
 PLANLARI İNCELEME ve  ONAY SÜRECİ  
Bakanlık 2015-2019 Stratejik Planı incelenmek ve görüşleri alınmak üzere Kalkınma 

Bakanlığına gönderilmiştir. İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumların 
Planlarının Onaylanması ve Yayınlanması için henüz bir tarih belirlenmemiştir. Belirleme 
yapıldığı takdirde tarafınıza bildirilecektir. Ancak Onay sürecine ilişkin olarak bilinmesi 
gereken diğer hususlar şöyledir:  
 
A. İNCELEMELER: 

 Bilindiği üzere Bakanlığımız stratejik plan sürecinde Danışmanlık ve rehberlik 
faaliyetleri ile koordinasyon görevi yürütmek üzere ekipler kurulmuştur. Bakanlık merkez ve 
taşra birimleri dâhil tüm stratejik plan sürecine ilişkin olarak Sn. Bakanımızın Onayı ile 
kurulan MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tüm bakanlıkta, İl MEM’ler bünyesinde 
kurulan ASKE ekipleri ise illerinde bu görevi yürütmektedir. Oluşturulan modele göre İl 
MEM’lerin Taslak planı MEB SP Koordinasyon Ekibince ; İlçe MEM’lerin planları İL MEM 
ASKE tarafından; Okul ve Kurumların planları ise İlçe Millî eğitim müdürlüklerince 
incelenecektir. İncelemeler için gönderilecek taslak stratejik planların, CD ortamında 
WORD belgesi olarak gönderilmeli (Taslak planın  yazılı çıktısını yollamayınız), CD’ nin 
bulunduğu zarfı üzerine okul, üst kurul başkanı, okul koordinatörü adları ile üst kurul 
başkanı ve okul SP koordinatörünün telefon ve e- postaları yazılarak resmi yazıyla Strateji 
Geliştirme Hizmetlerine 29/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar teslim etmeleri 
gerekmektedir.  
 
B. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ:  

 İl MEM Taslak planı  SGB’ ye gönderilmiş inceleme sonrası dönütler beklenmektedir. 
İl planlama çalışmaları tamamlansa dahi onay ve yayın sürecine geçilmemesi ve Başkanlığımız 
tarafından verilecek kararın beklenmesi gerekmektedir. Onay ve yayın sürecinin 
başlatılmasına ilişkin karar bildirildiği tarihte İl Millî Eğitim Müdürlükleri İl Millî Eğitim 
müdürünün önerisi ve İl Valisinin Onayı ile planlarının onay sürecini tamamlayacaklardır.  
 
C. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ:  

İlçe millî eğitim müdürlüklerinin taslak planlarının incelenmesi İl ARGE  birimi ASKE  
tarafından yapılacaktır. İlçe millî eğitim müdürlükleri de il ARGE biriminin önerileri ve 
Stratejik Plan Sürecine yönelik açıklamalar doğrultusunda planlarını düzenleyeceklerdir. İlçe 
MEM’ler geribildirimler doğrultusunda planlarını tamamlayıp tekrar ARGE birimi ASKE’leri 
tarafından stratejik planın eksiksiz olduğu onayını almalıdırlar.  Buna göre ilçe MEM Taslak 
planlarının 29.05.2015 tarihinde MEM strateji geliştirme hizmetlerine göndermesi 
gerekmektedir.  İlçeler için planların onaylanması ve yayınlanması süreci Başkanlığımız 
tarafından illere bildirilecektir. Onaylanma sürecine ilişkin Bildirim yapıldıktan sonra İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüklerinin planları İlçe Millî Eğitim Müdürünün önerisi ve ilçe Kaymakamının 
veya İl Millî Eğitim Müdürünün veya İl Valisinin Onayı ile yürürlüğe girecektir. İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü planlarının onaylarında ilin büyüklüğü, yönetimin tutumu vb kıstasları dikkate 
alınarak il Millî Eğitim Müdürlükleri karar verebilirler. Stratejik Plan Sürecine Yönelik 
Açıklamalar’ın İl Millî Eğitim Müdürlükleri ile ilgili kısmı İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri için de 
geçerli olmakla birlikte, ilçe planı onayının İl Planının onayını müteakip yapılması gerekmekte 
ve bunun için Başkanlık kararı beklenmelidir.  

İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Bakanlık ve İl MEM’ler için zorunlu hale getirilen SP 
yapısına aynı şekilde uyma zorunluluğu bulunmaktadır.  



 
 
D. OKUL VE KURUMLAR:  

Okul ve kurumlarımızın taslak planları Stratejik Plan Sürecine İlişkin Açıklamalar 
doğrultusunda okul ve kurumlar tarafından düzenlendikten sonra İlçe millî eğitim 
müdürlüklerine gönderilecek ve ilçeler tarafından yapılacak incelemeler neticesinde okullara 
geri bildirimde bulunulacaktır. Okullar geribildirimler doğrultusunda planlarını tamamlayıp 
tekrar İlçe MEM’lerden stratejik planın eksiksiz olduğu onayını almalıdırlar. Küçük illerde il 
merkezlerinde ilçe olmadığı için bu inceleme il ARGE birimi ASKE tarafından yapılacaktır. Aynı 
şekilde okullar geribildirimler doğrultusunda planlarını tamamlayıp tekrar MEM ARGE birimi 
ASKE tarafından stratejik planın eksiksiz olduğu onayını almalıdırlar. Buna göre okullar Taslak 
planlarının 29.05.2015 tarihinde MEM strateji geliştirme hizmetlerine göndermesi 
gerekmektedir.    İncelemelerin ardından son hali verilecek planların Öğretmenler Kurulu ve 
Okul Aile Birliği’nde de görüşülmesi ve onaylanması gerekmektedir. Okul ve Kurumlar için 
Onay ve Yayım tarihi de il ve ilçe MEM’ler için olduğu gibi Başkanlığımızca bildirilecektir. 
Onay için izin verilmesinin ardından Öğretmenler Kurulu ve Okul Aile Birliği tarafından uygun 
görülmüş planlar Okul Müdürünün imzası ve İlçe Millî Eğitim Müdürünün Onayı ile yürürlüğe 
girecektir.  
 
 E.YAYIN VE ARŞİV İŞLEMLERİ  

Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda İl-İlçe MEM ile Okul ve Kurumların 
Stratejik Planlarının onay sürecinin tamamlanmasının ardından birim/kurum internet 
sitesinde 5 yıl süreyle ana sayfada sürekli olarak yayınlanması gerekmektedir. İl Millî Eğitim 
Müdürlüklerinin onaylanmış planlarını Başkanlığa, İlçelerin İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Okul 
ve Kurumlarında İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndermeleri gerekmektedir. Planların 
bilgisayar ortamında sayılan üst birimlerce saklanması ve izleme ve değerlendirme 
faaliyetlerinde kullanılması ve Bakanlık tarafından bu birimlerden istenildiği takdirde ibraz 
edilebilmesi gerekmektedir. 


