iliĢkin ayrıntılar kararlaĢtırılmıĢ ve Müdür-

lüğümüz çalıĢanlarına duyurulmuĢtur. Belirlenen 

çalıĢma takvimi doğrultusunda, eğitim ve bilgilen-

dirme toplantıları ile stratejik planlama çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. “Problem Çözme Teknikleri “ve 

“Stratejik Plan Hazırlama” baĢlıklarında uygula-

malı eğitim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Alınan 

eğitimlerin ardından Müdürlüğümüzün tarihçesi, 

mevzuat analizi, faaliyet alanları, iç ve dıĢ paydaĢ-

ları ile yararlanıcıları belirlenerek önceliklendiril-

miĢ ve Müdürlüğümüz birimlerinin sundukları 

hizmetler, hizmet çeĢitleri ve hizmetlerden yararlanan paydaĢlara iliĢkin çalıĢmalar gerçekleĢ-

tirilmiĢtir. Kurum içi ve dıĢı analizler yapılmıĢtır.  

GZFT analizinde iç paydaĢların görüĢlerine ağırlık verecek ve kurum içi katılımı en 

üst seviyede sağlayacak bir yöntem kullanılmıĢtır. Her birim için ayrı ayrı yapılan çalıĢtaylar 

ve atölye çalıĢmalarında çalıĢanların kendi birimlerine yönelik güçlü ve zayıf yanları fırsat ve 

tehditleri sıralamaları ve önceliklendirmeleri sağlanmıĢtır.  Birim bazında oluĢturulan GZFT 

listeleri Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tarafından gözden geçirilerek kurumsal GZFT ana-

lizi yapılmıĢtır.  
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A. TARĠHĠ GELĠġĠM 
 

Marmara Denizi'nin güneydoğu-

sunda yer alan Bursa, doğuda Bilecik, 

Adapazarı; batıda Balıkesir; kuzeyde 

Kocaeli, Yalova; güneyde Kütahya, 

illeriyle çevrilidir. Denizden yüksekliği 

155 metre olan Bursa'nın yüzölçümü 

10.819 km
2
'dir. 

Türkiye Cumhuriyeti‟nin dördün-

cü büyük kenti olan Bursa yüzyıllar boyunca büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıĢtır. Bu-

lunduğu konum nedeniyle hem Asya hem de Avrupa kültüründen etkilenen Bursa'da Hitit, 

Lidya, Frigya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürleri izler bırakmıĢtır. ġehir adını 

Bithynia kralı 1. Prusias'dan almıĢ, Prusia adı zamanla Prusa, sonra da Bursa'ya dönüĢmüĢtür. 

14. yüzyıla kadar Bizanslıların egemenliğinde kalan Bursa, 1326 yılında Osmanlılar tarafın-

dan fethedilerek baĢkent yapılmıĢtır. Osmanlı Ġmparatorluğunun Ġstanbul‟u alana kadar her 

açıdan en önemli merkezi Bursa Ģehri olmuĢtur. Birinci Dünya SavaĢı‟ndan sonra Osmanlı 

Devleti‟nin iĢgal edilmesiyle birlikte 8 Temmuz 1920‟de Bursa Ģehri Yunanlılar tarafından ele 

geçirilmiĢtir. 11 Eylül 1922‟de tekrar Türk egemenliğine geçen Bursa Ģehri sanayi, tarım ve 

turizm merkezi olarak geliĢimini sürdürmektedir. 

Bursa’da Eğitim 

Osmanlı Devleti‟nde XIX. yüzyıla ka-

dar medreselerde gerçekleĢtirilen eğitim öğre-

tim faaliyetleri 1839 Tanzimat Fermanı‟ndan 

sonra kurulan “Mekatib-i RüĢtiye Nezare-

ti”(Ortaokullar Bakanlığı), “Meclis-i Maarif-i 

Muvakkat”(Geçici Millî Eğitim Meclisi) gibi 

kurumlar aracılığıyla çeĢitli mekteplerde yürü-

tülmeye baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmeler sonucun-

da Bursa‟da 1845 yılında Mekteb-i Fünun-i 

Ġdadi (IĢıklar Askeri Lisesi), 1858 yılında ilk 

rüĢtiye (ortaokul) açılmıĢtır. 1883‟te kurulan 

Mekteb-i Ġdadi-i Mülki (Erkek Lisesi) 1891‟de açılan Hüdavendigar Numune Çiftliği Ziraat 

Mektebi XIX. yy sona ermeden Bursa‟da çağdaĢ eğitim ve öğretime geçildiğinin kanıtlarıdır. 

Bursa merkezde eldeki verilere göre; 1910-1914 yılları arasında 27 ilkokul, 53 öğretmen bu-

lunmaktadır. Cumhuriyet‟in ilanından sonra çıkarılan kanunlarla Maarif Vekâleti yeniden 

yapılandırılmıĢ ve ülke çapındaki tüm eğitim öğretim kurumları bu kuruma bağlanmıĢtır. Bur-

sa‟da 1925 yılı itibariyle 144‟ü köylerde olmak üzere toplam 190 okul mevcuttur. Okul, öğ-

renci ve öğretmen sayılarındaki değiĢim yıllara göre Tablo 2‟de verilmiĢtir. 
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YILLAR OKUL SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI 

1926-1927 266 539 18635 

1934-1935 246 642 27502 

1944-1945 308 1029 40194 

1954-1955 456 1469 57725 

1964-1965 752 3441 108628 

1971-1972 862 4349 141406 

1984-1985 1000 8874 215070 

1994-1995 905 12614 333047 

2004-2005 751 17598 410254 

2013-2014 1433 28932 518856 

Tablo 2: Bursa’da Yıllara Göre Okul, Öğretmen ve Öğrenci Sayıları 

Bursa‟da eğitim öğretim iĢlerini koordine etmek amacıyla ilk defa 1879 yılında Maarif 

Dairesi kurulmuĢtur. Maarif Dairesi‟nin temel görevi okulları, matbaa ve kütüphaneleri, eski 

eserleri teftiĢ ve kontrol etmektir. 1902 yılında Bursa Maarif Dairesi kadrosu bir müdür, bir 

muhasebeci, dört kâtip, bir sandık emini ve iki müfettiĢten ibarettir. Günümüzde ise Ġl Millî 

Eğitim Müdürlüğünün personel sayısı -2014 verilerine göre- bir müdür, altı müdür yardımcısı, 

on bir Ģube müdürü, seksen beĢ maarif müfettiĢi ve diğer personellerle birlikte 354 kiĢidir. 

Bunların haricinde on yedi ilçede 1359 personel eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı yürü-

tülmesi için çaba sarf etmektedir. Bursa Millî Eğitim Müdürlüğü Ahmet Vefik PaĢa Tiyatro-

su‟nun üst katında hizmet verirken 10.02.2000 tarihinde halen hizmet verdiği Bursa Valiliği 

Ek Hizmet Binası‟na taĢınmıĢtır. 

2014 yılına gelindiğinde Bursa Millî Eğitimi 1433 kurum sayısına ulaĢmıĢtır. Toplam 

15.372 derslikte 571.325 öğrenci eğitim öğretim görmekte ve bu kurumlarda 28.932 öğretmen 

görev yapmaktadır. 
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ 
 

Bursa Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eği-

tim Bakanlığının taĢra teĢkilatında yer alan bir kurumdur. Bursa Millî Eğitim Müdürlüğünün 

görevleri; kendisine bağlı birimleri izleme, değerlendirme ve geliĢtirme yönüyle sorumluluk-

ları Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

ve Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği‟nde tanımlanmıĢ-

tır. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 10. 24. 42. 

ve 62. Maddeleri, MEB Kanunları (430, 222, 1739...), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun 3. ve 9. maddesi, Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Tüzük, 

Yönetmelik, Yönerge, Bakanlar Kurulu Kararı, Tebliğ, Usul ve Esaslar ile Genelgeler 

hükümleri kapsamında yürütmektedir.  

 

 

 

 

Şekil 3: Mevzuat Şeması 

Bursa İl Milli 
Eğitim 

Müdürlüğü 

T.C. Anayasası 

(10, 24, 42, 62) 

MEB Kanunları 
(430, 222, 

1739..) 

5018 Sayılı 
KMYKK  

3. ve 9. 
Maddesi  

MEB KHK Tüzük, 
Yönetmelik, 

Yönerge, Bakanlar 
Kurulu Kararı, 
Tebliğ, Usul ve 

Esaslar, Genelgeler 
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C. FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER 
 

Durum analizinin üçüncü aĢaması olan faaliyet alanlarının belirlenmesi, yasal yüküm-

lülükler ve mevzuat analizi çalıĢmalarından sonra hazırlanmıĢtır. Kurumun bağlı bulunduğu 

anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergeden kaynaklanan yetki, görev ve so-

rumluluklarına bağlı olarak kurumun yaptığı iĢ ve iĢlemler sıralanıp gruplandırılmıĢtır. Böyle-

ce faaliyet alanları ve sunulan hizmetler hakkında düzenlemeye gidilmiĢtir. Buna göre Müdür-

lüğümüz 8 (sekiz) faaliyet alanında hizmet vermektedir. Bu faaliyet alanları Tablo 3’te göste-

rilmiĢtir. 

BURSA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANLARI 

1- EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 

Eğitim Öğretim Birimle-

rinin Ortak Görevleri 

 Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler, 

 Eğitim kurumlarına yönelik görevler, 

 Öğrencilere yönelik görevler, 

 İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler. 

Temel Eğitim 

 Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtıracak ve geliĢtirecek çalıĢmalar yapmak, 

 Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine et-

mek. 

Ortaöğretim 

 Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

 Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapmak. 

Meslekî ve Teknik Eğitim 

 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliş-

tirmek, 

 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çı-

raklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ,  

 Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. 

Din Öğretimi 

 Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağla-

mak,  

 Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,  

 Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine 

etmek. 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

 Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve 
gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

 Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağla-

mak, 
 Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek 

sağlamak, 
 Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 



 

- 13 - 
  

 Özel yetenekli bireylerin tespit edilerek  özel eğitime erişimlerini sağ-

lamak, eğitimlerini planlamak ve uygulamak;  özel yetenekli birey eği-

timine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak. 

Hayat Boyu Öğrenme 

 Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbir-
ler almak, 

 Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 
 Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yü-

rütmek, 
 Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yap-

mak, 
 Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 
 Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

Özel Öğretim 

 Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı 
çalışmalar yapmak, 

 Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsa-

mında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve iş-
lemlerini yürütmek, 

 Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, 

disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 
 Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek, 
 Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve iş-

lemlerini yürütmek, 
 Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürüt-

mek. 

2- STRATEJİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

 İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 
 Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 
 Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, 
 Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 
 İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliş-

tirici çalışmalar yapmak, 
 Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 

3- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FAALİYETLERİ 

 İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 
 Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 
 Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 
 Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 
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 Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 
 Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 
 Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve 

benzeri iş ve işlemlerini yapmak, 
 Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 
 Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 
 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yü-

rütmek. 

4- DENETİM VE REHBERLİK FAALİYETLERİ 

 Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek, 
 Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 
 Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 
 İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, 
 İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiş-

tirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, 
 İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

5- HUKUK FAALİYETLERİ 

 Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri ile dava ve icra işlemlerini yürütmek, an-

laşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, 
 Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, 
 İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek. 

6- EĞİTİME DESTEK FAALİYETLERİ 

Destek Hizmetleri 

 Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 
 Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
 Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 
 Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri 

yürütmek, 
 Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 
 Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri 

yürütmek, 
 Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

İnşaat Emlak 

 Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere 
göre karşılamak, 

 Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin 
iş ve işlemleri yürütmek, 

 Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına 
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri 
ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 
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 Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve 
işlemleri yürütmek, 

 Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemleri-
ne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

 Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş 
ve işlemleri yürütmek, 

 Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

7- BASIN VE İŞBİRLİKLERİ FAALİYETLERİ 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyetlerinin elektronik ortamda duyurularını yapmak, 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili haberlerin basına dağıtılmasını sağlamak, 

 Basında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle İlgili çıkan haberlerin raporunu hazırlamak ve sunmak. 

8- ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ 

 Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 
 Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 
 Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygula-

ma projeleri geliştirmek ve yürütmek, 
 Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek, 
 Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 
 Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

Tablo 3:  Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Alanları 
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D. PAYDAġ ANALĠZĠ 

 

Stratejik planlamanın temel unsurlarından biri katılımcılıktır. KuruluĢun etkileĢim 

içinde olduğu tarafların görüĢlerinin dikkate alınması stratejik planın sahiplenilmesini sağla-

yarak uygulama Ģansını artıracaktır. Diğer yandan, kamu hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda Ģekillendirilebilmesi için yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu ne-

denle durum analizi kapsamında paydaĢ analizinin yapılması önem arz etmektedir. 

PaydaĢlar, kuruluĢun hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluĢtan doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kiĢi, grup veya kurumlardır. 

PaydaĢlar, iç paydaĢ, dıĢ paydaĢ, yararlanıcı, temel ortak ve stratejik ortak olarak sınıflandırı-

labilir. PaydaĢ analizi ile; 

 Planlama sürecinin ilk aĢamalarında paydaĢlarla etkili bir iletiĢim kurularak bu 

kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması,  

 PaydaĢların görüĢ ve beklentilerinin tespit edilmesi, kuruluĢun faaliyetlerinin 

etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesine engel oluĢturabilecek unsurların saptan-

ması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluĢturulması,  

 PaydaĢların birbirleriyle olan iliĢkilerinin ve olası çıkar çatıĢmalarının tespiti,  

 PaydaĢların kuruluĢ hakkındaki görüĢlerinin alınmasıyla, kuruluĢun güçlü ve 

zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri hakkında fikir edinilmesi,  

 PaydaĢların hangi aĢamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaĢların 

görüĢ, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi amaç-

lanmıĢtır.  

Yukarıda verilen bilgiler dâhilinde Müdürlüğümüzün faaliyet ve hizmetleriyle ilgisi 

olan, Müdürlüğümüz çalıĢmalarından doğrudan ya da dolaylı; olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilenen veya Müdürlüğümüz çalıĢmalarını etkileyen kiĢi, grup ve kurumlar tespit edilmiĢtir. 

Tespitten sonra gruplandırma yapılmıĢtır. Gruplandırılan paydaĢlar, etki-önem matrisine göre 

değerlendirilerek önceliklendirilmiĢtir. Önceliklendirme sonrasında paydaĢ görüĢleri alınırken 

görüĢmeler,  toplantılar, çalıĢtaylar, atölye uygulamaları, anket çalıĢmaları gibi araĢtırma yön-

temlerinden faydalanılmıĢtır. Yaptığımız çalıĢmalarda Müdürlüğümüz personelinden 243 ki-

Ģiyle 2 farklı oturumda çalıĢtay yapılmıĢtır. Ġç paydaĢlarımızdan olan Ġlçe Milli Eğitim Mü-

dürlükleri, farklı tür ve kademelerdeki okullarımızdan yönetici, öğretmen, öğrenci, okul-aile 

birliği temsilcileri ve öğrenci velileriyle 7 farklı oturumda,403 kiĢinin katılımıyla çalıĢtay 

yapılmıĢtır. Müdürlüğümüz çalıĢmalarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen ya da bu 

çalıĢmalardan etkilenen üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluĢları, Sivil Toplum Kuru-

luĢları (STK) ve yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelinerek görüĢ alıĢ veriĢinde bulu-

nulmuĢtur. Temel olarak Ģu sorulara cevap aranmıĢtır: “Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz sizin 

için ne kadar önemlidir? Kurumumuzun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? Kurumumuzun 

geliĢtirilmesi gereken yönleri nelerdir? Kurumumuzdan beklentileriniz nelerdir?” sorularına 

verilen cevaplar sonrasında Ek 2‟de yer alan PaydaĢ Analizi Tablosu ortaya çıkmıĢtır. Bu ve-

riler Sorun ve GeliĢim Alanları, GZFT analizi ve Geleceğe Yönelim bölümüne yansıtılmıĢtır.  
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E. KURUM ĠÇĠ VE KURUM DIġI ANALĠZ 

Kurum içi ve dıĢı analiz çalıĢmaları kapsamında Müdürlüğümüzün teĢkilat yapısı, in-

san kaynakları, mali kaynakları, istatistiki verileri, teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullan-

ma düzeyi, kurumun araç ve bina envanteri ve diğer varlıkları, kurumda kullanılan raporlama 

sistemi, kurumun yapısı ve görev alanları yer almaktadır. Müdürlüğümüzün bu alanlardaki 

mevcut durumu hakkında bilgi toplanmıĢ ve bu bilgiler değerlendirilerek kurum hakkında 

sonuçlara ulaĢılmıĢtır. Sonuçlar analiz edilerek Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri orta-

ya konmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Kurum İçi ve Dışı Analiz 

 

1. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ 

 Kurum içi analiz çalıĢmaları kapsamında Müdürlüğümüzün kurum yapısı, insan kay-

nakları, kurum kültürü,  teknolojik düzeyi, mali kaynakları ve istatistiki verileri hakkında 

Müdürlüğümüz istatistik birimi baĢta olmak üzere ilgili diğer birimler, Bakanlığımız e-okul 

veri tabanı, Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) Bursa Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Ġl 

Müdürlüğü‟nden bilgi toplanmıĢ ve bu bilgiler değerlendirilmiĢtir.  Elde edilen sonuçlar ana-

liz edilerek Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiĢtir. 

1.1.KURUM YAPISI 

Müdürlüğümüz 652 sayılı KHK ve Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Mü-

dürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda 2012 yılında yeniden yapılandırılmıĢtır. Buna göre 

Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı bölümler ġekil 4‟te belirtilmiĢtir.  



 

- 18 - 
 

ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 5: Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 

Müdür Yardımcısı 
(Temel Eğitim) 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

Müdür Yardımcısı 
(Hayat Boyu      

Öğrenme) 

Müdür Yardımcısı 
İnsan Kaynakları (I) 
Öğretmen Atama 

Müdür Yardımcısı 
(İnşaat Emlak) 

Müdür Yardımcısı 
(Ortaöğretim) 

Müdür Yardımcısı 
(Özel Öğretim) 

Şube Müdürü 
Din Öğretimi  

Şube Müdürü 
Destek (II) 

Şube Müdürü 
Destek (I) 

Şube Müdürü 
(Ölç. Değ. ve Sınav Hiz.) 

Şube Müdürü 
(Yüksek Öğretim ve 

Yurtdışı Eğitim-AB ve 
Dış İlişkiler- 

 İnsan Kaynakları (III) 

Şube Müdürü 
(Özel Eğt. ve Rehberlik) 

Şube Müdürü 
(Bilgi İşlem-Yenilik 

ve Eğt. Tek.) 

Şube Müdürü 
(Strateji Geliştirme) 

Şube Müdürü 
İnsan Kaynakları (IV) 

 

Şube Müdürü 
(Mesleki ve Teknik 

Eğitim) 

Okul/Kurum Müdürlükleri 

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

Milli Eğitim 

Müdürü 

Hizmetiçi 
Eğitim 

Öğretmen 
Yetiştirme ve 

Geliştirme 

AR-GE 

İstatistik 

Okul Aile 
Birliği 

Özel Büro 

Hukuk 

Personel 
Atama 

Özlük-Sicil 

Şube Müdürü 
İnsan Kaynakları (II) 

Yönetici Gö-
revlendirme 

Tesis Müdürü 
Sivil Savunma 

Uzmanı 
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Resim 1: Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

 

1.1.1 MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNÜN BÖLÜMLERĠ 

 

1. Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlığı 

2. Temel Eğitim Hizmetleri 

3. Ortaöğretim Hizmetleri 

4. Meslekî ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

5. Din Öğretimi Hizmetleri 

6. Özel Öğretim Hizmetleri 

7. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

8. Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

9. Bilgi ĠĢlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri 

10. Strateji GeliĢtirme Hizmetleri 

11. Hukuk Hizmetleri 

12. Ġnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri 

13. Destek Hizmetleri 

14. ĠnĢaat ve Emlak Hizmetleri 

15. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri  
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1.1.2 KURULLAR VE KOMĠSYONLAR 

1. Ġstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu: Ġlin istihdam ve meslekî eğitim politikasını 

oluĢturmak, ilin muhtelif sektör ve branĢtaki iĢ gücü ve meslekî eğitim ihtiyacını belir-

lemek üzere yılda en az dört defa Vali baĢkanlığında toplanır. 

2. Ġl Millî Eğitim Disiplin Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda öğret-

men, yönetici ve diğer personelin disiplin iĢlemlerinin mahallinde, zamanında ve etkin 

bir Ģekilde yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak için toplanır. 

3. Ġl Millî Eğitim DanıĢma Komisyonu: Eğitim ve öğretim hizmetlerinin il düzeyinde 

sürdürülmesinde karĢılaĢılan sorunlar hakkında millî eğitimin genel amaç ve temel il-

keleri doğrultusunda çözüm önerileri hazırlar, eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplum-

sal ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliĢtirilmesine esas olacak ilke ve yöntem önerile-

rinde bulunmak üzere yılda iki defa toplanır. 

4. Ġl Millî Eğitim Komisyonu: Ġlçe Millî Eğitim Komisyonunca alınan karar ve yapılan 

önerilerden uygun görülenlerin il düzeyinde uygulanmasını sağlamak, incelenmesi is-

tenilen konularda çalıĢmalar yapmak, uygulamaya esas politikalar geliĢtirmek ve karar-

lar almak üzere toplanır. 

1.1.3 FĠZĠKĠ YAPI 

 Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde bulunan valilik ek binasında 

350 m
2
 bahçesi 3100 m2 kapalı alanı olan zemin + 4 kat, 77 odalı bir binada hizmet vermek-

tedir. Ayrıca Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı Ar-Ge Birimi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 

(BTSO) Eğitim Kampüsü içinde yer alan Oğuz Kağan Köksal Toplantı Salonu binasının ikin-

ci katında yer almaktadır. 

 

Resim 2: BTSO Eğitim Vadisi-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 

 

 

 



 

- 21 - 
  

1.2 ĠNSAN KAYNAKLARI 

Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 354 personeliyle hizmet vermektedir. Yönetici ve 

personelin dağılımı Tablo 4‟te gösterilmiĢtir. 

 

GÖREV ÜNVANI SAYISI 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 1 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCISI 6 

EĞİTİM UZMANI (ŞAHSA BAĞLI) 32 

İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ 11 

MAARİF MÜFETTİŞİ 85 

TESİS MÜDÜRÜ 2 

SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 

UZMAN 1 

ARAŞTIRMACI 4 

AVUKAT 2 

MÜHENDİS 8 

MİMAR 2 

TEKNİKER 9 

TEKNİSYEN 5 

ŞEF  31 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 3 

V.H.K.İ 61 

MEMUR 7 

DÖNER SERMAYE / AYNİYAT SAYMANI 1 

ŞOFÖR 2 

HİZMETLİ 54 

İŞÇİ 26 

TOPLAM  354 

Tablo 4:  Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Dağılımı 
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1.3 KURUM KÜLTÜRÜ 

Kurumlar içinde bulundukları çevreyle sürekli etkileĢim içindedirler ve kendilerinin de 

içinde bulunduğu ülkenin ve toplumun kültüründen etkilenirler. Evrensel ve millî kültür un-

surlarından birebir etkilenen kurum çalıĢanları ve kurumla etkileĢim içinde bulunan kiĢi, grup 

ve kurumlar kültüre iliĢkin temel değerleri öncelikle ailede, mahallede, okulda ve diğer sosyal 

kurumlarda öğrenirler. Her kurumun iklimi, aynı iĢi yapsalar bile, yönetici ve çalıĢan tutumla-

rı, bakıĢ açısı, kullanılan donanım, içinde bulunduğu çevre gibi unsurlardan dolayı farklılık 

gösterir. Bu farklılaĢma, kurumda geçirilen zaman içerisinde kiĢiler arası iletiĢime, iĢlerin 

yapılıĢ biçimine, üst yönetimin algılamalarına etki eder ve kurum kültürünün oluĢmasına katkı 

sağlar.  

Dünyada yaĢanan hızlı değiĢiklikler kurumla etkileĢim içerisinde olan kiĢi, grup,  ku-

rum ve tüm paydaĢlarda yeni beklentiler ve istekler oluĢmasına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı verimliliğin ve etkinliğin topluma daha fazla katma değer sağlamak, kamu yararını en 

yükseğe çıkarmak günümüzde zorunluluk halini almıĢtır. Bu zorunluluğu gerçekleĢtirmenin 

yolu çalıĢanları kurum hedeflerine doğru motive etmek, onlarda kuruma bağlılık ve aidiyet 

duygusu oluĢturarak kurum amaçlarıyla bireyin amaçlarını örtüĢtürmekten geçer. Çünkü ku-

rum bağlılığı yüksek olan çalıĢanların, kurum amaçlarını daha çok benimseyeceği ve bu 

amaçlar doğrultusunda çabalarını daha da yoğunlaĢtıracağı beklenir. Bu bakımdan, kurum 

kültürüyle kuruma bağlılık arasındaki iliĢkiyi ortaya koymak ya da hangi kültürel özelliklerin 

kuruma bağlılıkla iliĢkisi olduğunu belirlemek yöneticilere etkin kurum yönetimi konusunda 

yol gösterici olacaktır. 

 Köklü bir kurum kültürüne sahip olan Müdürlüğümüzde intranet, panolar, iç yazıĢma-

lar (Müdürlük tarafından gönderilen resmi yazılar ve iç iletiĢim formları), telefon görüĢmeleri 

ve toplantılar yoluyla iç iletiĢim sağlanmaktadır.  Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürü, Ġl Millî Eği-

tim Müdür Yardımcıları ve ġube Müdürleriyle her hafta baĢı, Ġlçe Millî Eğitim Müdürleri ile 

her ay,  kurum müdürleriyle ise her dönemin baĢında ve sonunda değerlendirme amaçlı top-

lantılar yapmaktadır. Ayrıca gerekli görülen durumda da toplantılar düzenlenmektedir. Bu-

nunla birlikte, Ġl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları ve ġube Müdürleri her yıl görev alanların-

daki kurumları ziyaret etmektedirler. 

Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünde karar alma süreci; Ġl Millî Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleĢmektedir. Bursa Ġl Millî Eğitim 

Müdürlüğünde tüm Müdür Yardımcıları ve ġube Müdürleri yetkilendirilmiĢtir ve görev ta-

nımları doğrultusunda karar verebilme yetkisine sahiptirler. Ġl Millî Eğitim Müdürü kurumla 

ilgili olarak alınacak kararlarda ilgili tarafların görüĢlerini alarak, Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Üst Yönetimi ile birlikte karar vermektedir. Müdürlüğümüzde karar alma sürecinde katılımcı-

lık, temel bir ilke olarak belirlenmiĢtir. 
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1.4 TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik olarak bütün 

okulların internet eriĢimine kavuĢması, biliĢim teknolojileri sınıflarının yaygınlaĢtırılması, bir 

bilgisayara düĢen öğrenci sayısı göstergesinin hızla iyileĢtirilmesi,  bilgi çağında eğitim ge-

reklerinin yerine getirilmesine yönelik kampanyaların yürütülmesi olumlu geliĢmelerdir. Do-

nanım kadar önemli olan yazılımların da hızla devreye konulması elbette kaçınılmazdır. Ġl 

Millî Eğitim Müdürlüğümüz; öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ataması, personel nakli, 

her türlü sınav baĢvuru ve sonuç bildirimi, yazılı iletiĢim, seminer ve kurs baĢvuruları, perso-

nel özlük dosyaları, kurum tanıtımları, onarım baĢvuruları kitap ihtiyacının belirlenmesi, her 

türlü eğitim aracı ve donatımının envanterinin çıkarılması, bilgi edinme ve bilgisayar destekli 

eğitimde Bakanlığımızın alt yapısını kullanmaktadır. Bunların yanı sıra kurumların fiziki ka-

pasiteleri ve alt yapı durumları vb. alanlardaki iĢ ve iĢlemlerin baĢlatılması, yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması iĢlemleri Bakanlığımız tarafından hazırlanan yazılımlar aracılığı ile internet 

üzerinden yürütülmektedir. Eğitim kurumlarında da bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden aza-

mi ölçüde yararlanılması için, projeksiyon makinesi ve diğer teknolojik araç-gereçler sağlan-

mıĢtır. Ayrıca Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Projesi kapsa-

mında Bakanlığımız, okullarımıza etkileĢimli tahta ve tablet dağıtımı çalıĢmalarına devam 

etmektedir. FATĠH projesi kapsamında her okulda intranet ağı oluĢturulacaktır. Tablo 5 ve 

Tablo 6‟da ilimizdeki bilgi teknolojileri kaynak durumu ve FATĠH projesi uygulamaları hak-

kında bilgi verilmiĢtir. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAYNAK DURUMU 

Server 
Masaüstü 

Bilgisayar 

Dizüstü 

Bilgisayar 
Yazıcı Tarayıcı Yansıtıcı 

180 19079 3090 3974 1006 6032 

Tablo 5:  Bursa İli Bilgi Teknolojileri Kaynak Durumu 

GENEL ORTAÖĞRETİM MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM 

Tablet Bilgi-

sayar Sayısı 

Akıllı Tahta 

Sayısı 

Projeksiyon 

Sayısı 

Çok Amaçlı 

Yazıcı Sayı-

sı 

Tablet 

Bilgisayar 

Sayısı 

Akıllı Tahta 

Sayısı 

Projeksi-

yon Sayısı 

Çok Amaçlı 

Yazıcı Sayısı 

8387 2322 88 88 0 295 11 11 

Tablo 6: FATİH Projesi Okullara Dağıtılan Tablet, Akıllı tahta, Projeksiyon ve Yazıcı Sayıları 
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1.5 MALĠ KAYNAKLAR 

 Müdürlüğümüz bütçesi, merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, eğitime katkı payı 

gelirleri (bütçeleĢtirilen gelirler), kiĢi, grup ve özel kurumların bağıĢları ile okul-aile birliği 

gelirlerinden oluĢmaktadır. Ġlimiz ve Türkiye ortalamalarına baktığımızda derslik sayısı ihti-

yacının belirginleĢmesi, Bakanlık kaynaklarının yeni okul yapımına harcanmasına neden ol-

maktadır. Eldeki kaynakların nicelik sorununa yöneltilmesinden dolayı eğitimde kalite olgusu 

sürekli ikinci planda kalmaktadır. Türk Millî Eğitimi‟nde, kaynakların yatırıma yönlendirilme 

zorunluluğu yanında, çeĢitli sebeplerle kaynakların etkin ve verimli kullanılamaması sorunla-

rının da yaĢandığı bilinmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Ba-

kanlık kendi iç kontrol sistemini kurma sorumluluğunu üstlenmiĢtir. Kaynakların etkin ve 

verimli kullanılabilmesi için e-taĢınır, e-kamu zararı, e-okul bütçeleri, e-istatistik ve e-

performans bütçe gibi çeĢitli projeler geliĢtirilmiĢtir. Projelerden beklenen ortak yarar,  kay-

nakların yerinde, zamanında ve gerçek ihtiyaca dönük olarak kullanılmasıdır. Bu sayede Ba-

kanlık kısıtlı kaynaklarını en iyi Ģekilde kullanacak ve plan dönemi içerisinde eğitimde kalite 

olgusuna daha fazla kaynak ayırabilecektir. 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait gelen ve harca-

nan ödenek miktarları Tablo 7, Tablo 8 ve Tablo 9‟da gösterilmiĢtir. 

 

2012 YILINDA GELEN VE HARCANAN ÖDENEK TABLOSU 

GELEN ÖDENEK MİKTARI 91.752.944,09 

CARİ GİDERLER HARCAMA TUTARI 43.245.618,09 

OKUL İNŞAATI VE ONARIM GİDERLERİ HARCAMA 

TUTARI 
48.507.326,00 

Tablo 7: 2012 Yılı Ödenek Tablosu 

 

2013 YILINDA GELEN VE HARCANAN ÖDENEK TABLOSU 

GELEN ÖDENEK MİKTARI 110.758.999,80 

CARİ GİDERLER HARCAMA TUTARI 73.110.786,80 

OKUL İNŞAATI VE ONARIM GİDERLERİ HARCAMA 

TUTARI 
37.648.213,00 

Tablo 8: 2013 Yılı Ödenek Tablosu 

 

2014 YILINDA GELEN VE HARCANAN ÖDENEK TABLOSU 

GELEN ÖDENEK MİKTARI 111.400.785,59 

YATIRIM İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI  
(YİKOB)  ARACILIĞIYLA GELEN ÖDENEK 

70.000.000,00 

CARİ GİDERLER HARCAMA TUTARI 38.605.617,92 

OKUL İNŞAATI VE ONARIM GİDERLERİ HARCAMA 

TUTARI 
2.795.167,67 

Tablo 9: 2014 Yılı Ödenek Tablosu 
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5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince kalkınma planları ve 

programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, eko-

nomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Hesap verebilirliği 

ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısı ve iĢleyiĢi, kamu bütçeleri-

nin hazırlanması, uygulanması, tüm mali iĢlemlerin muhasebeleĢtirilmesi, raporlanması ve 

malî kontrolün düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Merkezi yönetim bütçe uygulamasına geçil-

mesiyle, bütçe sistemi uluslararası standartlara uygun bir kapsama kavuĢurken, çok yıllık büt-

çeleme sisteminin bütçe sistemine uyumlu hale getirilmesiyle de, daha saydam ve öngörülebi-

lir bir bütçe politikası uygulamaya konulmaktadır. 

Millî Eğitim Müdürlüğü, Ġl genelinde yaygın hizmet sunumunu gerçekleĢtiren ve ka-

mu bütçesinden en yüksek payı alan kurumdur. Proje ile oluĢturulacak yönetim bilgi sistemi 

sayesinde; 

- Ar-Ge sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda bütçe ön hazırlık sürecinin objektif, 

gerçekçi ve bilimsel ölçütlere bağlı olarak katılımcı bir yaklaĢımla gerçekleĢtirilmesi,  

- Bütçenin üst politika belgeleri ve stratejik plana dayalı olarak hazırlanması,  

- Hizmet etkinliğinin ölçülmesi, performans göstergelerinin oluĢturulması ve kontrol-

izleme süreçlerinin etkin ve hızlı Ģekilde yapılması sağlanacaktır.  

Söz konusu amaçların gerçekleĢtirilmesi bir yandan kaynakların etkinlik, verimlilik ve 

tutumluluk ilkelerinin hayata geçirilmesine diğer yandan hesap verebilirlik ile mali saydamlı-

ğın sağlanmasına hizmet edecektir. 

 

1.6 GZFT ANALĠZĠ 

Stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri GZFT analizidir. GZFT analizi, ku-

ruluĢun kendisinin ve kuruluĢu etkileyen koĢulların sistemli olarak incelenmesidir. GZ kuru-

luĢ içi analiz kısmını, FT ise çevre analizi kısımlarını oluĢturur. GZFT analizinde iç paydaĢla-

rın görüĢlerine ağırlık verecek ve kurum içi katılımı en üst seviyede sağlayacak bir yöntem 

kullanılmıĢtır. Her birim için ayrı ayrı yapılan çalıĢtaylar ve atölye çalıĢmalarında çalıĢanların 

kendi birimlerine yönelik güçlü ve zayıf yanları fırsat ve tehditleri sıralamaları ve önceliklen-

dirmeleri sağlanmıĢtır. Birim bazında oluĢturulan GZFT listeleri Stratejik Plan Ekibi tarafın-

dan gözden geçirilerek kurumsal GZFT analizi yapılmıĢtır. GZFT analizinden elde edilen 

veriler, „Geleceğe Yönelim‟ bölümündeki amaç ve hedeflerin oluĢmasına katkı sağlamıĢtır. 

GZFT analizi sonuçları Tablo 10 ve Tablo 11‟de yer almaktadır. 
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Tablo 10: Güçlü ve Zayıf Yönler 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Her okul / kurum türünden  çok sayıda 
kurumun bulunması 

2. Tarihi ve köklü bir yapıya sahip okulla-
rımızın olması 

3. 17 ilçede Halk Eğitim Merkezi’nin bu-
lunması 

4. Eğitimin tüm paydaşlarının eğitimin 
önemini kavramış olması 

 

 

1. Kurumlarımızda rehberlik hizmetlerinin iyi olması 
2. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yoğun olması. 
3. Avrupa Birliği (AB) projelerine katılımın yüksek ol-

ması 
 

 

 

1. Teknolojik altyapının güçlü olması, 
2. Kurum içi iletişimin iyi olması 
3. Tecrübeli ve nitelikli personelin varlığı 
4. Bursa’nın öğretmenler tarafından tercih edilen bir il olması 
5. Ahlâkî değerlere önem verilmesi 
6. E-okul ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinin (MEBBİS) işlerliği 
7. Kurum çalışanlarının fikirlerine önem verilmesi 
8. Mali kaynakların profesyonelce yönetimi ve ihtiyaçların günün şartla-

rına göre planlanması 
9. İl düzeyinde eğitimde başarıyı artırıcı proje çalışmalarının yapılması. 
10. Hizmetiçi eğitim kurslarının sürekli düzenleniyor olması. 
11. Öğrencilerin teknolojik gelişmelere hızlı uyum sağlayabilmeleri. 

ZAYIF YÖNLER 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okul öncesi okullaşma oranlarının dü-
şük olması 

2. Bazı okullarda güvenlik eksiklerinin 
olması 

3. Okul idaresi, öğretmen, veli ve öğrenci 
arasında iletişim eksikliğinin olması. 

4. Eğitim ve öğretim kademeleri arasın-
daki geçişlerde okul terklerinin olması. 

 

1. Farklı kültürlerden gelen öğrenci profili 
2. Akademik başarının istenilen düzeyde olmaması 
3. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin (RAM) sayısı-

nın yetersiz olması 
4. Bazı velilerin öğrenci ve okullara karşı ilgisiz olması 
5. Alan/dal, meslek yönlendirmelerinin yetersiz olması 
6. Başarı gösteren okulların yeterince takdir edilme-

mesi 
 

1. Teknolojiyi olumlu yönde kullanmanın çocuklara kazandırılamaması 
2. İkili eğitimin olması 
3. Norm kadro eksikliği 
4. Okulların fiziki yönden yetersiz olması 
5. Görevlendirilmede liyakatin çok dikkate alınmaması 
6. Bazı bölgelerde öğretmen sirkülasyonunun fazla olması 
7. Eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların sistemli bir şekilde 

yapılamaması 
8. Teknolojinin takibi ve kullanımı konusunda sıkıntılar yaşanması 
9. Personelin motivasyon eksikliği 
10. Personelin yetki ve sorumluluklarını yeterince bilmemesi ve iş bölü-

münün adil yapılmaması 
11. Hizmetiçi eğitimlerin verimliliğinin değerlendirilmemesi 
12. Kurumun temel işlevlerini yerine getirmek için destek personelinin 

yetersiz olması 
13. İş ve işlemlerde bürokrasinin fazla olması 
14. Kurumun dışarıya tanıtımının eksik olması 
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FIRSATLAR 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Özel eğitime verilen önemin artması 
2. 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanması 

 

1. Bursa'nın sanayi, teknoloji ve turizm şehri olması 
2. Bursa’nın sanayi şehri olmasının istihdama etkisi 
3. Genç nüfusun fazla olması 
4. Bursa'nın proje ve uygulamalarda pilot il olarak se-

çilmesi 
5. Eğitime verilen önemin artması 

 

1. Toplumsal değerlere duyarlı insanların olması 
2. Coğrafi konum olarak avantajlı olması 
3. Yerel yönetimlerin kurumumuza katkıları 
4. Hayırseverlerin yardım ve bağışlarının olması 
5. Ulusal ve Uluslararası hibe fonlarının varlığı 
6. Teknolojik altyapıdaki gelişmenin eğitimde uygulanabilir olması 
7. Tarihi, doğal ve kültürel yapının zengin olması 
8. Bilgiye ulaşmanın teknoloji sayesinde kolaylaşmış olması 
9. STK’ ların eğitime desteğinin olması 
10. İlimizde üç üniversite olması 
11. Çevre duyarlılığının sürekli artıyor olması 
12. Sendika çeşitliliği ve sendikaların hukuksal haklarımızı savunmaları 

 

TEHDĠTLER 

Eğitim ve Öğretime EriĢim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Bursa’nın yoğun göç alması 
2. Bazı bölgelerde okul ve arsa yetersizli-

ği 
3. Nüfus yoğunluğunun fazla olması 

1. Sınav merkezli bir eğitim anlayışının ağırlıklı olması 
2. Ölçme ve değerlendirme sisteminin okul içi ve okul-

lar arasında koordineli olarak yürütülememesi 
3. Teknolojik gelişmelerin öğrenciler üzerindeki olum-

suz etkisi 
4. Suç oranı ve şiddet eğiliminde artış olması 
5. Göç sebebiyle sosyal uyum problemi olması 
6. Parçalanmış ailelerin çok olması 
7. Sosyal ağlar, internet, TV vs. öğrencileri ve toplumu 

ahlaki yönden tehdit etmesi 
8. Ailelerin ekonomik durumlarının kötü olması 
9. Ailelerin duygusal açıdan desteklenmemesi 
10. Yaşlarına uygun olmayan ve şiddet içeren TV prog-

ramları yüzünden değişen öğrenci ve veli profilinin 
olması 

 

1. Okul kurum bütçelerinin oluşturulamaması 
2. İlçeler arasında sosyolojik, ekonomik ve kültürel farklılıklar. 
3. Çevre kirliliği ve çarpık yapılaşmanın olması 
4. Mevzuatın sık değişmesi 
5. Alo 147’nin amacı dışında kullanılması 
6. Velinin öğretmene ve kuruma çok müdahale etmesi 
7. Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği itibarı kaybetmesi 
8. Eğitim politikalarına sendikaların olumsuz müdahalesi 
9. İlimizin deprem bölgesinde olması 
10. Okul etrafında güvenliğin olmaması 
11. Kültürel ve tarihi mirasların yeterince sahiplenilmemesi 
12. Sosyal tesislerin yeterli olmaması 
13. Temel eğitimde FATİH projesinin uygulanmaması 

Tablo 11:  Fırsat ve Tehditler 
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Bursa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı hazırlık sürecinde yapılan 

GZFT analizinde yer verilen güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, fırsatlarımız ve tehditlerimi-

zin 2015-2019 Stratejik Planı hazırlık sürecine kadar nasıl bir değiĢim ve geliĢim gösterdiği 

incelenmiĢtir. Güçlü yönlerimizden biri olan Bursa‟nın tarihi ve köklü bir yapıya sahip olması 

ve bunun eğitim ortamında da önemli etkilerinin olduğu dikkat çekmektedir. Köklü eğitim 

yapısı eğitim kurumlarımızın amaç ve hedef belirleme süreçlerinde öğrenci, veli, çalıĢan ve 

toplum beklentisinde etkin olmuĢtur. 

2010-2014 Stratejik Planı‟nda okul öncesi okullaĢma oranımızın düĢük olduğu bir za-

yıf yön olarak belirtilmiĢ ve belirlenen stratejiler doğrultusunda yapılan çalıĢmalarla veriler 

incelendiğinde okul öncesi okullaĢma oranımız, 1. Plan dönemi 2009-2010 eğitim öğretim 

yılında %38,55 iken 2013-2014 eğitim öğretim yılında %48,05 olarak gerçekleĢmiĢtir. Okul 

öncesi okullaĢma oranımızda artıĢ olmasına rağmen henüz istenen düzeylere ulaĢılamamıĢtır. 

Bu nedenle halen zayıf yönümüz olarak ele alınmıĢ ve stratejik planda da performans hedefi 

olarak yer almıĢtır. “Eğitim öğretimde sosyal faaliyet alanlarının yetersizliği” zayıf yönü 

2010-2014 Stratejik planımızda tespit edilmiĢ, bu alanda son 3 yılda yerel yönetimler ve ha-

yırseverler ile yapılan 35 protokol ile toplam 17 derslik dıĢı bina yapılmıĢtır. Bu alanda fırsat-

larımız ile zayıf yönümüzdeki eksikler giderilmeye çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmalar 2. Plan dönemin-

de de devam edecektir. 

“Okullardaki destek personeli yetersizliği” zayıf yönü 2010-2014 Stratejik Planı‟nda 

tespit edilmiĢ ve bunun eğitim kurumlarımız için önceliği sebebiyle yerel yönetimler ve Tür-

kiye ĠĢ Kurumu ile yapılan iĢbirlikleri sayesinde hem istihdam sağlanmıĢ, hem de okullarımı-

zın önemli bir eksiği giderilmiĢtir. Bu konuda yapılan iĢ birliği ve protokollerin 2. Plan döne-

minde de devam etmesi hedeflenmektedir. “9. sınıflarda baĢarının düĢük olması, örgün eğitim 

dıĢına çıkmalar” zayıf yönü ile ilgili olarak; okula yeni baĢlayan 9. Sınıf öğrencilerinin uyu-

munu kolaylaĢtırmak amacıyla 2011-2012 yıllarında “ÇalıĢkan Dokuzlar Projesi” uygulan-

mıĢtır.  “Merkezi sınavlarda Bursa‟nın ilk 10 il içinde yer alması” hedefi doğrultusunda genel 

ortaöğretimde “Ortaöğretimde BaĢarıyı Arttırma Projesi (BAP)”, ortaokul ve ortaöğretim ku-

rumlarında “Hep Birlikte BaĢarılı Olalım” projesi uygulanmıĢtır. 

9. Sınıflardaki erken terkleri önlemeye ve istihdamı artırmaya yönelik olarak 2012-

2014 yılları arasında Leonardo Da Vinci Yenilik transferi projesi (LDV) olan Mentörlük Yo-

luyla Erken Okul Terklerinin BaĢarıyla Önlenmesi (SUPREME) AB projesi uygulanmıĢ ve 

yerel olarak da sürdürülmüĢtür. SUPREME Meslekî eğitimdeki öğrencilere yönelik bir men-

törlük projesidir. Projenin Bursa‟da 4 ayrı türdeki okulda Yiğitler Kız Teknik ve Meslek Lise-

si, Ġlhan Parseker Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi,  Hamitler Toki Ticaret Meslek Lisesi, 

Umurbey Celal Bayar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi‟nde 20 öğrenci ve 20 mentör ile pilot 

uygulaması yapılmıĢtır. Proje uygulanan hedef kitlesinde yüksek memnuniyet sağlamıĢtır. 

SUPREME projesinin devamı olarak 2 yıl sürecek olan “Genç Mentörlüğünün Katkısı ve Sinerji-

si ile Sosyal GiriĢimcilik (SESAME)” projesi 2015 yılında uygulanmaya baĢlamıĢtır. “Meslekî 

eğitim oranının yüksek olması” güçlü yönü ile ilgili olarak da 2007 yılında baĢlayan ve 2. 

Plan döneminde de devam edilecek olan  “Eğitimcilerin Eğitimi Projesi (EĞĠTEP)” sanayi 

kuruluĢlarıyla yapılan iĢbirliği ve protokoller ile sanayideki teknolojik geliĢimler konusunda 

meslek liselerinden gönüllü öğretmenlere eğitimler verilmektedir. Bu proje ile 474 öğretmene 
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ulaĢılmıĢtır. 2015 yılında ise meslekî eğitimdeki öğrencilerin ve iĢverenlerin bir araya geldiği 

e-platform oluĢturma çalıĢmaları baĢlamıĢtır. Sektörün ihtiyacı olan iĢ gücünü ve iĢverenleri 

bir araya getirecek olan bu proje ile Meslekî yeterlilikler, beceriler tespit edilerek sektörel 

analiz yapılacak ve istihdama yönelik öğrenciler yetiĢtirilecektir. 

Uzaktan öğrenmeye yönelik olarak „Esnek Nesne Yönelimli Dinamik Öğrenme Orta-

mı (Moodle)‟ eğitimi Hizmetiçi eğitim kapsamına alınmıĢ ve formatörler yetiĢtirilmeye baĢ-

lanmıĢtır. Ayrıca 2015-2019 Stratejik Planı GZFT analizinde tehdit olarak tespit edilen „Suç 

oranı ve Ģiddet eğiliminde artıĢ olması‟ konusunda madde bağımlılığı ve Ģiddete yönelik ola-

rak öğrenci, öğretmen ve velilerimizi bilinçlendirmek için eğitimler düzenlenmektedir. 
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2. KURUM DIġI ANALĠZ  

KuruluĢun kontrolü dıĢında olan ancak kuruluĢ için kritik olabilecek dıĢsal değiĢim ve 

eğilimlerin incelenmesidir. Kurum dıĢı analiz çalıĢmaları yapılırken dıĢ paydaĢlarımıza gön-

derilmek üzere anket soruları ve dıĢ paydaĢ görüĢme planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan dıĢ pay-

daĢ görüĢme planı doğrultusunda, kurum müdürü seviyesindeki dıĢ paydaĢlarla bir istiĢare 

toplantısı düzenlenmiĢ, ayrıca elektronik ortamda diğer paydaĢların görüĢleri alınmıĢtır. An-

ket sonuçları, konularına göre sınıflandırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir.  

 

2.1 POLĠTĠK ETMENLER 

 

Politik çevre, kurumun faaliyette 

bulunduğu bölgede, merkezî ve yerel 

resmî makamlar ile bunlara bağlı kuru-

luĢların siyasi otoritesini sağladığı ve 

kullandığı ortamdır. Kurumumuz devlet 

politikalarının uygulanması, yurttaĢlık 

bilincinin geliĢtirilmesi ve devlet sistem-

lerinin oluĢturulmasında bireyler üzerin-

de etkin rol oynamaktadır. Ġlimiz eğitim 

politikaları belirlenirken, ülkemizin ve bölgemizin sahip olduğu politik sistem ve eğitim bi-

limleri alanındaki bilgi ve deneyimler dikkate alınmaktadır. Eğitim sistemini doğrudan ya da 

dolaylı olarak etkileyen süreçler irdelendiğinde;  

1. Kamu yönetiminde yenilikçi anlayıĢın sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapıl-

ması gerekmektedir.  

2. Ġlimiz genelinde baĢarı seviyelerinin artırılmasında öğrencilerin eğitim öğretime 

eriĢim ve katılımlarının sağlanması konusu önemli bir yere sahiptir.   

3. Erken çocukluk eğitimlerinin öğrencilerin geliĢimi ve örgün eğitimdeki baĢarıları 

üzerindeki önemli etkilerinin olduğu ve bu durumun ulusal ve uluslararası geçerli-

liği belirgin bir düzeye çıkmıĢtır. 

4. Öğrencilerin doğal yeteneklerinin ve ilgi alanlarının dikkate alınması gibi özellikle-

rin ön plana çıktığı görülmektedir. 
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2.2 EKONOMĠK ETMENLER 

 

Bursa, ekonomik yönüyle, Türk 

ekonomisinin geliĢtirilmesi ve ivme ka-

zanmasında aktif ve yönlendirici bir gücü 

temsil etmektedir. Ülke ve bölge ekono-

misinin geliĢmesine, ihracat açısından 

döviz girdisi sağlanmasına ve sanayi alt-

yapısının güçlenmesine sağladığı katkılar-

la Bursa, ekonomik açıdan büyük bir di-

namizm sergilemektedir. Ġlimizin coğrafî 

konumu da, sanayisi için önemli bir avan-

tajdır. Konumu itibariyle Anadolu yarımadasının batıya çıkıĢ ve batının Anadolu‟ya giriĢ ka-

pısı konumundadır. Ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından Ġstanbul, Kocaeli ve 

Ġzmir‟den sonra 4. sırada yer almaktadır. En son açıklanan illerin ve bölgelerin sosyo-

ekonomik geliĢmiĢlik sıralaması araĢtırması (SEGE) sonuçlarına göre Bursa; Ġstanbul, Anka-

ra, Ġzmir, Kocaeli ve Antalya‟nın ardından 6. sırada yer almaktadır. Bursa ekonomisi bu yö-

nüyle değerlendirildiğinde endüstri, iyi eğitilmiĢ insan ihtiyacını yaratmıĢtır. Bu alandaki re-

kabet, eğitim sistemi ve müfredatları üzerinde bireylere daha fazla beceri sağlayacak biçimde 

geniĢlemiĢtir. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelerin çok hızlı olduğu bu dönemde istihdamın 

önemi artmakta ve eğitim sisteminin yetiĢtirdiği bireylerin ekonomi ve iĢ dünyasına etkisi 

önemli boyutta olmaktadır.  

  

2.3 SOSYAL ETMENLER 

 Bursa ilinin nüfusu, 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 

2.787.539'dur. Ġlin nüfus yoğunluğu ise km² baĢına 256 kiĢidir. Türkiye ortalaması ise 

101‟dir. Bu verilere göre Bursa nüfus yoğunluğu bakımından 5. sırada yer almaktadır. Nüfus 

bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Ġnegöl, Gemlik ve Mus-

tafakemalpaĢa'dır. Harmancık ise nüfusun en az olduğu ilçesidir. Yüzölçümü bakımından en 

büyük ilçesi MustafakemalpaĢa, en küçük ilçesi ise Yıldırım'dır. Bursa ilinin merkezi, Türki-

ye'nin en kalabalık dördüncü kentidir. 2014 verilerine göre Bursa'da merkez ilçeler dâhil 17 

ilçe, 55 belediye ve 676 köy bulunmaktadır. 
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Grafik 1: Bursa’nın Yıllara Göre Nüfusu 

Bursa ili, Grafik 1‟de görüldüğü gibi 2009 yılından bu yana yaklaĢık %10 nüfus artıĢı 

ile hızlı geliĢen kentlerimizden biridir. Bu hızlı nüfus artıĢının en önemli etkeni devamlı ola-

rak göç almasıdır. Ġlin göç almasındaki en önemli neden ise, Bursa‟nın ticaret ve sanayi açı-

sından çok geliĢmiĢ olmasıdır. 

 

Grafik 2: Bursa’nın Yıllara Göre Göç Durumu 

 Grafik 2‟de görüldüğü gibi Bursa yoğun göç alan iller arasındadır. Yoğun göç berabe-

rinde bir takım sorunları da getirmektedir. Bunlardan baĢlıcaları; 

1) Altyapı Sorunları  

a) Çarpık kentleĢme  

b) Alt yapı ve konut yetersizliği  

2) Sosyal Sorunlar  

a) Kent kültürünün oluĢamaması  

b) AĢırı nüfus yığılması  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nüfus 2.550.645 2.605.495 2.652.126 2.688.171 2.740.970 2.787.539
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c) Sağlıksız yaĢam  

d) Yetersiz eğitim  

e) Sokak çocukları  

3) Ekonomik Sorunlar  

a) Yetersiz istihdam ve yoğun iĢsizlik  

b) Niteliksiz iĢ gücü  

 

2.4 TEKNOLOJĠK ETMENLER 

Teknoloji insanoğlunun ihtiyaç 

ve gereksinimlerine uygun yardım-

cı alet ve araçların yapılması ya da üre-

tilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. 

Teknoloji, günümüzde veri paylaĢımının 

en etkin bir biçimde kullanılarak keĢifle-

re yön vermesinin etkin bir parçası ola-

rak da tanımlanabilmektedir. 

Eğitim ve teknolojinin insan ha-

yatında önemli bir yeri vardır. Eğitim; insanın doğuĢtan sahip olduğu yeteneklerin ortaya 

çıkmasına ve bireyin geliĢmesine hizmet etmektedir. Teknoloji ise; insanın eğitim yoluyla 

kazandığı bilgi ve becerilerin daha iyi, daha etkin ve daha bilinçli kullanmasına yardımcı ol-

maktadır. Çağımızda teknoloji, çok hızlı bir geliĢim ve değiĢim içerisindedir. Her geçen gün 

yeni bir teknolojik geliĢme ön plana çıkmaktadır. Bu konuda ülkemiz ve dünyada teknoloji-

deki hızlı geliĢmeler, eğitim sistemine de yansımakta ve öğrenme-öğretme faaliyetlerini etki-

lemektedir. Ġlimizde bu geliĢmeler yakından takip edilmekte olup bilimsel verilere ve teknolo-

jik geliĢmelere dayanılarak eğitim öğretim faaliyetleri daha ileri düzeye çıkarılmaktadır. Bilgi, 

refaha ve mutluluğa ulaĢmada ana itici güç olarak değerlendirildiğinde; 

1. Ġlerleyen teknolojinin bireyler tarafından benimsenmesi ve uygulanmasının artırılması,  

2. Elde edilen bilginin eriĢilebilirlik ve kullanılabilirliğinin yaygınlaĢtırılması, 

3. Yeni eğitim, öğretim ve öğrenme ortamlarının teknolojinin sağladığı imkânlarla hazır-

lanması, 

4. Toplumda biliĢim teknolojileri ve internet kullanılması, 

sonucunda meydana gelen değiĢiklikler dikkate alınmakta ve çalıĢmalar bu alanlarda yoğun-

laĢmaktadır. 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ara%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi
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2.5 YASAL (LEGAL) ETMENLER 

Hukuk;  birey, toplum ve devletin hare-

ketlerini, birbirleriyle olan iliĢkilerini; yetkili 

organlar tarafından yürürlükte olan normlarla 

düzenleyen bir bilimdir. Hukuk, birey-toplum-

devlet iliĢkilerinde ortak iyilik ve ortak menfa-

ati gözetir.  Anayasamızın 2. maddesine göre 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. 

Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, kal-

kınma plan ve programları doğrultusunda eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim 

Bakanlığının kuruluĢ, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. 

Kurumumuzda hukuk hizmetleri, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 

Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilât ve Görevleri 

Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak yürütülmektedir. Hukukî konulara iliĢkin hizmetler 

aĢağıda belirtilmiĢtir. 

1) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuĢmazlıklara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürüt-

mek, 

2) Adlî ve idarî davalar ile tahkim icra iĢlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil 

etmek, 

3) Dava ve icra iĢlemlerini yürütmek, anlaĢmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri almak, 

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

5) SoruĢturma ve inceleme raporlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

6) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iĢ ve iĢlemlerini yapmak, 

7) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iĢ ve iĢlemlerini yürütmek, 

8) Ġdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazıĢmaları yapmak, 

9) Ġdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

10) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

11) Mevzuat ve hukukî konularda birimlere görüĢ bildirmek. 

2.6 EKOLOJĠK ETMENLER 

Ekoloji herhangi bir bölgede ikli-

me bağlı olarak oluĢan canlı topluluklarını 

kapsar. Denizden yüksekliği 155 metre 

olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sa-

hiptir. Kuzeyde Marmara Denizi‟nin yu-

muĢak ve ılık iklimine karĢılık, güneyde 

Uludağ‟ın sert iklimi ile karĢılaĢılmakta-

dır. Bu değiĢikliğe bağlı olarak çeĢitli 

hayvan ve bitki toplulukları farklı ekosis-

temler oluĢturmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Birey
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toplum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Devlet
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Norm&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim
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Ġlin genelinde Akdeniz iklimine uyum sağlayan zeytin, Ģeftali, incir, Ģeker pancarı, tu-

runçgiller grubu, tahıllar, gibi tarım ürünleri yetiĢtirilmektedir. Ayrıca doğal olarak kendili-

ğinden yetiĢen birçok bitki de vardır. Orman varlığı olarak maki ağaçları, kızılçam, köknar, 

meĢe gibi birçok ağaç türü de yetiĢmektedir. Hayvan ekolojisi olarak Bursa‟nın genelinde 

küçükbaĢ hayvancılık yapılmaktadır. KüçükbaĢ hayvancılığın yanı sıra bazı kesimlerde bü-

yükbaĢ hayvancılık da önemli bir noktadadır. Doğal hayvan varlığı olarak ise Akdeniz iklimi-

ne özgü kıl keçisi, sürüngenler ve birçok memeli kuĢ türü yaĢamaktadır. 

Bursa için Uludağ önemli bir ekoloji kaynağıdır. Uludağ ve çevresinde birçok ende-

mik bitki türü bulunmaktadır. Dünya üzerinde sadece yurdumuzda yetiĢen endemik dediğimiz 

bitki türlerinden 78‟i Uludağ‟dadır. Dünyada sadece Uludağ‟da yetiĢen çiçek ve bitki türü ise 

31‟dir. Uludağ, bu yönüyle çok değerli bir canlı bitki müzesi konumundadır. Ayrıca Uludağ 

millî park alanı ilan edilerek koruma altına alınmıĢtır. Uludağ‟ın ekolojik çeĢitliliği, turistlerin 

bu bölgeye ilgi göstermesinde önemli bir etkendir. Sonuç olarak Bursa ili Türkiye‟nin önemli 

ekolojik alanlarından biridir. Özellikle tarımsal üretimde ülkemiz için son derece önemlidir. 

Bu ekolojik çeĢitlilik korunmalı ve devamı sağlanmalıdır. 

 

2.7 ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ 

Bursa Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlama sürecinde Tablo 

10‟da yazılı olan belgeler üst politika belgeleri olarak kabul edilmiĢtir. Amaç ve hedefler üst 

politika belgeleriyle iliĢkilendirilmiĢtir. 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

2 Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 

3 Milli Eğitim Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Planı 

4 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Vizyon 2023 Eğitim ve 

İnsan Kaynakları Raporu 

5 Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) Bölge Planı (2014-2023) 

6 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 

7 Bursa İl Özel İdaresi 2010-2014 Stratejik Planı 

Tablo 12: Üst Politika Belgeleri 
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3. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN SORUN VE GELĠġĠM 

ALANLARI 

 Eğitim talebi olan her bireyin eĢit Ģartlarda eğitim imkânlarından faydalanması çok 

önemlidir. „Yenilikçi yönetim anlayıĢıyla fark yaratmak‟ vizyonumuza ulaĢmak için Bursa Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik plan hazırlık sürecinde yapılan çalıĢtaylar, paydaĢlar-

dan alınan görüĢler, kurum içi ve kurum dıĢı analizler, üst politika analizi ve bakanlığımızın 

strateji ve politikalarının ıĢığında sorun alanlarımızı belirledik. 

 Bu bağlamda 2012 yılında zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla okullaĢma oranlarımızı 

eğitimin her kademesinde artırmamız gerekmektedir. Eğitim süreci içinde olan herkesin eği-

timini tamamlaması da önceliklerimizdendir. Örgün eğitim içinde bulunan bireylerin okula 

devamlarının sağlanması ve motivasyonları da dikkate alınmaktadır.Nitelikli bireyler yetiĢti-

rebilmek için gerekli olan kaliteli eğitimi vermek, öğrencilerimizin akademik baĢarılarını ar-

tırmak, sağlıklı zihinsel ve bedensel geliĢimlerini sağlamak da önceliklerimizdendir. Sanayi 

kuruluĢlarının yoğun olarak bulunduğu ilimizde meslekî eğitimden mezun olan öğrencilerin 

istihdamı ve beklentiye cevap verebilecek nitelikte olması gerekmektedir. 

 AB‟ye aday olan ülkemizin öğrenci ve öğretmenlerinin bu uyum sürecinde yurt dıĢı 

haraketlilikte bulunması, uluslararası, ulusal ve yerel projelerde yer alması yenilikçi yönetim 

anlayıĢımızın bir gerekliliğidir. 

 Bütün kaynaklarımızın verimli yönetilmesi de ancak kurumsal ve stratejik bir yönetim 

anlayıĢı ile mümkündür. 

 Temalara göre sorun ve geliĢim alanlarımız Tablo 13‟te belirtilmiĢtir. 
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EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN SORUN VE GELĠġĠM ALANLARI 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okul öncesi eğitimde okullaşma 
2. İlkokulda okullaşma 
3. İlkokulda devamsızlık 
4. Ortaokulda okullaşma 
5. Ortaokulda devamsızlık 
6. Ortaöğretimde okullaşma 
7. Ortaöğretimde devamsızlık  
8. Ortaöğretimde okul terkleri 
9. Taşımalı eğitim 
10. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyle-

rin uygun eğitime erişimi 
11. Özel öğretimin payı 
12. Özel öğretim okullarının doluluk 

oranı 
13. Hayat boyu öğrenmeye katılım 
14. Hayat boyu öğrenme kapsamında 

sunulan kursların çeşitliliği ve nite-
liği  

15. Açık öğretime kayıtlı bireyler 

 

 

1. Okul sağlığı ve hijyen 
2. Temel dersler önceliğinde Yüksek 

Öğretime Geçiş Sınavında (YGS)  net 
ortalamaları 

3. Yılsonu başarı ortalamaları 
4. Sınıf tekrarı oranları 
5. Örgün ve yaygın eğitimi destekleme 

ve yetiştirme kursları 
6. RAM’dan yararlanan birey sayısı 
7. RAM randevu süresi 
8. Zararlı alışkanlıklar  
9. Şiddetin önlenmesi 
10. Yerel, ulusal ve uluslararası sportif 

müsabakalara katılım  
11. Eğitsel, meslekî ve kişisel rehberlik 

hizmetleri 
12. Öğrencilere yönelik oryantasyon 

faaliyetleri 
13. Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, 

sportif ve kültürel faaliyetler 
14. Üstün yetenekli öğrencilere yönelik 

eğitim öğretim hizmetleri başta ol-
mak üzere özel eğitim 

15. Meslekî ve teknik eğitimin (MTE) 
sektör ve işgücü piyasasının taleple-
rine uyumu 

16. MTE’de sektör analizi  
17. Atölye ve laboratuvar öğretmenle-

rinin sektörle ilgili özel alan bilgisi 
18. Meslekî eğitimde alan dal seçim 

rehberliği 
19. İşyeri beceri eğitimi, mentörlük ve 

staj uygulamaları 
20. Yabancı dil yeterliliği 
21. Uluslararası hareketlilik programla-

rına katılım 
22. Parçalanmış aileler 

 

 

 

1. İnsan kaynakları planlaması ve istihdamı 

2. Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitimler 

3. İnsan kaynağının genel ve meslekî yetkin-

liklerinin geliştirilmesi 

4. Öğretmenlerin adaylık eğitimi, hizmet ön-

cesi meslekî uyum eğitimleri ile ilgili stan-

dartlar ve bu konuda ilgili mevzuatın uy-

gulanması 

5. Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve 

sportif ortamların iş motivasyonunu sağ-

layacak biçimde düzenlenmesiAtama ve 

görevde yükselmelerde liyakat ve kariyer 

esasları ile performansın dikkate alınması, 

kariyer yönetimi 

6. Hizmetiçi eğitim kalitesi 

7. Yabancı dil becerileri 

8. Okul ve kurumların fizikî kapasitesi 

9. Okul pansiyonları şartları ve doluluk du-

rumu 

10. Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sa-

natsal ve sportif faaliyet alanları  

11. Eğitim, çalışma, konaklama ve sosyal hiz-

met ortamları 

12. İkili eğitim yapılması  

13. Birleştirilmiş sınıf uygulaması 

14. Okul ve kurumların donatım ve teknolojik 

alt yapısı 

15. Okullardaki fizikî durumun özel eğitime 

gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu  

16. Dershanelerin özel okullara dönüşümü 

17. Hizmet binalarının fizikî kapasitesi 

18. İnşaat ve emlâk çalışmalarının yapılma-

sındaki zamanlama 

19. Yeni eğitim tesislerinin oluşturulmasında 

yaşanan arsa sıkıntıları 

20. Eğitim yapılarının depreme hazır oluşu 

21. Okul ve kurumların bütçeleri 

22. Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

23. Mevzuat değişiklikleri ve sıklığı 

24. Kurumlarda stratejik yönetim  

25. Basın ve yayın faaliyetleri.  

26. Siyasî ve sendikal yapının etkisi 

27. Arşivleme sistemi 

28. İstatistik ve bilgi temini 

29. Projelerin uygulama süreci 

30. İş güvenliği ve sivil savunma 

31. Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

32. Süreçlerle yönetim 

33. Kamu Hizmet Standartları 

34. Bürokrasinin azaltılması ve yetki devri 

35. Denetim anlayışından rehberlik anlayışına 

geçilememesi 

36. Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımı 

Tablo 13: Temalara Göre Sorun ve Gelişim Alanları 
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GELECEĞE YÖNELĠM 

Stratejik planların en önemli özelliği; hedeflere ve geleceğe yönelik olması, özellikle 

neyin yapılacağı konusuna odaklanması ve bunun nerede, ne zaman, kim tarafından yapılaca-

ğının ayrıntılı biçimde yer almasıdır. Stratejik planlamanın baĢarıya ulaĢması için iki önemli 

faktör vardır. Bunlar misyon ve vizyondur. Misyon, belirlenen amaç ve hedefler üzerinde 

odaklanmıĢ bir görev duygusudur. Vizyon ise organizasyonun ulaĢmak istediği amaç ve he-

defleri ifade eder.  

Geleceğe yönelim bölümü, durum analizi yapıldıktan sonra stratejik planın misyon, 

vizyon, temel değerler ile stratejik amaç ve stratejik hedeflerinin bulunduğu, nereye ulaĢmak 

istediğimizi açıkladığımız bölümdür. Kurumumuzun misyon, vizyon ve temel değerleri Ġl 

Milli Eğitim Müdürümüz ve Stratejik Planlama Ekibi‟nin katılımı ile yapılan çalıĢtayda belir-

lenmiĢtir. Ayrıca Bakanlığımızın 2015-2019 Stratejik Planı dikkate alınarak planımızın gele-

ceğe yönelim bölümü oluĢturulmuĢtur. 
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Etkili, verimli ve imkânların yaygınlaĢtırılmasına dayalı 

bir eğitim öğretim hizmeti sağlamak. 

 

 

 

 

 

Yenilikçi yönetim anlayıĢıyla fark yaratmak 

 

 

 

 

 

 

 Millî ve manevî değerleri gözetmek  Çözüm odaklı yönetim anlayıĢı 

 Güçlü iletiĢim  Teknolojiye uyum 

 Ġnsana saygı ve güven  Kaliteli hizmet anlayıĢı 

 Görev ve sorumluluk bilinci  Yaratıcılık ve yenilikçilik 

 Fırsat eĢitliği  Sosyal sorumluluk bilinci 

 Hukukun üstünlüğü  Etkin ve verimli kaynak kullanımı 

 Mükemmellik ve sürekli geliĢim  PaydaĢ memnuniyeti 

  

 

 

 

 

MĠSYON 

 

TEMEL DEĞERLER 

 

VĠZYON 
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STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU 
 

TEMA-1 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER 

EĞ
İT

İM
 V

E 
Ö

Ğ
R

ET
İM

E 
 

ER
İŞ

İM
 Stratejik Amaç 1 

Bireylerin hakkı olan örgün ve yaygın eğitim 
süreçlerine erişmelerini ve tamamlamalarını 
sağlayacak imkânlar hazırlamak. 

 
Stratejik Hedef 1.1 
Bütün bireylerin eğitime erişimlerini ve eğitimlerini ta-
mamlamalarını sağlamak. 
 

TEMA-2 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER 

EĞ
İT

İM
 V

E 
Ö

Ğ
R

ET
İM

D
E 

 

K
A

Lİ
TE

 

 

Stratejik Amaç 2 
Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin aka-
demik başarı ve öğrenme kazanımlarını artırarak 
ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilmele-
rini sağlayıcı çalışmalar yapmak. 

 
Stratejik Hedef 2.1 
Öğrencilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimlerini 
destekleyecek faaliyetlere katılımını sağlayarak, akademik 
başarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmalarına yöne-
lik tedbirler almak. 
 

 
Stratejik Hedef 2.2 
Bireylere çalışma hayatına uyumlarını sağlayacak beceriler 
kazandırarak onları iş dünyasına ve üst öğretim kurumuna 
hazırlamak. 
 

 
Stratejik Hedef 2.3 
Yabancı dil yeterliliğine sahip olan bireylerin yetiştirilmesi-
ni ve uluslararası hareketliliğini sağlamak. 
 

TEMA-3 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER 

K
U

R
U

M
SA

L 
K

A
P

A
Sİ

TE
 

Stratejik Amaç 3 
Yetişmiş insan kaynakları ile fiziki ve mali alt 
yapısını tamamlamış, kurumsallaşmasını sağla-
mış, bilişim teknolojilerini iyi kullanan kurumlar 
oluşturmak. 

 
Stratejik Hedef 3.1 
İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi için gerekli 
planlamanın yapılmasını sağlamak. 
 

 
Stratejik Hedef 3.2 
Kaynakları doğru, verimli kullanarak çağın koşullarına ve 
coğrafi risklere uygun eğitim öğretim ortamı ihtiyaçlarını 
karşılamak. 
 

 
Stratejik Hedef 3.3 
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 
stratejik yönetim anlayışının yerleşmesini sağlamak. 
 

Tablo 14: Stratejik Plan Genel Tablosu 
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EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM 

 

1. TEMA 
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STRATEJĠK AMAÇ 1 

Bireylerin hakkı olan örgün ve yaygın eğitim süreçlerine eriĢmelerini ve tamamlama-

larını sağlayacak imkânlar hazırlamak. 

STRATEJĠK HEDEF 1.1 

Bütün bireylerin eğitime eriĢimlerini ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6287 sayılı Kanun ile zorunlu eğitim 4 yıl sü-

reli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini kapsayacak Ģekilde 12 yıla çıka-

rılmıĢtır. Kanun‟un temel amaçlarından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, 

bir diğeri ise çocukların ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerini müm-

kün kılmaktır. Ayrıca 2012/20 sayılı Genelge gereği okul öncesi eğitime de büyük önem ve-

rilmekte ve okul öncesi eğitimde okullaĢma oranının artırılması hedeflenmektedir. Ekonomik 

Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, OECD ülkelerindeki zorunlu eğitim 

süreleri arasında benzerlik bulunmasına rağmen, okula kayıtlı nüfusun %90‟ından fazlasının 

geçirdiği ortalama eğitim yılı Türkiye‟de 7 iken, OECD ortalaması 13‟tür. Bu nedenle Ka-

nun‟un temel amaçlarına uygun olarak Bursa‟da zorunlu eğitim çağında bulunan ve hayat 

boyu öğrenme imkânlarından faydalanan tüm bireylerin örgün ve yaygın eğitime eriĢiminin 

ve tamamlamasının sağlanması toplumsal yetkinlikleri artırmak için de önemlidir. Okulları-

mızda herkesin eğitime eĢit imkânlarla sahip olması ve kaliteli bir eğitim alması öncelikli he-

deflerimizdendir. 

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla beraber okullaĢma oranlarındaki hedefimiz %100 

olmasına rağmen okul öncesi 5 yaĢ okullaĢma oranımız %48,05, ilkokulda %99,49, ortaokul-

da %96,12 ve ortaöğretimde %82,52 olarak gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca taĢımalı eğitim ile de öğ-

rencilerimizin eğitime eriĢimi sağlanmaktadır. Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda Özel 

öğretimin payının 2015 yılından itibaren artması beklenmektedir. Hayat boyu öğrenmeye ka-

tılım oranı Bursa‟da %6,6 iken AB ülkeleri ortalaması %10,5‟tir. Bursa‟da bireylerin hayat 

boyu öğrenme imkânlarından daha kolay Ģartlarda ve beklentilerini karĢılayacak Ģekilde eği-

tim almalarını sağlayıcı çalıĢmalar devam etmektedir.  

           Eğitimin her kademesinde okullaĢma oranlarının, okul öncesine verilen önemin, özel 

öğretimin payının ve dezavantajlı bireylerin eğitime eriĢim imkânlarının artmasını, okuldan 

erken ayrılmaların, devamsızlığın ve disiplin olaylarının azalmasını ve hayat boyu öğrenmeye 

katılım oranının AB standartlarına çıkarılmasını hedeflemekteyiz.  

 

 

 

 

 



 

- 44 - 
  

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 1.1 

 

S.NO 
 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 

N
et

 O
ku

lla
şm

a 
O

ra
n

la
rı

 

5 Yaş * 61,43 59,78 48,05 58,00 

İlkokul 99,25 98,62 99,49 100 

Ortaokul 99,25 95,54 96,12 100 

Ortaöğretim 76,21 78,22 82,52 100 

1.1.2 
Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildik-
leri eğitime erişim oranı 

100 100 97,8 99 

1.1.3 Özel öğretimin payı 3,84 3,03 2,78 7,5 

1.1.4 
Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı  

3,2 4 6,6 7,4 

1.1.5 

1
0

 G
ü

n
 v

e 
Ü

ze
ri

 D
ev

am
sı

zl
ık

 
O

ra
n

ı 

İlkokul  2,41 4,21 3,28 2,60 

Ortaokul 3,47 7,02 5,23 4,45 

Genel Ortaöğretim 2,57 3,03 0,13 0,5 

İmam Hatip Lisesi 4,42 1,78 1,92 1,5 

Meslekî ve Teknik Eğitim 7,76 2,49 2,68 2,23 

1.1.6 
 

Eğ
it

im
 v

e 
Ö

ğr
et

im
d

en
 E

rk
e

n
 

A
yr

ılm
a 

O
ra

n
ı 

İlkokul 0,68 0,69 0,77 0,70 

Ortaokul 0,68 1,07 1,51 0,98 

Genel Ortaöğretim 12,20 9,86 8,25 6 

İmam Hatip Lisesi 20,79 21,20 17,41 15 

Meslekî ve Teknik Eğitim 18,61 18,83 17,76 17,31 
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STRATEJĠLER 1.1 

S.No Stratejiler  
Sorumlu  
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

1 
Yerel yönetimlerle işbirliğine gidilerek okul yaptırmak isteyen hayırsever-
lere okul arsası tahsisi yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

İnşaat Emlak 
Birimi 

İnşaat Emlak 
Birimi 

2 
Okul öncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum modelleri çeşitlendi-
rilecek ve okul öncesi eğitim imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini 
destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

Temel Eğitim 
Birimi 

Temel Eğitim 
Birimi 

3 

Göç nedeniyle yaşanan uyum sorunlarının azaltılması ve oluşabilecek 
derslik ihtiyaçlarının önceden planlaması için TÜİK Bursa Bölge Müdürlü-
ğü, Nüfus Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler ile proje çalışmaları yapılacak-
tır. 

Temel Eğitim 
Birimi 

Strateji Geliştir-
me Birimi 

Temel Eğitim 
Birimi 

 

4 
Okullaşma oranlarının artırılması konusunda aile, yönetici ve öğretmenle-
re yönelik bilgilendirici çalışmalar düzenlenecek ve sosyal medyanın etkin 
bir biçimde kullanılması sağlanacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

5 
Özel öğretim kurumları temsilcileriyle özel öğretim desteği konusunda 
bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır. 

Özel Öğretim 
Birimi 

Özel Öğretim 
Birimi 

6 
Özel okullarda eğitim giderlerinin belirli bir oranının devlet tarafından 
karşılanması konusunda öğrenci velilerine farkındalık oluşturacak bilgi-
lendirici çalışmalar düzenlenecektir. 

Özel Öğretim 
Birimi 

Özel Öğretim 
Birimi 

7 
Yetişkinlerin eğitime erişim imkânlarından faydalanması için bilgilendirici 
çalışmalar yapılacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Birimi 

Hayat Boyu 
Öğrenme Birimi 

8 
Örgün eğitim dışında kalmış bireyler açık öğretim aracılığıyla eğitime 
kazandırılacaktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme Birimi 

Hayat Boyu 
Öğrenme Birimi 

9 

Temel eğitim ve ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken 
ayrılma  konusunda okulların mevcut durumlarının analiz edilmesi, bu 
konuda araştırma yapılması, araştırma sonuçlarının değerlendirilip, ge-
rekli tedbirlerin alınması ve okullarla paylaşılması sağlanacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

10 
Temel eğitimde ortaöğretime yönlendirme, ortaöğretimde ise alan/dal ve 
meslekî yönlendirmelerin yapılması sağlanacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

11 
Temel eğitim ve ortaöğretimde okula yeni kayıt yaptıran öğrencilere 
yönelik okula uyum çalışması yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

12 
Göç sebebiyle sosyal uyum problemi ve şiddet eğilimi olan,  okula devam 
sorunu yaşayan öğrencilere ve ailelere kişisel ve sosyal rehberlik çalışma-
ları yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik  Birimi 

13 
Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapıla-
caktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

14 
Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol almasını sağla-
yacak bir yapı kurularak bu alandaki iş birliği artırılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

15 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama 
sistemi geliştirilecek ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini 
ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar geliştirilecektir. 

Özel Eğitim 
Birimi 

Özel Eğitim 
Birimi 
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EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE 

 

2. TEMA 
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STRATEJĠK AMAÇ 2 
 Eğitim ve öğretim süreçlerindeki bireylerin akademik baĢarı ve öğrenme kazanımlarını 

artırarak ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilmelerini sağlayıcı çalıĢmalar yapmak. 

STRATEJĠK HEDEF 2.1 
Öğrencilerin ruhsal, bedensel ve zihinsel geliĢimlerini destekleyecek faaliyetlere katı-

lımını sağlayarak, akademik baĢarılarını ve öğrenme kazanımlarını artırmalarına yönelik ted-

birler almak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Niceliğin değil niteliğin önemli olduğu günümüzde nitelikli bireyler yetiĢtirmek top-

lumsal bir gerekliliktir. Uzun dönemde de ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün 

yetiĢtirilmesi hususu önceliğini korumaktadır. Bu bağlamda eğitim imkânlarından faydalanan 

tüm bireylere kaliteli bir eğitim ortamı sağlamak, bedensel, sosyal, zihinsel ve ruhsal geliĢim-

lerinin artırılmasını sağlamak önceliklerimizdendir. Öğrencilerimizin akademik baĢarısını 

arttırmak, sosyal ve sportif faaliyetlerden yararlanmasını sağlamak bu nedenle çok önemlidir.  

 Kaliteli bir eğitim vermek için öğrencilerimizin hazırbulunuĢluğunun belirlenen dü-

zeyde bulunması önemli bir gerekliliktir. Bu nedenle öğrencilerimizin akademik baĢarılarını 

arttırmaya yönelik ele alınabilecek göstergeler izlenmektedir. Ġlkokuldan baĢlayarak öğrenci-

lerimizin temel öğrenme kazanımlarını gerçekleĢtirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca 

günümüzün en önemli problemlerinden madde bağımlılığı ve Ģiddetin önlenmesine yönelik 

Bursa Valiliği, Ġl Emniyet Müdürlüğü ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaĢa uyguladığı 

Ģiddeti önlemeye yönelik eylem planı uygulanmaktadır. ġehrimize yerleĢen mülteciler ve bun-

ların eğitim sürecimize uyumlarına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. Bursa‟nın demografik 

yapısı ve sosyal yapısı incelendiğinde sanata ve spora verdiği önem oldukça belirgindir. Bu 

nedenle öğrencilerimizle sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki baĢarılarımızı artırarak sürdürmek 

istiyoruz. 

Öğrencilerimizin çağın gereklerinde hak ettikleri kalitede eğitim Ģartlarını sağlayarak 

akademik olarak baĢarılı, sosyal, sportif, sanatsal faaliyetlerle kendini ifade eden özellikle de 

zihinsel, bedensel ve ruhsal olarak sağlıklı bireyler olmalarını hedefliyoruz. 

 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.1 

S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

2.1.1 

Ö
ğr

en
ci

le
ri

n
 Y

ıl 
So

n
u

 

 B
aş

ar
ı P

u
an

ı O
rt

al
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ı 5. Sınıf  78,36 76,88 78,13 80 

6. Sınıf  73,09 74,24 74,92 80 

7. Sınıf  71,82 72,47 74,14 80 

8. Sınıf  72,75 72,32 76,90 80 

9. Sınıf  62,42 65,06 65,92 80 
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10. Sınıf  66,75 67,15 69,87 80 

11. Sınıf  70,15 76,42 72,19 80 

12. Sınıf  75,71 77,24 78,82 80 

2.1.2 

Sı
n

ıf
 T

ek
ra

rı
 

O
ra

n
ı  

Genel Ortaöğretim 7,11 1,87 0,40 0,35 

İmam Hatip Lisesi   14,46 11,84 7,23 5 

Meslekî ve Teknik Eğitim 9,76 6,99 5,92 5,47 

2.1.3 

Ye
ti
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m
e 
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u

rs
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rı
n

a 

K
at

ıla
n

 Ö
ğr

e
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Ortaokul - - 33,18 38 

Ortaöğretim - - 24,81 39 

2.1.4 RAM’lardan yararlanan bireylerin oranı 2,98 3,33 3,77 5,5 

2.1.5 RAM randevu süresi (gün) 30 24 23 7 

2.1.6 
Madde bağımlılığı, zararlı alışkanlıklar konularında yapılan 
çalışmalara katılan birey sayısı 

119533 86826 92163 140000 

2.1.7 
Şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara katılan 
birey sayısı 

210370 113724 126973 140000 

2.1.8 
İl Milli Eğitim bünyesinde düzenlenen sanatsal, kültürel ve 
bilimsel proje sayısı 

- - 44 49 

2.1.9 Spor lisansı olan öğrenci oranı - - 8,91 10 

2.1.10 Sportif müsabakalara katılan öğrenci oranı - - 4,7 5 

2.1.11 Sportif müsabakalarda ödül alan öğrenci oranı - - 33,3 40 

2.1.12 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı 170 216 184 210 

2.1.13 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı 17 22 12 17 

2.1.14 

D
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 c
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Ortaokul - 0,18 0,18 0,13 

Genel Ortaöğretim  1,38 1,71 0,12 1 

Din Öğretimi  1,36 1,92 0,09 0,9 

Meslekî ve Teknik Eğitim 2,07 3,72 0,22 2 

 

  

 



 

- 49 - 
  

STRATEJĠLER 2.1  

S.No Stratejiler  
Sorumlu  
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

16 
Başarılı okul/kurum ve öğrencileri motive edecek çalışmalar 
yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

17 
Güvenli eğitim öğretim ortamı oluşturulması için gerekli tedbir-
leri almak. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

18 
Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal 
ve sportif faaliyetlerin sayısı artırılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

19 
İlgili kurumlarla işbirliği yapılarak madde bağımlılığını ve şiddeti 
önleyici rehberlik çalışmaları yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

20 
Kurumların eğitim öğretim ortamı ile ilgili talep ve ihtiyaçlarının 
zamanında karşılanması sağlanacaktır. 

İnşaat Emlak Birimi  
Destek Hizmetleri 

Birimi 
İnşaat Emlak Birimi 

21 Öğrenci akademik başarısını destekleyici kurslar açılacaktır. 
Eğitim Öğretim 

Birimleri 
Eğitim Öğretim 

Birimleri 

22 
Öğrencilerin akademik başarısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
yönlendirme çalışmalarının yapılması için gerekli tedbirler alına-
cak, öğrenci ve velilere bu konuda rehberlik yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

23 
Öğrencilerin başarısını artırmak, sosyal, sportif ve kültürel faali-
yetlerini gerçekleştirmeleri için yerel yönetimler ve ilgili paydaş-
larla işbirliği çalışmaları yapılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

24 
Öğretmenlerin meslekî gelişimlerinin sağlanmasına yönelik 
hizmetiçi eğitim çalışmaları yapılacak ve ihtiyaç duyulduğunda 
işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb). 

İnsan Kaynakları 
Birimi 

İnsan Kaynakları 
Birimi 

25 
Tüm paydaşların özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi 
ve becerileri geliştirilecektir. 

Özel Eğitim Birimi Özel Eğitim Birimi 

26 

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalı-
şanların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. 
Okullarımızın bu konulara ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bay-
rak vb.) katılmaları desteklenecektir. 

Meslekî Ve Teknik 
Eğitim Birimi 

Meslekî Ve Teknik 
Eğitim Birimi 
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STRATEJĠK HEDEF 2.2 

Bireylere çalıĢma hayatına uyumlarını sağlayacak beceriler kazandırarak onları iĢ 

dünyasına ve üst öğretim kurumuna hazırlamak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Öğrencilerin çalıĢma koĢullarına uyumlarını sağlayacak beceriler kazandırarak onları 

iĢ dünyasına ve üst öğretim kurumuna hazırlamak hedef olarak belirlenmiĢtir.  Uygulanan 

eğitim sistemi ile iĢ gücü piyasası arasındaki uyum; iĢ yaĢamının gerektirdiği beceri ve yet-

kinliklerin kazandırılması, giriĢimcilik kültürünün benimsenmesi, meslekî ve teknik eğitimde 

okul‐iĢletme iliĢkisinin orta ve uzun vadeli sektör ihtiyaçlarını dikkate alacak biçimde güçlen-

dirilmesi gerekmektedir.  Eğitimcilerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki kiĢisel geliĢimlerini sağ-

layacak tedbirler alınarak, öğrenci yeterlilikleri artırılarak ve iĢgücü piyasasının talep ettiği 

becerilerin kazandırılması için gereken eğitim faaliyetleri gerçekleĢtirilmektedir. 

Günümüzde endüstri iyi eğitilmiĢ insan talebini yaratmıĢtır. ĠĢ piyasasındaki rekabete 

dayalı olarak eğitim sistemi daha çok sayıda insana daha fazla beceri sağlayacak biçimde ge-

niĢlemiĢtir. Hızlı geliĢme ve değiĢmelerin yaĢandığı dikkate alındığında istihdamın artan 

önemine, iĢgücünde aranılan yeni özelliklere, mevcut eğitim sisteminin yetiĢtirdiği insan tipi-

nin iĢ gücü piyasasına etkisi önemli boyuttadır. Türkiye, son yıllarda meslekî eğitimde önemli 

bir ivme kazanmıĢtır. Bu alandaki müfredatımızda önemli değiĢiklikler olmuĢtur. Okullarda 

bu müfredatı öğrencilere aktaracak olan teknik öğretmenlerin mevcut yeterliliklerini artırarak 

teknolojiye uyumlu hale getirmede, bununla bağlantılı olarak yeni müfredatı öğrenciye ak-

tarmada birtakım sorunlar yaĢanmaktadır. Bu alanda yaĢanan sorunları azaltmak için ilimizde, 

eğitim ile sanayi sektörünü bir araya getiren EĞĠTEP uygulanmaktadır. EĞĠTEP ile meslekî-

teknik okullarda eğitim veren öğretmenlerin bilgilerinin iĢletme ortamında güncellenmesi için 

konu ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler planlanmıĢtır. Ġstihdamı artırmaya yönelik EĞĠ-

TEP kapsamında iki eğitim düzenlenmiĢ ve bu eğitimlere 24 öğretmen katılmıĢtır. 

Bireylerin istihdamına yönelik olarak yerel yönetimler, kamu yönetimleri, STK ve 

özel kuruluĢlar arasında iĢbirliği ve koordinasyon sağlanması gerekmektedir. Sözü edilen ku-

rumların birlikte alacağı kararlar ve yapacağı uygulamalar istihdamı önemli oranda etkilemek-

tedir. Bu açıdan kurumlar arası iĢ birliklerinin giderek artırılması son derece önemlidir. Ka-

mu, özel sektör, yerel yönetimler ve STK'lar ile istihdama yönelik 17 iĢ birliği/protokol ya-

pılmıĢtır. 

Eğitim ve istihdam iliĢkisi güçlendirilerek, eğitimin iĢ piyasasının ihtiyaçları doğrultu-

sunda verilmesi, aktif iĢ gücü piyasası politikalarının etkin olarak uygulanması ve mesleksiz-

lik sorununun giderilerek iĢ gücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması amaçlanmaktadır.  
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.2 

S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ 

MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 
İstihdamı artırmaya yönelik Eğitimcilerin Eğitimi Projesi 
(EĞİTEP) kapsamında düzenlenen eğitim sayısı 

2 - ** 29 

2.2.2 
EĞİTEP kapsamında düzenlenen eğitimlere katılan öğret-
men sayısı 

24 - ** 350 

2.2.3 
Meslekî ve teknik ortaöğretim mezunlarının meslekî yeter-
liliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı 

- - -  65 

2.2.4 
Okul, öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı 
model başvuru sayısı 

- - 72  80 

2.2.5 
Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve STK'lar ile istihda-
ma yönelik yapılan iş birliği/protokol sayısı 

14 13 17 40 

**EĞİTEP ilimizde 2007 yılından beri uygulanmaktadır. 2012 yılında proje kapsamında düzenlenen eğitim sayısı 2, eğitimlere 

katılan öğretmen sayısı 24’tür. Ancak 2012-2014 yılları arasında ara verilmiş olup 2015 yılı itibariyle tekrar uygulanmaya 

başlamıştır.  

 

 

STRATEJĠLER 2.2 

S.No Stratejiler  
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

27 
İl genelinde sektör analizleri yapılarak 
meslek liselerinin ilgili alanları ile koordi-
nasyon çalışmaları yapılacaktır. 

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

Strateji Geliştirme 
 Birimi 

28 
Öğrencilerin beceri eğitimlerinin (staj) 
etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.  

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

29 
İlgili paydaşlarla istihdama yönelik iş birli-
ği çalışmaları yapılacaktır. 

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

30 

Üst öğretime geçiş ile ilgili tanıtım faali-
yetlerini artırmak için yerel, ulusal ve 
uluslararası meslekî eğitim fuarları, sergi-
ler düzenlenecektir. 

Ortaöğretim 
 Meslekî ve Teknik Eğitim 

Birimi 

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

31 
Meslekî eğitimde mentörlük çalışmaları 
yapılacaktır. 

Meslekî ve 
 Teknik Eğitim Birimi 

Strateji Geliştirme 
 Birimi 

32 

Bireyin kişisel ve meslekî gelişim veya istihdam 
amacıyla gereksinim duyduğu hayat boyu 
rehberlik yaklaşımının geliştirilmesi sağlana-
caktır. 

Eğitim Öğretim Birimleri Eğitim Öğretim Birimleri 
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STRATEJĠK HEDEF 2.3 
Yabancı dil yeterliliğine sahip olan bireylerin yetiĢtirilmesini ve uluslararası hareketli-

liğini sağlamak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Uluslararası yabancı dil yeterliliği olan bireylerin yetiĢtirilmesi ve hareketliliğini sağ-

lamak hedef olarak belirlenmiĢtir. AB-Türkiye iliĢkileri resmi olarak 1963 yılında imzalanan 

Ankara AnlaĢması ile baĢlamıĢtır. 1999 yılında Helsinki Zirvesinde tam üyelik sürecine giril-

miĢtir. Kopenhag kriterleri çerçevesinde AB ile iliĢkilerimiz geliĢtirilmektedir. Üyelik süreci 

sırasında yapılan çalıĢmalarla Türkiye‟nin, eğitim standartlarının yükseltilmesi, okullaĢma 

oranlarının artırılması, öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısının azaltılması ve teknolojinin 

eğitimde kullanımının Avrupa düzeyine yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  Bu doğrultuda ger-

çekleĢtirilecek hareketlilik programları ile bireylere yeni beceriler kazandırılması, onların 

kiĢisel geliĢimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.  

Yeni dönemde hareketlilik ve ortaklık fırsatları önemli ölçüde güçlendirilmiĢ ve özel-

likle yükseköğretim/meslekî eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalıĢanları 

için hibe imkânları artırılmıĢtır. Son üç yılda ilimizde, uluslararası hareketlilik programlarına 

781 öğretmen ve 1409 öğrenci katılmıĢtır. 

Eğitim sistemimizdeki yapısal değiĢikliklerden hareketle öğrencilerin daha erken yaĢ-

larda dil eğitimlerini almalarını sağlayarak bu alandaki yeterliliklerinin artırılması hedeflen-

mektedir.  

Uluslararası hareketlilik programları, bireylere yeni deneyimler, yaklaĢım ve metotlar 

kazandırarak kiĢisel ve meslekî geliĢimlerine katkı sağlamaktadır. Katılımcıların kültürel far-

kındalıklarını, yabancı dil geliĢimlerini, giriĢimcilik ve etkili iletiĢim becerilerini geliĢtirmesi 

hedeflenmektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 2.3 

S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUTDURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

2.3.1 
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Uluslararası hareketlilik programlarına katılan 
öğretmen sayısı 

223 347 211 400 

Uluslararası hareketlilik programlarına katılan 
öğrenci sayısı 

507 604 298 380 

2.3.2 Temel eğitimde yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması  70 71 80,78 85 

2.3.3 Ortaöğretimde yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 67 68 69,71 75 
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STRATEJĠLER 2.3  

S.No Stratejiler  
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

33 

Öğretmen ve öğrencilere uluslararası hareketli-
likle ilgili bilgilendirmeler yapılarak yabancı dil 
eğitimi ve kariyer gelişimlerine katkı sağlana-
caktır. 

Strateji Geliştirme 
 Birimi 

Strateji Geliştirme 
 Birimi 

34 
Uluslararası proje uygulaması teşvik edilerek, 
hareketlilik ve etkileşim artırılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

35 
Bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 
öğrenmesini sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Eğitim Öğretim Birimleri 

Strateji Geliştirme 
Birimi 
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3. TEMA 
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STRATEJĠK AMAÇ 3 

YetiĢmiĢ insan kaynakları ile fiziki ve mali alt yapısını tamamlamıĢ, kurumsallaĢması-

nı sağlamıĢ, biliĢim teknolojilerini iyi kullanan kurumlar oluĢturmak. 

STRATEJĠK HEDEF 3.1 
Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi için gerekli planlamanın yapılmasını sağ-

lamak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Bursa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının temel yapısını oluĢturan 

eğitime eriĢim ve eğitimde kalitenin artırılması konularında istenen verimin alınabilmesi için 

insan kaynağının iyi bir Ģekilde planlanması gerekmektedir. Önümüzdeki plan döneminde 

ihtiyaç-fazlalık iliĢkisini gözeterek beĢerî altyapının dengeli bir Ģekilde dağıtılması ve yetkin-

liklerinin artırılması hedeflenmektedir. 

2014 yılı verilerine göre ilimizde 28.202 öğretmen, okul/kurumlarımızda 2311 yöneti-

ci ve 87 maarif müfettiĢi hizmet vermektedir.  2014 tarihi itibarı ile Ġl Milli Eğitim Müdürlü-

ğümüzde toplam 354 Personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz birimleri 18/11/2012 tarih 

ve 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine 

göre yapılandırılmıĢ olup görev ve iĢ tanımları da bu yönetmelikle belirlenmiĢtir. 

2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bünyesinde 460 adet mahallî hizmetiçi eğitim 

programı düzenlenmiĢtir. Bu eğitimlere toplam 10.187 personelimiz katılmıĢtır.  

Okul/kurumlarımızda 2014 verileri itibariyle 2311 yönetici (müdür, müdür yardımcısı, 

müdür baĢyardımcısı) bulunmaktadır. Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 

ise %13,23‟tür. Okullarımızda, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticileri-

nin Görevlendirilmelerine ĠliĢkin Yönetmeliğinin ilgili Ģartlarını taĢıyanlar 4 yıllığına yönetici 

olarak görevlendirilmekte olup görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi uzatıl-

makta veya Ģartları taĢıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir. 

Müdürlüğümüz insan kaynaklarının önceliği, eğitimde baĢarının sürekli olmasıdır. Bu 

anlamda çalıĢanlarımızın sürekli geliĢimi ve potansiyellerini gerçekleĢtirmeleri için gerekli 

ortamı yaratmak, yönetici ve çalıĢanların performansını düzenli olarak izlenmesi hedeflen-

mektedir. 

 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.1 

S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUT  DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı  18 18 17 17 

3.1.2 Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı  12,05 12,65 13,23 15 

3.1.3 Seminer ve kurs veren Maarif Müfettişi sayısı 31 9 44 50 
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3.1.4 
Milli Eğitim Müdürlüğü adına açılan davalardan kurum 
lehine sonuçlanan dava oranı  

55 67 75 85 

3.1.5 Hizmetiçi eğitim veren personel sayısı 153 326 154 180 

3.1.6 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan personel sayısı 41731 14107 10187 10300 

3.1.7 
Personele yönelik düzenlenen hizmetiçi eğitim faaliyet 
sayısı  

829 531 460 485 

3.1.8 
İnsan kaynaklarının eğitimi ve gelişimine yönelik işbirliğiyle 
yapılan eğitim faaliyetleri sayısı (Üniversiteler, STK,  Beledi-
yeler vb… ) 

13 41 68 90 

3.1.9 
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavların-
da geçer puan alan öğretmen oranı 

- - 4,08 5,5 

3.1.10 Asil yönetici norm kadro doluluk oranı  92,94 74,23 71,04 90 

3.1.11 Öğretmen norm kadro doluluk oranı  84,39 81,09 84,52 90 

3.1.12 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı 7,6 9,23 10,76 6 

3.1.13 Lisansüstü eğitimini tamamlayan personel oranı 4,7 - 5,76 7 

 

STRATEJĠLER 3.1 

S.No Stratejiler 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

36 
Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerinin yapılacak çalışmalarla nitelik 
açısından geliştirilmesi sağlanacaktır.  

İnsan 
 Kaynakları Birimi 

İnsan  
Kaynakları Birimi 

37 
İnsan kaynaklarının eğitimi, geliştirilmesi ve yönetimi için Maarif 
Müfettişleri ile Ar-Ge biriminin katılacağı paylaşım toplantıları 
düzenlenecektir. 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

38 
Maarif müfettişlerince yapılan iş ve işlemler sonucunda sorun 
alanları tespit edilerek iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

Maarif Müfettişleri 
Başkanlığı 

39 
Okul ve kurumlardaki personelin lisansüstü eğitim yapması için 
teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. 

İnsan 
 Kaynakları Birimi 

İnsan  
Kaynakları Birimi 

40 
Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya 
yönelik tedbirler alınacaktır. 

İnsan  
Kaynakları Birimi 

İnsan  
Kaynakları Birimi 

41 
Ulusal ve uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları ile ilgili 
tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Destek 
 Hizmetleri Birimi 

Destek  
Hizmetleri Birimi 

42 
Kadın çalışanların yönetici kademelerinde görev almalarını 
kolaylaştırıcı ve özendirici çalışmalar yapılacaktır. 

İnsan  
Kaynakları Birimi 

İnsan 
 Kaynakları Birimi 

43 

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

İnsan  
Kaynakları Birimi 

İnsan  
Kaynakları Birimi  
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STRATEJĠK HEDEF 3.2 

Kaynakları doğru, verimli kullanarak çağın koĢullarına ve coğrafi risklere uygun eği-

tim öğretim ortamı ihtiyaçlarını karĢılamak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Müdürlüğümüz ile okul ve kurumlarımızın fiziki ortamlarının çağın koĢulları ve coğ-

rafî risklere uygun bir biçimde iyileĢtirilmesi, finansal kaynakların dengeli ve verimli bir Ģe-

kilde eğitimde baĢarıyı sürekli hale getirmesi amaçlanmaktadır. 

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı itibari ile Müdürlüğümüze bağlı 1433 okul, 39 pansi-

yon bulunmaktadır. Son 3 yılda Merkezi Bütçe, Ġl Özel Ġdaresi ve hayırseverler desteğiyle 

Müdürlüğümüze bağlı okullara 2162 derslik kazandırılmıĢtır. Ġlimizde BTSO desteğiyle yapı-

lan iki eğitim kampüsü bulunmakla beraber bir yenisinin daha inĢaatına baĢlanmıĢtır.  

Türkiye‟de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi 

(TEFBĠS) 2012 yılında uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde kay-

nak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek ve 

güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan kaynakların iller, ilçeler 

ve okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara dönüĢ-

türülmesine iliĢkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır. 

Okul ve kurumların fiziki ortamlarının öğrencilerin kendilerini geliĢtirebileceği, sos-

yal, kültürel ve sportif alanlara sahip olması gerekmektedir. Okulların toplumu yönlendirdik-

leri düĢünüldüğünde, Bakanlığımızca uygulamaya konulan “Okullar Hayat Olsun” projesi ile 

hem tüm bireylere hem de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere daha konforlu bir ortam 

sunulması hedeflenmektedir. Okulların kapasitelerini geliĢtirmeleri için belediyeler, STK‟lar 

ve hayırseverlerle iĢbirliğinin sistemli bir Ģekilde koordine edilerek tüm paydaĢların memnun 

olması beklenmektedir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.2 

S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1 
Temel eğitim ve ortaöğretimde öğrenci başına düşen yıllık taşıma 
maliyeti (TL) 

1070 1129 1182 1474 

3.2.2 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 35 35 33 30 

3.2.3 Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul oranı  2,82 37,9 34,09 10 

3.2.4 İkili eğitim yapan okul oranı 34,87 42,05 40,47 20 

3.2.5 
Okul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için hayırsever, yerel 
yönetim ve STK'lar tarafından yapılan yardım miktarı 

37300000 48750000 15500000 30000000 

3.2.6 Hayırseverler tarafından yapılan derslik ve derslik dışı bina sayısı 284 331 119 459 

3.2.7 Yapılan derslik sayısı ve eğitim tesisi sayısı 522 807 671 1226 

3.2.8 Temel eğitimde donatımı yapılan eğitim tesisi sayısı 172 178 191 248 
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3.2.9 Temel eğitim okullarına ait ihtiyaçların karşılanma oranı  64 70 75 80 

3.2.10 
Okul ve kurumların bakım ve onarım taleplerinin karşılanma 
oranı  

40 50 60 80 

3.2.11 
İl genelinde uygun alanı olan okul/kurumlara ihtiyacı olup yapılan 
spor salonu/çok amaçlı salon vb.sayısı 

4 16 18 30 

3.2.12 Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı - - 80 100 

3.2.13 

P
an
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n
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n

ı Temel Eğitim 82 73 65 90 

Ortaöğretim 79 74 74 85 

Meslekî ve Teknik Eğitim 78 72 80 85 

Özel Eğitim 51 57 53 60 

Din Öğretimi 94 93 80 90 

 

STRATEJĠLER 3.2  

S.No Stratejiler  
Sorumlu  
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

44 
Farklı finans kaynakları geliştirilecek ve elde edilen kaynağın daha etkili 
ve verimli kullanılması sağlanacaktır. 

İnşaat Emlak Birimi 
İnşaat Emlak  

Birimi 

45 
İl genelinde eğitim binalarının doğal afetlere karşı bakım onarım ve 
güçlendirilmesi yapılacaktır. 

İnşaat Emlak Birimi 
İnşaat Emlak  

Birimi 

46 
Mevcut, yeni açılacak okul ve pansiyonlarının eğitim ortamları; stan-
dart fiziki mekân, sosyal mekân, donatım ve iş güvenliği esasları çerçe-
vesinde oluşturulacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

İnşaat Emlak Birimi 

İnşaat Emlak  
Birimi 

47 
Okul ve kurumların her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının zama-
nında karşılanması ve takip edilmesi sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri 
Birimi 

Destek Hizmetleri 
Birimi 

48 
Okul ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hayırsever vatan-
daşları teşvik edecek kampanyalar düzenlenecektir. 

İnşaat Emlak Birimi İnşaat Emlak  Birimi 

49 
Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak 
fiziki mekân ihtiyacının karşılanması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

İnşaat Emlak Birimi 
İnşaat Emlak  

Birimi 

50 Öğrenci taşıma ile ilgili iş ve işlemlerinin takibi zamanında yapılacaktır. 
Destek Hizmetleri 

Birimi 
Destek Hizmetleri 

Birimi 

51 
Burs ve pansiyon imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlana-
cak ve pansiyonların kalitesi artırılacaktır. 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

52 
Öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının belirlenen kriterle-
re getirilerek eğitim kalitesi artırılacaktır.  

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

Eğitim Öğretim 
Birimleri 

53 
Özel okullarda eğitim giderlerinin belirli bir oranının devlet tarafından 
karşılanmasına yönelik bilgilendirici çalışmalar düzenlenecektir. 

Özel Öğretim Birimi Özel Öğretim Birimi 
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STRATEJĠK HEDEF 3.3 
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda stratejik yönetim anlayıĢının 

yerleĢmesini sağlamak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU 

Dünyada yaĢanan değiĢimlerle birlikte hız kazanan ekonomik, siyasal ve teknolojik 

geliĢmeler kamu yönetimini de derinden etkilemiĢ; kamu hizmeti ve kamu yönetimi anlayı-

Ģında ciddi değiĢimlere yol açmıĢtır. YaĢanan bu değiĢim ve dönüĢümde toplumların ihtiyaç 

ve beklentilerinin çeĢitlenmesi, karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin 

geliĢmesi gibi etmenler önemli rol oynamaktadır.   

Türkiye‟de de Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) öncülüğünde yapılan çalıĢmalar doğ-

rultusunda,  2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik 

planlama yasal bir temele kavuĢmuĢ ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiĢtir. Etkin 

ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için tüm okul/kurumlarımıza stratejik yönetim 

anlayıĢını yerleĢtirmek gereklidir. Bakanlığımızın 1999 yılında Türkiye Kalite Derneği (Kal-

Der)  ile imzalamıĢ olduğu protokole istinaden, 2006 yılından bu yana Toplam Kalite Yöne-

timi Ödül süreci yürütülmektedir. Bu süreçle beraber „Stratejik Yönetim‟ kavramı okul ve 

kurumlarımızın literatürüne girmiĢ, her yıl gerekli görülen değiĢim ve geliĢimlere göre Bakan-

lığımızın EKYS modeli gözden geçirilmiĢtir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunuyla tüm kamu kurum ve kuruluĢlarına stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmiĢtir. 

Müdürlüğümüzün ilk plan dönemi olan 2010-2014 stratejik planlama sürecinden edindiğimiz 

tecrübeler 2015-2019 stratejik planını oluĢturmada yol gösterici olmuĢtur. Müdürlüğümüzde 

stratejik yönetim anlayıĢını yerleĢtirmek için 2012 yılında KalDer ile iyi niyet bildirgesi imza-

lanmıĢtır. Bu doğrultuda kurumumuz yaptığı çalıĢmalarla Ulusal Kalite Hareketi Beratı alma-

ya hak kazanmıĢtır. Bakanlığımızın ödül sürecinde ise 2006 yılından bu yana her yıl ilk üçte 

bir veya birden fazla okulumuz yer almaktadır. Stratejik yönetim anlayıĢına sahip kurumlar, 

paydaĢlarının ve hizmet verdiği kesimlerin fikirlerine önem verirler. Bursa Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü olarak daha kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için çalıĢanlarımıza ve 

hizmet verdiğimiz kesime memnuniyet anketleri uygulama ve bunların sonuçlarını politikala-

rımıza yansıtmaya yönelik çalıĢmalar planlanmıĢtır. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun getirmiĢ olduğu stratejik 

plan yapma zorunluluğu kurumumuz için bir fırsata dönüĢtürülerek, misyonumuz gereği etkili 

ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak hedeflenmektedir. 
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PERFORMANS GÖSTERGELERĠ 3.3 

 

S.NO PERFORMANS GÖSTERGESİ 
MEVCUT DURUM HEDEF 

2012 2013 2014 2019 

3.3.1 
Okul ve kurumlara verilen SP ve Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi 
(EKYS) eğitim sayısı 

25 42 40 50 

3.3.2 
Okul ve kurumlara verilen SP ve EKYS eğitimine katılan personel 
sayısı 

573 676 956 1075 

3.3.3 
AB’ye uyum sürecinde gerçekleştirilen proje sayısı (AB, Merkezi 
Finans ve İhale Birimi (MFİB) vb.) 

35 21 33 70 

3.3.4 
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ı Öğrenci - - - 78 

Veli - - - 78 

Çalışan - - - 78 

Toplum - - - 78 

 

 

 

STRATEJĠLER 3.3  

S.No Stratejiler 
Sorumlu 
 Birimler 

Koordinatör 
Birim 

54 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, geliştirilecek izleme sistemi 
ile birimlerin performansları ölçülüp değerlendirilecektir. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

55 
Karar alma ve hesap verme süreçlerine iç ve dış paydaşlar dâhil 
edilecektir. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

56 
Kurumsal hizmetlerin kalite standartları belirlenerek ölçülebilirliği 
sağlanacak ve il personeli ile hizmet sunmakla sorumlu olduğu va-
tandaşlar kamu hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

57 
Kurumsal ve idari kapasitenin geliştirebilmesi için ihtiyaç analizi 
yapılacak, tespit edilen konularda araştırmalar yapılıp değerlendirile-
cek ve sonuç raporları hazırlanacaktır.  

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

58 
Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta 
olmak üzere proje yönetim süreçlerinin tamamı etkin bir şekilde 
yürütülecektir. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

59 
Okul ve kurumlarımızda Stratejik Yönetim anlayışının yerleştirilmesi 
ile ilgili diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştiri-
lecektir. 

Strateji Geliştirme 
Birimi 

Strateji Geliştirme 
Birimi 
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4.BÖLÜM 
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MALĠYETLENDĠRME 

Maliyetlendirme aĢamasında, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün amaç ve hedeflerine yö-

nelik stratejiler doğrultusunda gerçekleĢtirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihti-

yacı belirlenir. Maliyetlendirmenin amacı; geliĢtirilen politikaların ve bunların yansıtıldığı 

amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması, politika tercihlerinin ve karar 

alma sürecinin rasyonelleĢtirilmesine katkıda bulunmak, stratejik plan ile bütçe arasındaki 

bağlantıyı güçlendirmek ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmaktır. 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında amaçların gerçekleĢtirilmesine yönelik 

düzenlenen hedef harcamalarının belirlendiği maliyet tablosu oluĢturulmuĢtur. Maliyetler be-

lirlenirken hedeflere ulaĢtıracak faaliyetlerin gerçekleĢme dönemi dikkate alınmıĢtır. Faaliyet-

lerin maliyetleri, plan dönemi boyunca yıllık artıĢları tahmini olarak hesaplanmıĢtır. Maliyet 

tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin edilen kaynakların örtüĢmesine dikkat edilmiĢtir. 

Tahmini maliyetlerin belirlenen kaynak miktarını aĢması durumunda düĢük maliyetli faaliyet-

lerin seçilmesi, amaç ve hedeflerin zamanının değiĢtirilmesi ve farklı kaynakların bulunması 

gibi yöntemler kullanılarak gerekli güncellemeler yapılacaktır. 

  

STRATEJİK PLANIN 
MALİYETLENDİRİLMESİ 

Stratejik amaç 
maliyetlerinin 
belirlenmesi 

Stratejik hedef 
maliyetlerinin 
belirlenmesi 

Faaliyet 
maliyetlerinin 
belirlenmesi 
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STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU 
 

 

TEMA 

STRATEJİK 
AMAÇLAR – 
HEDEFLER 

2015 
MALİYETİ 

2016 
MALİYETİ 

2017 
MALİYETİ 

2018 
MALİYETİ 

2019 
MALİYETİ 

ORAN 

TE
M

A
-1

 STRATEJİK 
AMAÇ 1 

960.000,00 1.056.000,00 1.161.600,00 1.277.760,00 1.405.536,00 

0,74 

Stratejik 
Hedef 1.1 

960.000,00 1.056.000,00 1.161.600,00 1.277.760,00 1.405.536,00 

TE
M

A
-2

 

STRATEJİK 
AMAÇ 2 

650.000,00 715.000,00 786.500,00 865.150,00 951.665,00 

0,50 

Stratejik 
Hedef 2.1 

650.000,00 715.000,00 786.500,00 865.150,00 951.665,00 

Stratejik 
Hedef 2.2 

…….. …….. …….. …….. …….. 

Stratejik 
Hedef 2.3 

…….. …….. …….. …….. …….. 

TE
M

A
-3

 

STRATEJİK 
AMAÇ 3 

128.703.000,00 141.573.300,00 155.730.630,00 171.302.993,00 188.432.392,30 

98,63 

Stratejik 
Hedef 3.1 

3.000,00 3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 

Stratejik 
Hedef 3.2 

128.700.000,00 141.570.000,00 155.727.000,00 171.299.000,00 188.428.000,00 

Stratejik 
Hedef 3.3 

…….. …….. …….. …….. …….. 

AMAÇLARIN TOPLAM 
MALİYETİ (TL) 

130.313.000,00 143.344.300,00 157.678.730,00 173.445.903,00 190.789.593,30 - 

GENEL YÖNETİM  
GİDERİ 

183.500,00 201.000,00 221.000,00 243.000,00 267.000,00 0,14 

TOPLAM 
MALİYETİ (TL) 

130.496.500,00 143.545.300,00 157.899.730,00 173.688.903,00 191.056.593,30 100 

STRATEJİK PLAN 
TOPLAM 

MALİYETİ (TL) 
796.687.026,30 

 

Tablo 15: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu 
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5.BÖLÜM 
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ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

Ġzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması-

dır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz 

konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Ġzleme, yönetime yardımcı 

olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. Ġzleme raporları 

objektif olmalıdır. Ġlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor 

edilmelidir. 

Müdürlüğümüz Stratejik Planı‟nın onayı alınıp, uygulamaya geçilmesi ile beraber iz-

leme ve değerlendirme faaliyetleri de baĢlayacaktır. Performans göstergelerinin yıllara göre 

takibi yapılırken, her yıl Müdürlüğümüz istatistik birimi, ilgili diğer birimler, e-okul veri ta-

banı ve diğer kurumlardan alınan veriler değerlendirilerek sonuçlara ulaĢılacaktır. SP uygu-

lama ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası iĢbirliği 

ve koordinasyon, iç/dıĢ paydaĢlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve 

temel politika belgeleri ile uyumu vb. hususlar) değerlendirilecektir. Hedeflerle ilgili birimler, 

uygulama sorumluluğunun yanı sıra izleme ve değerlendirmeye iliĢkin temel verilerin sağ-

lanmasından da sorumludur. Amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin geliĢmelerin ya-

pılan faaliyetin gerçekleĢme zamanına bağlı olarak belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili 

taraflar ile kurum içi ve kurum dıĢı mercilerin değerlendirmesine sunulması sağlanacaktır. 

Raporlama genel anlamda altı aylık ve yıllık olmak üzere senede iki defa gerçekleĢtirilecektir. 

Her yılın ocak ve haziran aylarının son haftasında raporlama yapılacaktır. Raporlar iki nüsha 

Ģeklinde düzenlenip, bir tanesi performans hedeflerini gerçekleĢtirmeden sorumlu birimde 

kalacak, diğeri ise gerekli çalıĢma ve değerlendirmenin yapılabilmesi için Strateji GeliĢtirme 

Hizmetleri Birimine gönderilecektir. Gelen raporlar değerlendirilerek stratejik planlama süre-

cinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, strate-

jik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaĢılan sonuçlar karĢılaĢtırılacaktır.  

 Bu doğrultuda yapılan çalıĢmalarla uygulamalarda aksaklıkların tespiti ve giderilmesi 

sağlanarak hedeflere ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım sergilenmiĢ olacaktır. 
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Tablo 16: İzleme ve Değerlendirme 

 

    

 

 

 

 

 

 

İzleme ve 
Değerlendirme 

Dönemi 

Uygulama 
Dönemi 

İzleme Değerlendirme 
Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Raporlama 
Dönemi 

Birinci 
İzleme ve 

Değerlendirme 
Dönemi 

Ocak-Haziran 
 Dönemi 

 
1. İl MEM Birimleri tarafından sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına 
ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilme-
si. 
 

2. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında 
hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması. 
 

3. Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliş-
tirme Ekibi (ASKE) tarafından ihtiyaç duyulması 
halinde birimlerle koordineli çalışmalar yapıla-
rak elde edilen sonuçların değerlendirilmesi. 
 

4. SP’de ortaya konulan hedefler ile bunların ger-
çekleşme durumu kıyaslanacaktır. 
 

Her yılın  
Haziran ayı sonuna kadar 

 

İkinci 
İzleme ve 

Değerlendirme 
Dönemi 

Tüm yıl 

1. İl MEM Birimleri tarafından sorumlu oldukları 
göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme du-
rumlarına ilişkin verilerin toplanması ve değer-
lendirilmesi. 

 
2. Üst yönetici başkanlığında diğer birim yönetici-

leriyle yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge 
hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenle-
rinin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alın-
ması. 

 
3. SP’de ortaya konulan hedefler ile bunların ger-

çekleşme durumu kıyaslanacaktır. 
 
 

İzleyen yılın  
Ocak ayı sonuna kadar 



 

- 67 - 
  

EKLER 

İL STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ 

SIRA NO ADI SOYADI UNVANI - GÖREVİ 

1 İbrahim ATAMAN Şube Müdürü 

2 Suat GÜRBÜZ Koordinatör 

3 İrfan BÜLBÜL Okul Müdürü 

4 Metin DEDE Okul Müdürü 

5 Halis KORKMAZ Müdür Başyardımcısı 

6 Şaban DOĞRAMACI Müdür Yardımcısı 

7 Yusuf Murat ERK Müdür Yardımcısı 

8 Yasemin KIVRAK Öğretmen 

9 Murat ÖZYILMAZ Öğretmen 

10 Elmas AKSU Öğretmen 

11 Ömer AYDIN Öğretmen 

12 Yıldırım SARIKAYA Öğretmen 

13 Özgür KÜTÜKÇÜ Öğretmen 

14 Haydar VANLIOĞLU Öğretmen 

15 Ahmet ÇİVİCİ Öğretmen 

16 Hakan BAL Şef 

17 Mehmet BEYOĞLU Şef 

18 Rıdvan ÖZKOCA Şef 

19 Nizamettin ERGÜN Şef 

20 Ünal ÖZTAŞ Şef 

21 Seyfettin ARPA Şef 

22 Esin GÜRSU Şef 

23 Nilgün BAYRAM Şef 

24 Halime EREN  Şef 

25 Ömer KALDAN Şef 

26 Merer BURUL  Şef 

27 Adviye YÜZÜKIRMIZI Şef 

28 Hayri KUŞÇU  Şef 

29 Durmuş DEMİREL  Şef 

30 Hayrettin KURALAY Şef 

31 Ahmet AYDIN   Şef 

32 Seda DEMİRCİ Şef 

33 Dilber YİĞİTOĞLU Şef 

34 Remziye KIRCIVAN Şef 

35 Oya SÖYLEMEZ Şef 

36 Nuray DOĞRU Şef 

37 Ayşe KARATLI Şef 

38 Ayşe ATAKAN  Şef 

39 Latife AKDEMİR Şef 

40 Nazım AYDIN Şef 

41 Aslı DEMİRCİ Şef 

42 Hatem KAYACI Şef 

43 Sare BAYLI Şef 

44 Mustafa ERKÖK Şef 

45 Özgür PAZARLI  Şef 

46 Necdet ALTUN Şef 

47 Durgud BİLTEKİN Şef 

48 Meliha OLGUN AKAN Şef 

49 Mahmut DURAN Şef 

50 Nazile ÇAVUŞOĞLU Şef 

Ek 1: İl Stratejik Plan Ekibi 
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PAYDAŞ LİSTESİ VE ETKİ-ÖNEM MATRİSİ 

PAYDAŞLAR 

PAYDAŞ 
 TÜRÜ 

NEDEN 
 PAYDAŞ 

Paydaşın Kurum 
Faaliyetlerini 

Etkileme  
Derecesi 

Paydaşın  
Taleplerine 

Verilen Önem 

Ö
n

ce
liğ

i 

Açıklama 

İç
 P

ay
d

aş
 

D
ış

 P
ay

d
aş

 

H
iz

m
e

t 
A

la
n

 

Te
m

e
l O

rt
ak

 

St
ra

te
jik

 O
rt

ak
 “Tam:5","Çok:4","Orta:3", 

"Az:2","Hiç:1" 

1,2,3  
İzle 

1,2,3  
Gözet 

4,5  
Bilgilendir 

4,5 
 Birlikte Çalış 

İl Millî Eğitim Müdürü 
(Lider) 

√ 
    

5 5 1 Birlikte Çalış 

İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü Yöneticileri 

√ 
    

5 5 1 Birlikte Çalış 

İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü Bölümleri 

√ 
    

5 5 1 Birlikte Çalış 

Diğer Personel 
(Öğretmen, Teknik 
Personel, Memur, 
Hizmetli) 

√ 
  

√ 
 

5 5 1 Birlikte Çalış 

İlçe Millî Eğitim Mü-
dürlükleri 

√ 
  

√ 
 

5 5 1 Birlikte Çalış 

Okul/Kurum Yönetici 
ve Çalışanları 

√ 
 

√ √ 
 

5 5 1 Birlikte Çalış 

Öğrenciler √ 
 

√ 
  

5 5 1 Birlikte Çalış 

Veliler 
 

√ √ 
 

√ 4 5 1 Birlikte Çalış 

Okul Aile Birlikleri √ 
 

√ √ √ 4 5 1 Birlikte Çalış 

Millî Eğitim Bakanlığı 
 

√ 
 

√ 
 

5 5 1 Birlikte Çalış 

Bursa Valiliği 
 

√ 
   

5 5 1 Birlikte Çalış 

İlçe Kaymakamlıkları 
 

√ 
   

5 5 1 Birlikte Çalış 

Yerel Yönetimler 
 

√ 
  

√ 4 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet 

 Çalışmalarına  
Dahil Et 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 

√ 
   

4 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına  
Dahil Et 

Aile ve Sosyal Politika-
lar İl Müdürlüğü  

√ 
  

√ 4 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına  
Dahil Et 

İl Sağlık Müdürlüğü, 
Sağlık Kuruluşları  

√ 
  

√ 3 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına  
Dahil Et 

Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü  

√ 
  

√ 4 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına  
Dahil Et 

İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü  

√ 
  

√ 3 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet 

Çalışmalarına  
Dahil Et 

Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü  

√ 
  

√ 3 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet 

 Çalışmalarına  
Dahil Et 



 

- 69 - 
  

 

Ek 2: İl Millî Eğitim Müdürlüğü Paydaş Listesi ve Etki-Önem Matrisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Müftülüğü 
 

√ 
  

√ 4 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet 

 Çalışmalarına 
Dahil Et 

İl Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü  

√ 
  

√ 3 3 3 Bilgilendir 

Diğer İl Müdürlükleri 
 

o 
  

√ 3 3 3 Bilgilendir 

Uludağ Üniversitesi 
 

√ √ 
 

√ 3 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına 
Dahil Et 

Bursa Teknik Üniversi-
tesi  

√ √ 
 

√ 3 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına 
Dahil Et 

Hayırseverler 
 

√ 
  

√ 5 4 1 Birlikte Çalış 

Sivil Toplum Kuruluşla-
rı (Vakıf, Dernekler, 
Sendikalar, Meslek 
Kuruluşları) 

 
o √ 

 
√ 4 4 2 

Çıkarlarını 
Gözet  

Çalışmalarına 
Dahil Et 

Spor Kulüpleri ve İlgili 
Federasyonlar  

o 
   

3 3 3 Bilgilendir 

Özel Sektör Kuruluşla-
rı/Firmalar  

o √ 
  

3 3 3 Bilgilendir 

Basın, Yayın Kurumları, 
Medya (Yerel, Ulusal 
Medya) 

 
√ √ 

  
3 3 3 Bilgilendir 

Bankalar 
 

√ 
  

√ 2 3 3 Bilgilendir 
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