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SUNUġ 
Günümüzde tüm kurum ve kuruluĢlar, dünyada ve ülkemizde çok 

hızlı yaĢanan değiĢime ayak uydurabilmek, geliĢmelerin 

gerisinde kalmamak için stratejik yönetime geçmektedir. 

Kısacası, çağın gereklerine uygun stratejiler oluĢturmak ve 

hedeflere stratejik planlar hazırlayarak ulaĢmak kaçınılmaz 

olmuĢtur. 

Stratejik yönetime geçiĢin bir aracı olan stratejik planlama, değiĢen çevreye uyum 

sağlama özelliğinin dıĢında, kurumlara bilimsel ve teknolojik geliĢmeleri takip etme ve var 

olan durumun üstüne çıkma Ģansı vermesiyle de önem taĢımaktadır. Her alanda yaĢanan 

değiĢim, eğitim kurumlarını çok yönlü olarak etkilemektedir. Eğitim kurumlarının yeni 

durumlara uygun planlamalar yapması ve hayata geçirmesi kaçınılmazdır. Özel Eğitim, 

rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerine yönelik geliĢmelerin takibi, eğitim 

ortamlarına yansıtılması, eğitimin kalitesinin artırılarak önceliklerin netleĢtirilmesi 

açısından stratejik planlama ve buna dayalı stratejik yönetim yaklaĢımı Genel 

Müdürlüğümüz için büyük önem arz etmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzde 2010-2014 Stratejik Planı hazırlama çalıĢmaları,  ilgili 

mevzuat hükümleri gereği, Bakanlık Makamının 2006/55 sayılı Genelgesi ile baĢlatılmıĢtır. 

ÇalıĢmalar, 5018 sayılı Kanun’da öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu 

idarelerinin stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti; stratejik planların, kalkınma 

planları ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi 

amacıyla hazırlanan “Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Bakanlık Genelgesi uyarınca sürdürülmüĢtür.  

2006 yılı ortalarında hazırlıkları baĢlatılan stratejik plan çalıĢmalarına, Genel 

Müdürlük mensuplarının yanında, Bakanlık Merkez ve TaĢra TeĢkilatı çalıĢanları, diğer 

kamu kurum ve kuruluĢları ile STK’ lar ve üniversitelerden katılım ve katkı sağlanmıĢtır. 

Genel Müdürlüğümüz 2010-2014 Stratejik Planına katkı sağlayan Genel Müdürlük 

merkez ve taĢra teĢkilatı çalıĢanları ile stratejik plan koordinasyon ekibine teĢekkür eder; 

stratejik planın kurumsal geliĢimimize destek olmasını, uygulamalarımıza idari ve mali 

yönden etkinlik sağlamasını temenni ederim. 

Dr. Ruhi KILIÇ 

  Genel Müdür 
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GĠRĠġ 
 

Kamuda yeni yönetim anlayıĢı, kültürel değiĢim, yönetimde katılımcı anlayıĢın 

benimsenmesi ve yaygınlaĢtırılması politikası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

stratejik yönetim anlayıĢının hayata geçirilmesini zorunlu hale getirmiĢtir. Stratejik 

yönetim, değiĢen Ģartlara uyum sağlamayı amaçladığından kurumların stratejik yönetim 

Sürecini en iyi Ģekilde yönetebilmek üzere çağın gereklerine uygun bir stratejik planlama 

yapmasını gerektirir.   Stratejik planlama, iyi yönetimi hedeflemektedir. Kurumlar bu yolla 

girdiler ve çıktılar yerine sonuçlara ve performansa odaklanacaktır. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, uygulama süreçlerinde, mali 

disiplinin sağlanması, kaynakların etkin kullanımının izlenmesi ve buna dayalı olarak 

hesap verilmesine yasal dayanak oluĢturmuĢtur. Bu yasa, kamu idarelerinin planlı hizmet 

sunmalarını, politika geliĢtirmelerini, belirlenen politikaları somut iĢ programlarına ve 

bütçelere dayandırmalarını, ayrıca uygulamaları etkili bir Ģekilde izlemelerini ve 

değerlendirmelerini zorunluluk haline getirmiĢtir. 

Bakanlığımız “Stratejik Plan” yönetim modelini temel bir araç olarak 

benimsemiĢtir. Plan, temel referans belgesi olarak en üst düzeyde yararlanılacak belgedir. 

Bu anlayıĢla hazırlanan 2010-2014 Stratejik Planına paralel olarak Genel Müdürlük 

Stratejik planı hazırlanmıĢtır. PaylaĢımcı, katılımcı bir yaklaĢım içinde belirlenen 

politikalar, misyon, vizyon, temel değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedeflerden 

oluĢan plan aracılığıyla Genel Müdürlüğümüzde Stratejik Yönetim anlayıĢının 

yerleĢtirilmesi hedeflenmektedir. 

Genel Müdürlük Stratejik Planında özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

potansiyellerini en üst noktaya çıkarmak, toplumla kaynaĢmasını sağlamak, alan biliminin 

bilimsel metodundan yararlanmak ve Ģiddetten uzak güvenli eğitim ortamları oluĢturmak 

ve eğitim yönetiminde stratejik planlama anlayıĢının etkin olmasını sağlamak esas 

alınmıĢtır. Stratejik Planımızın hayata geçirilmesi, Avrupa Birliği üyelik sürecinin 

yaĢandığı ülkemizde kaynakların rasyonel kullanılması, gerçekleĢtirilen tüm faaliyetlerin 

misyonumuza uygun Ģekilde, temel değerlerimiz doğrultusunda ve vizyonumuzu 

yakalayan noktada yoğunlaĢması açısından önem arz etmektedir.   
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Genel Müdürlük Stratejik Planı hazırlanırken planlama sürecinin her aĢamasında 

Bakanlık merkez ve taĢra teĢkilatı ile Genel Müdürlüğümüz çalıĢanlarının katılımı 

sağlanmaya çalıĢılmıĢ, bunun yanı sıra paydaĢların görüĢ ve önerilerine de 

baĢvurulmuĢtur.Stratejik planlama çalıĢmalarının yürütülmesi sırasında öncelikle aĢağıdaki 

mevzuat temel alınmıĢtır:  

 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 22/12/2005 tarih ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢikli Yapılması Hakkında Kanun 

 26/05/2006 tarihli Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik 

 

 Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı tarafından hazırlanan Kamu Ġdareleri Ġçin 

Stratejik Planlama Kılavuzu 

 

 Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi 

 

 Kamu Ġdareleri Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesi ile Bu ĠĢlemlere ĠliĢkin Diğer 

Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. 

 

Bu temel referans belgelerin yanı sıra, diğer kurum ve kuruluĢların stratejik plan 

belgelerine ve kurumsal tecrübelerine de baĢvurulmuĢtur. 

 

“Genel Müdürlük Stratejik Planı”nın uygulanması 01 Ocak 2010 tarihinde 

baĢlayacak ve 31 Aralı 2014 tarihinde sona erecektir. Stratejik Planın; 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜMÜNDE, Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü stratejik planlama süreci içerisinde izlenen model, yasal çerçeve, hazırlık 

süreci, eğitim dönemi, planın hazırlanma aĢamaları ve gerçekleĢtirilen faaliyetlerle ilgili 

bilgiler verilmektedir. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜMÜNDE, durum analizi kapsamında Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün tarihi geliĢimi, yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, 

faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri, paydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar, yararlanıcılar), 

kurum içi analiz ve çevre analizine yer verilmiĢtir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNDE, Geleceğe Yönelim kapsamında misyon, vizyon, temel 

değerler, temalar, stratejik amaçlar, hedefler, performans göstergeleri ile izlenecek politika 

ve stratejiler yer almaktadır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜNDE, Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’ nün stratejik planı izleme ve değerlendirme yaklaĢımı ifade edilmektedir. 

 

ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  

STRATEJĠ GELĠġTĠRME ġUBESĠ 
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STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ  

A. STRATEJĠK PLAN ÇALIġMALARI 

 
Stratejik planlama sürecinde yapılan çalıĢmalar, “ Yasal Çerçeve, Hazırlık 

Dönemi, Planın Hazırlanması, Planın Uygulanması, Ġzleme ve Değerlendirme” 

olmak üzere dört bölümde toplanmıĢtır. 

Genel Müdürlüğümüz stratejik planının hazırlanmasında on aĢamalı bir model 

benimsenmiĢtir: 

 Stratejik planlama sürecinde görüĢ birliğine varma ve  süreci baĢlatma: 

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi oluĢturulması 

 Kurumsal yükümlülükleri tanımlama: Mevzuat analizi,  yasal 

yükümlülüklerin ve üst politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin 

incelenmesi 

 Kurumsal vizyon, misyon ve temel değerleri açığa  çıkarma: Genel 

Müdürlük üst ve orta düzey yöneticileri ile uzman personeller tarafından 

kurumsal kimliğin tanımlanması 

 Kurumun dıĢsal ve içsel çevresini değerlendirme:  Kurumun paydaĢlarının 

belirlenmesi, görüĢlerinin alınması, GZFT analizinin yapılması 

 Genel Müdürlüğümüzün stratejik alanlarının  belirlenmesi: Genel 

Müdürlüğümüz hizmetlerinin “Tema” baĢlıkları altında gruplandırılması 

 Stratejik yönetim amacıyla stratejik planın  oluĢturulması: Genel 

Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından planın 

hazırlanması 

 Stratejik Planı inceleme ve benimseme: Planın her  aĢamasında Genel 

Müdürlük birimlerinin görüĢlerinin alınması 

 Etkili bir vizyon geliĢtirme/oluĢturma: OluĢturulan vizyon, misyon ve 

temel değerlerin gözden geçirilerek revize edilmesi 

 Etkili bir uygulama süreci: Performans programları  hazırlanması 
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1. YASAL ÇERÇEVE 

 

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde 

edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 

kamu mali yönetiminin yapısını ve iĢleyiĢini, raporlanmasını ve mali kontrolü 

düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 9. maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili 

mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 

sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 

stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. 

Türk eğitim sistemini düzenleyen mevzuat ile birlikte, eğitim sistemi için 

referans bir politika belgesi niteliğinde olan ve toplumumuzun Bakanlıktan 

beklediği örnek ve öncü olma misyonuna, Türkiye’nin AB vizyonuna uygun bir 

“MEB Stratejik Planı”, Bakanlığımızın hazırlayıp yürürlüğe koymak durumunda 

olduğu en öncelikli belgelerden biridir. 

 5018 sayılı Kanun’da öngörülen ve stratejik plan hazırlamakla yükümlü 

kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine iliĢkin takvimin tespiti ile stratejik 

planların, kalkınma programları ve programlarla iliĢkilendirilmesine yönelik usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik 

Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (26.05.2006 tarihli 

ve 26179 sayılı Resmî Gazete) yayımlanmasını müteakiben, Bakanlığımız, 2006/55 

sayılı Genelge ile stratejik planlama sürecini baĢlatmıĢtır. 

Genel Müdürlük stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü Ģekilde 2010-2014 

yıllarını kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢtır. 
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2. HAZIRLIK DÖNEMĠ 

Planlamanın planlanması aĢaması bir proje olarak ele alınmıĢtır. Bu projede 

iĢin niteliği, kullanılacak kaynaklar ve zaman temel kıstas olarak 

değerlendirilmiĢtir. 

a) Hazırlık Programı 

Bakanlığımızca mevzuat ve prosedür gereği “MEB Stratejik Plan Hazırlık 

Programı” oluĢturularak Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) MüsteĢarlığına 

gönderilmiĢtir. Hazırlık çalıĢmaları 3 yıllık süreyi kapsamıĢtır. Üst yönetimin 

desteğinin sağlanması için Kurum’un üst ve orta düzey yöneticileriyle çeĢitli 

aĢamalarda toplantılar düzenlenip uygulanacak model üzerinde uzlaĢma 

sağlanmıĢtır. Bakanlığımızca genelge yayınlanarak merkez ve taĢra teĢkilatında 

stratejik planlama çalıĢmalarının baĢlatıldığı duyurulmuĢtur. 

 b) Kurul ve Ekiplerin OluĢturulması, Görevleri 

Stratejik planlama çalıĢmalarını yürütmek ve stratejik yönetim anlayıĢını 

yaygınlaĢtırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzde Stratejik Plan Koordinasyon 

Ekibi oluĢturulmuĢtur 

 Stratejik plan koordinasyon ekibi stratejik planının hazırlanması ile ilgili iĢ 

ve iĢlemleri yürütmektedir. 

Genel Müdürlük stratejik planlama ekibine birimini temsilen katılan üye, 

aynı zamanda biriminin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmekle de 

görevlendirilmiĢtir. Ekip üyelerinin belirlenmesinde esas olarak kiĢilerin etki, 

etkilenme, bilgi ve ilgileri dikkate alınmıĢtır. OluĢan grupta bütün birimlerin temsil 

edilmesi sağlanmıĢtır. 

Stratejik Plan Koordinasyon ekibinin temel görevi, Genel Müdürlüğün 

stratejik planını hazırlamak ve tüm stratejik plan çalıĢmalarını koordine etmek 

Ģeklinde özetlenebilir. 
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3. PLANIN HAZIRLANMASI 

Genel Müdürlüğümüz vizyonuna ulaĢmamızı sağlayacak yol haritasının 

Ģekillendirilmesi amacıyla, Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından amaç 

ve hedeflerin tespit edilmesinden sonra çalıĢanlar (iç paydaĢlar) için Bakanlıkça 

hizmet içi eğitim seminerleri ve toplantılar yapılması ayrıca uygulama stratejisini 

oluĢturan faaliyet ve projelerin belirlenerek her bir faaliyetin sorumlusunun tespit 

edilmesi sağlanmıĢtır. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taĢra teĢkilatı birimlerine 

yol gösterecek Ģekilde “Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Taslağı” 

hazırlanmıĢtır.  

a) Durum Analizi 

Durum analizi aĢaması stratejik plana özet olarak yansıtılmıĢtır. Durum 

tespiti için çalıĢanlar ve paydaĢların görüĢleri katılımcı yöntemler ile alınmıĢtır. 

Elde edilen sonuçlar stratejik planlama ekibi tarafından değerlendirilerek plana 

yansıtılmıĢtır. 

Bu aĢamada; 

 Tarihi geliĢim, 

 Genel Müdürlüğün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi, 

 Genel Müdürlüğün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, 

 PaydaĢ analizi (iç ve dıĢ paydaĢlar, yararlanıcılar), 

 Kurum içi analiz ve Çevre analizi, 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

b) Plan Unsurlarının OluĢturulması 

Bu aĢamada Genel Müdürlüğümüz kurumsal kimliği yeniden tanımlanmıĢtır. 

“Nereye ulaĢmak istiyoruz?” sorusuna cevap olacak Ģekilde misyon, vizyon, temel 

değerler, stratejik amaçlar ve stratejik hedefler belirlenmiĢtir. Genel Müdürlüğümüz 

misyon, vizyon ve temel değerleri üst yöneticilerin de içerisinde bulunduğu çalıĢma 

grupları tarafından belirlenmiĢtir. Stratejik planlama koordinasyon ekibi tarafından 
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misyon ve vizyonla uyumlu; stratejik amaçlar ve hedefler ile izlenecek politika ve 

stratejiler belirlenmiĢtir. 

Stratejik amaç ve hedeflere öncelik verilerek sorumlu birimler 

tanımlanmıĢtır. Hedeflere ulaĢmanın ölçütü olan performans göstergelerine iliĢkin 

yıllık hedefler belirtilmemiĢ ancak bunlar performans programı safhasına 

bırakılmıĢtır. Bununla birlikte stratejik hedeflerin ulaĢılabilir olması adına ve bütçe 

imkânlarının kontrolü amacıyla faaliyet ve projeler düzeyinde hesaplama ve 

analizler yapılmıĢtır. Hesaplama ve analizler, ilgili kılavuza uygun olarak planda 

yer almamıĢtır Faaliyet ve projelerin maliyetlendirilmesi, eylem planlarına 

dönüĢtürülmesi ve bütçe ile iliĢkilendirilmesi “MEB 2010 Yılı Performans 

Programı”nda ele alınacaktır. Maliye Bakanlığının yayımlamıĢ olduğu “Performans 

Programı Hazırlama Rehberi”ne uygun olarak performans programlarında öncelikli 

stratejik hedefler ve bunlara iliĢkin yıllık performans hedefleri belirtilerek faaliyet 

ve proje düzeyinde bütçe ile iliĢkilendirilmesi yapılacaktır. 

 

 

4. PLANIN UYGULANMASI, ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

Stratejik planda ortaya konulan hedeflere iliĢkin gerçekleĢmelerin sistematik 

olarak takip edilmesi ve raporlanması için izleme, uygulama sonuçlarının stratejik 

amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve 

uygunluğunun analizi amacıyla değerlendirme çalıĢmaları yapılacaktır.  
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 II.BÖLÜM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    DURUM ANALİZİ 
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DURUM ANALĠZĠ  

A. TARĠHSEL GELĠġĠM 

Özel Eğitim Genel Müdürlüğü, 06.08.1980 tarihinde 2429 sayılı onayla 

kurulmuĢ, 27.02.1982 tarihinde Özel Eğitim Daire BaĢkanlığına, 12.12.1983 gün ve 

179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Eğitim Rehberlik Dairesi 

BaĢkanlığına dönüĢtürülmüĢtür. Aynı yıl çıkarılan 2916 sayılı “Özel Eğitime 

Muhtaç Çocuklar Kanunu”nda, özel eğitime muhtaç çocukların yetiĢtirilmelerine 

dair esaslar belirlenmiĢtir. 

Ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik alanında ihtiyaçların artması sonucu, 

hizmetin daha etkin ve yaygın olarak yürütülebilmesi amacıyla 30.04.1992 sayılı 

gün ve 3797 sayılı Kanunla Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü kurulmuĢtur. Ayrıca, 06.06.1997 tarihli mükerrer 23011 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile engellilere iliĢkin 

özel eğitim esasları belirlenmiĢtir. 

 

B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 

görevleri 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanunla belirlenmiĢtir. Bununla birlikte Özel Eğitim ve Rehberlikle ilgili hususlar 

Anayasamız ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda da yer almıĢtır. 

 Anayasamızın 42. maddesinde; 

 “Devlet maddi imkanlardan yoksun baĢarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve baĢka yollarla gerekli yardımları yapar. 

Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 

tedbirleri alır” ifadesi  yer almaktadır. 
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 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 6.maddesinde; “Yöneltmede ve 

baĢarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve 

değerlendirme metotlarından yararlanılır.” 8.maddesinde ise; “Özel eğitime ve 

korunmaya muhtaç çocukları yetiĢtirmek için özel tedbirler alınır.” hükümleri 

bulunmaktadır. 

 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun 23.maddesinde de Özel Eğitim ve Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’ nün görevleri; 

a) Özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, rehberlik ve araĢtırma merkezleri, iĢ 

okulları ve iĢ eğitim merkezleri ile aynı seviye ve türdeki benzeri okul ve 

kurumların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini 

yürütmek, 

b) Okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim 

araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu’na sunmak Ģeklinde 

belirlenmiĢtir.  

Ayrıca, 31.08.2006 tarih ve 3949 sayılı Makam Onayı ile kabul edilmiĢ Özel 

Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÇalıĢma Yönergesine 

göre Ġdari ĠĢler Daire BaĢkanlığı, Özel Eğitim Daire BaĢkanlığı  ve Psikolojik 

DanıĢma ve Rehberlik Daire BaĢkanlığı olmak üzere üç daire baĢkanlığı bünyesinde 

14 Ģube müdürlüğü olarak faaliyetlerini yürütmektedir. 

Genel Müdürlüğümüze bağlı taĢra teĢkilatı kurumları olan rehberlik ve 

araĢtırma merkezleri, özel eğitim okulları ve bilim sanat merkezleri aracılığıyla 

normal ve özel gereksinimi olan bireylerin psikolojik danıĢma ve rehberlik ile özel 

eğitim ihtiyaçlarına yönelik hizmet vermektedir. 

 

 

 

 

 

C. KURUM ĠÇĠ ANALĠZ 
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1. Kurum Ġçi Analiz 

 Kurum içi analiz çalıĢmasında; MEB’in teĢkilat yapısı, insan kaynakları 

analiz edilmiĢtir 

a)  Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

TeĢkilat Yapısı 

 

ġekil 1: TeĢkilat ġeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Ġnsan Kaynakları 

 

Genel Müdür 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

Genel Müdür 

Yardımcısı 

Ġdari ĠĢler 

Dairesi  BĢk. 

Özel Eğitim 

Dairesi BĢk. 
Psikolojik DanıĢma 

ve Reh.Hizmetleri 

Dairesi BĢk. 

Strateji 

Geliştirme 

Şubesi 

İnsan 

Kaynakları 

Şubesi  

Avrupa Birliği 

Dış İlişkiler ve 

Projeler Şubesi 

İdari ve Destek  

Hizmetler 

Şubesi 

Program 

Geliştirme ve  

Kaynaştırma 

Eğitimi Şubesi 

Bedensel 

Engellilerin Eğitimi  

Şubesi 

Zihinsel 

Engellilerin Eğitimi 

Şubesi 

Sosyal ve Duygusal 

Güçlüğü Olanların 

Eğitimi Şubesi 

Eğitsel ve Mesleki 

Rehberlik Şubesi 

Kişisel ve 

Psikososyal 

Hizmetler Şubesi 

Psikolojik Ölçme  

Araçları  Şubesi 

Rehberlik ve 

Araştırma Merkezleri 

Şubesi Bütçe Yatırım 

ve Donatım 

Şubesi 

Özel 

Yeteneklilerin 

Eğitimi  Şubesi 
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Grafik 1: Genel Müdürlük Personelinin YaĢlara Göre Dağılımı 
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Grafik 2: Genel Müdürlük Personelinin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı 
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D. PAYDAġ ANALĠZĠ 

 
 

Stratejik planlamanın temel unsurları; katılımcılık ve plana sahipliktir. Plan 

uygulamasının etkinliğini artırmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzün ve 

Bakanlığımızın etkileĢim içinde olduğu tarafların görüĢleri özenle dikkate 

alınmıĢtır. 

Genel Müdürlüğün ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, Genel Müdürlüğümüzün 

verdiği hizmetlerden doğrudan veya dolaylı etkilenen veya etkileyen kiĢi, grup veya 

kurumlar paydaĢ olarak belirlenmiĢtir. BelirlenmiĢ olan paydaĢlar; iç paydaĢ, dıĢ 

paydaĢ ve yararlanıcılar Ģeklinde sınıflandırılmıĢtır. (EK-1) 

PaydaĢlar çeĢitli özelliklerine göre; lider, temel ortak, stratejik ortak, çalıĢan, 

yararlanıcı sınıflandırılmıĢ, yararlanıcı olarak görülen dıĢ paydaĢlara yönelik olarak 

Genel Müdürlüğün hangi tür hizmetleri sunduğu stratejik planlama ekibi tarafından 

düzenlenerek belirlenmiĢtir. 

Ayrıca paydaĢlar, Genel Müdürlüğün faaliyet ve hizmetlerini etkileme gücü 

bakımından gruplandırılmıĢ, Genel Müdürlük için önem dereceleri ortaya 

konulmuĢtur. Bu sınıflandırmadan yola çıkılarak izlenecek paydaĢ stratejileri 

belirlenerek izlenecek stratejiler “Politika ve Stratejiler” baĢlığı altında 

gruplandırılmıĢtır. 

Genel Müdürlüğün iç paydaĢlarının ve dıĢ paydaĢların görüĢlerini tespit 

etmek amacıyla anket uygulanmıĢtır. MEB’in iç paydaĢları olan genel müdürlük ve 

bağımsız daire baĢkanlıkları düzeyindeki birimler ile Ġl millî eğitim 

müdürlüklerinin, rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin, okul ve kurumların görüĢleri 

yazılı olarak elektronik ortamda alınmıĢtır. 

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz ile ortak çalıĢmalar yapan diğer Bakanlık, 

kurum ve kuruluĢların paydaĢ görüĢleri ve beklentileri stratejik amaç ve hedeflerin 

oluĢturulma aĢamasında tekrar ele alınarak plana yansıtılmıĢtır. 
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E. SWOT (GZFT) ANALĠZĠ 

 

 
Genel Müdürlüğümüze bağlı birimler geniĢ katılımla bir araya gelerek 

SWOT analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bununla Genel Müdürlüğümüzün güçlü,   zayıf 

yönleri,  tehditler ve fırsatlar tespit edilerek gerekli önlemler alınması yoluna 

gidilmiĢtir.  

Dairemizin süreçleri analiz edilerek tanımlanması, SWOT bir baĢka deyiĢle 

GZFT (Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) Analizi sonuçları ve iç paydaĢlara 

uygulanan anketlerin verilerine dayanılarak oluĢturulmuĢtur. 
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GGÜÜÇÇLLÜÜ  YYÖÖNNLLEERR 

1. ĠĢlevsel merkezi bir teĢkilatlanma 

2. Yaygın bir taĢra teĢkilatı  ( Ġlçelere kadar ulaĢan Rehberlik ve AraĢtırma 

Merkezleri, Okullar ve Kurumlar ) 

3. Her tür ve kademede özel eğitim okul ve kurumlarımızın bulunması 

4. Okul rehberlik ve psikolojik danıĢma servislerinin bulunması 

5. Özel eğitim ve rehberlik alanında mevzuat düzenleme ve uygulamalarda 

politika belirleyici yetkisi olması, hizmete iliĢkin mevzuatının varlığı 

6. Rehberlik alanında çalıĢan 14 bine yakın hizmet sunucusunun (rehber 

öğretmenin) olması 

7. Eğitim-öğretim kurumlarımızdaki hizmet sunumuna iliĢkinin talebin artmıĢ 

olması 

8. Hükümet programlarında Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetlerine yer verilmiĢ 

olması  

9. Ortaöğretim projesinde Mesleki Rehberlik ve DanıĢmanlık BileĢeninin yer 

alması 

10. On sektörün katılımıyla imzalanmıĢ “Mesleki Bilgi, Rehberlik ve DanıĢmanlık 

Hizmetlerinde ĠĢbirliği Protokolü” n ve mutabakat belgesinin imzalanmıĢ 

olması, 

11. 17’ nci ġura kararlarında Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢma  

hizmetlerine yer verilmesi 

12. Ġlköğretim müfredatına rehberlik entegrasyonunun yapılmıĢ olması 

13. Eğitim kurumlarında psikolojik danıĢma ve rehberlik hizmetleri için haftalık 

ders çizelgesinde zaman ayrılmıĢ olması 

14. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik saatinde uygulamaları için sınıf 

rehberlik programının hazırlanmıĢ olması, 

15. Üniversitelerin bünyesinde artan talebin karĢılanmasına yönelik PDR, EPH 

lisans ve yüksek lisans programlarının var olması, 

16. Rehber öğretmenlerin yeterliliklerinin belirlenmiĢ olması  

17. Rehberlik hizmetleri ile ilgili düzenli olarak yapılan kongre; seminer ve 

konferansların rehber öğretmenlerin geliĢimine katkı sağlaması. 
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18. Rehberlik anlayıĢı kazandırma seminerlerinin taĢrada düzenli olarak 

yapılıyor olması. 

19. Radyo, televizyon ve internet üzerinden rehberlik hizmetlerinin verilmeye 

baĢlanması. 

20. Diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluĢları ile yapılan çalıĢmalarda 

rehberlik hizmetlerinin ön plana çıkarılması. 

21. Kurumlarla iĢ birliği yapılmasını sağlayacak ortak çalıĢmaların baĢlaması 

22. ĠĢ dünyası ile sivil toplum kuruluĢlarının rehberlik hizmetlerine olan talebinin 

artmıĢ olması. 

23. Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel standartlara bağlı olarak 

geliĢmeye ve yeniliğe açık olması. 

24. Üniversitelerle iĢbirliği yapılması. 

25. Kurum kültürü ve biz bilincinin oluĢması, kurum içi iyi iliĢkilerin kurulması 

26. Bakanlığımız birimleri arasında etkili iletiĢim ve koordinasyonun bulunması, 

27. Ulusal ve uluslararası boyutta planlanan ve yürütülen özel eğitim ve rehberlik 

projelerinin olması. 

28. Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde uzmanlaĢmıĢ birimler olması 

29. Özel eğitim ve rehberlik alanında yeni modellerin ortaya konması ve 

uygulanmasına yönelik çalıĢmaların yürütülmesi. 

30. Özel eğitim hizmetlerinin yaĢ sınırına bakılmaksızın verilmesi. 

31. Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde kaynaĢtırma yoluyla eğitimlerinin 

politika olarak benimsenmesi ve BEP uygulamalarının esas alınması, 

32. Özel eğitim okul ve kurumlarında fiziki standartlarının belirlenmesinde karar 

verici olmak, 

33. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik farklı destek eğitim hizmeti (Bilim 

ve Sanat Merkezinde eğitim, evde eğitim, hastanede eğitim gibi) sunulması, 

34. Özel eğitim ve rehberlik alanına yönelik STK’ ların bulunması, 

35. Özel eğitim alanında kamu kurum ve kuruluĢları, STK’ larla etkili iĢ birliği 

yapılıyor olması, 

36. Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinden etkin biçimde yararlanılması 

37. Genel Müdürlüğümüz hizmet alanı ile ilgili yurt içi ve yurt dıĢındaki 

yayınların izlenmesi. 
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ZZAAYYIIFF  YYÖÖNNLLEERR  

1. ÇalıĢma koĢulları ve ücret farklılığı nedeniyle rehberlik ve araĢtırma 

merkezlerinin personel ihtiyacının karĢılanamaması, 

2. Özel eğitim alanında öğretmen sayısının yetersizliği nedeniyle özel 

eğitim öğretmeni ihtiyacının karĢılanamaması, 

3. Velilerde rehberlik  anlayıĢının eksikliği ve özel eğitim ve rehberlik 

hizmetleri sürecine veli katılımının sağlanamaması, 

4. ÇalıĢmalar için gerekli kaynakların temin edilememesi, 

5. Rehber öğretmen dağılımındaki dengesizlikler, 

6. Rehber öğretmenlerin kadrosuna alan dıĢı atamaların yapılmıĢ olması, 

alan dıĢı görevlendirmelerin yapılması, 

7. Okul tür ve program hedeflerine dayalı eğitim öğretim özelliklerine göre 

rehberlik hizmetlerinin çeĢitlenememesi, 

8. Karar, denetim ve yönetim mekanizmalarında gerek karar ve yönetim 

süreçleri, gerekse eleman istihdamı olarak rehberlik ve psikolojik 

danıĢma hizmetleri alanının yeterince temsil edilmemesi, 

9. Okulda yürütülen akademik faaliyetler ile rehberlik hizmetleri arasında 

eĢ güdümün sağlanamaması, 

10. Yönlendirme hizmetlerinin yeterli düzeyde yapılamaması, 

11. Rehberlik hizmetlerine kaynak yaratacak mali iĢleyiĢ ve bütçeleme 

sisteminin yetersizliği, 

12. Ġlköğretim kurumlarına rehber öğretmen atanmasında 1 ve 5 inci sınıf 

öğrenci sayısının dikkate alınmaması, 

13. Özel Eğitim ve rehber öğretmen ihtiyacının uzun vadeli olarak 

planlanmaması ve ihtiyacı karĢılamaya yönelik YÖK ile iĢ birliği 

yapılamaması, 

14. Eğitim yöneticilerinin rehber öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine 

iliĢkin taleplerine karĢı duyarsızlığı, 

15. Üniversitelerde rehberlik alanına iliĢkin lisansüstü program çeĢitliliğinin 

ve uzmanlaĢmanın olmaması, 

16. Rehber öğretmenlerin hizmet alanın da süpervizörlük desteğinin 

olmaması, 

17. Rehberlik hizmetlerinin etkin kılınmasına yönelik yazılımların 

bulunmaması, 

18. Okullardaki rehberlik ve psikolojik danıĢma servislerinin 

donanımlarının bugünkü gereksinimlere cevap verecek nitelikte 

olmaması, 



19 

 

19. TaĢrada özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerini 

yürüten milli eğitim Ģube müdürü / müdür yardımcılarının özel eğitim, 

rehberlik alanda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması, 

20. Genel Müdürlüğümüzde görevlendirilen alan uzmanı öğretmenlerin 

sürekli istihdamına yönelik tedbirlerin alınmaması, 

21. Personelin uzmanlık alanı dıĢındaki iĢlerde de çalıĢtırılması, 

22. Okul ve kurumlarımızın büyük çoğunluğunun fiziki koĢullarının 

standartlara uygun olmaması, 

23. Merkez ve taĢra teĢkilatında uzman personel kadrosunun az olması, 

24. Genel Müdürlüğümüze yeterli ödenek ayrılmaması, 

25. Özel eğitim ve rehberlik alanında kaynak yetersizliği nedeniyle istenilen 

düzeyde hizmet içi eğitim yapılamaması, 

26. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik sosyal kabulün ve toplumsal 

farkındalığın istenilen düzeyde artmamıĢ olması, 

27. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime eriĢimlerinde okullaĢma 

oranının mevcut ihtiyacı karĢılayacak düzeyde olmaması, 

28. KaynaĢtırma uygulamalarında görev alan yönetici ve öğretmenlerin özel 

eğitim alanında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaması ve okulların 

fiziki Ģartlarının uygun hale getirilmemesi nedeniyle kaynaĢtırma 

uygulamalarının istenilen düzeyde yaygınlaĢtırılamaması, 

29. Rehberlik ve araĢtırma merkezlerine, yönetmelikte belirtilen alan 

uzmanlarının atamasının yapılmaması, 

30. Sınıf rehberlik hizmetlerinin sınıf öğretmenlerinin temel rollerinden biri 

olduğunun benimsememesi, 

31. TaĢra teĢkilatında uzman kadroların oluĢturulmamıĢ olması, 

32. Denetim elemanlarının özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danıĢma 

alanında uzman olmaması. 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

FIRSATLAR 

1. Bakanlığın öğretmen yeterlilikleri ve ihtiyaçları konusunda politika 

belirlemiĢ olması, 

2. Okullardaki rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin alt yapısının 

olması, 

3. Eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme ve hayat boyu rehberlik 

felsefesinin benimsenmiĢ olması, 

4. Merkez ve taĢrada özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danıĢma 

hizmetlerine iliĢkin bir örgütlenmenin olması, 

5. RAM’ların sayılarının ihtiyaç doğrultusunda artması, 

6. Eğitim ile ilgili AB kararları ile Ulusal Program kapsamında, özellikle 

meslekî rehberlik konusuna özel önem verilmesi ve bunun öncelik arz 

etmesi, 

7. Rehber öğretmen yetiĢtiren yüksek öğretim kurumlarında PDR Ana 

Bilim Dallarının çoğalması, 

8. Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinde insan kaynaklarının 

yetiĢtirilmesine yönelik hizmet içi eğitimlerin önemsenmesi , 

9. Mesleki Yeterlilik Kurumunun kurulmuĢ olması, 

10. Üniversitelerin öğretmen eğitimi programlarında özel eğitim ve 

rehberlik alanında derslere yer verilmesi, 

11. Rehberlik ve psikolojik danıĢma ile özel eğitim hizmetlerine iliĢkin 

kaynak ve literatürün geliĢmiĢ olması, 

12. Kamuoyunda rehberlik ve psikolojik danıĢma ile özel eğitim 

hizmetlerine iliĢkin artan talebin olması, 

13. Kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile iĢ 

birliğinin artmıĢ olması, 

14. TaĢrada 400.000 öğretmen ve eğitim yöneticisine rehberlik anlayıĢı 

kazandırma semineri verilmiĢ olması, 
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15. Sınıf rehberlik programının uygulanması amacıyla taĢrada eğitim 

yöneticileri, rehber öğretmen ve branĢ öğretmenleri için eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

16. Gönüllü kiĢi, kurum ve kuruluĢların her türlü konuda eğitime destek 

vermesi, 

17. Teknik destek ve danıĢmanlık hizmeti almak için yeterli potansiyelin 

bulunması, 

18. Özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin ulusal ve 

uluslararası proje ve politika belgelerinde yer alması, 

19. Özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin 

geliĢtirilmesi için Dünya Bankası ve AB fonlarından yararlanılması, 

20. Uluslararası fonlardan yararlanmak için proje geliĢtirerek 

yürütebilecek nitelikte personelin bulunması , 

21. Avrupa YaĢam Boyu Rehberlik Politika Ağına üye olunması aynı 

zamanda koordinatörlüğünün Genel Müdürlüğümüz tarafından 

yapılıyor olması, 

22. 5378 sayılı Kanunla özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin destek eğitim 

hizmetlerine devlet katkısının sağlanması, 

23. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ortamlarına eriĢiminin 

sağlanması amacıyla ücretsiz taĢıma hizmeti verilmesi, 

24. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özelliklerine ve öğrenme 

ihtiyaçlarına uygun ders kitaplarının ücretsiz olarak sağlanması. 
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TEHDĠTLER 

1. Toplumun değiĢik kesimlerinde özel eğitim ve rehberlik alanına iliĢkin 

yanlıĢ anlayıĢ ve olumsuz tutumlar, 

2. Göç, plansız nüfus artıĢı, sosyo-ekonomik farklılıklar vb. nedenlerle özel 

eğitim ve rehberlik hizmeti sunulacak birey sayısındaki hızlı artıĢ, 

3. Özel eğitim ve rehberlik alanındaki öğretmen ihtiyacının 

karĢılanmasına yönelik YÖK tarafından gerekli önlemlerin alınmaması, 

4. Medyadaki bazı yayınların özel eğitim ve rehberlik alanının hizmet 

ettiği bireylere olumsuz etkisi, 

5. Ülkemizde yaĢanan doğal afetler, terör, Ģiddet, töre ve namus cinayetleri 

vb. sonucunda ortaya çıkan travmatik yaĢantılar 
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 III.BÖLÜM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GELECEĞE YÖNELİM 
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GELECEĞE YÖNELĠM 

 Geleceğe yönelim bölümü iki baĢlıkta ele alınmıĢtır. Birinci baĢlıkta, Genel 

Müdürlüğümüzün Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri, Ġkinci baĢlıkta ise Tema, 

Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler yer almaktadır. 

 

A. MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER 

 

 

 MĠSYONUMUZ 

 

Eğitim sisteminde, eğitsel-mesleki geliĢim ve yönlendirme-önleme ve 

psikososyal müdahaleye yönelik ruh sağlığı hizmetleri, aile rehberliği, 

kurumsal danıĢmanlık, psikolojik ölçme araçlarının temini, geliĢtirilmesi ve 

dağıtımı ile çeĢitli eğitim tür ve kademeleri arasında rehberlik ve psikolojik 

danıĢma hizmetlerinin bir bütün olarak verilmesini, hizmetlerdeki yöntem ve 

araçların bilimsel standartlara uygunluğunu sağlamaktır.  

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel ve sosyal geliĢimlerini 

destekleyerek, geliĢtirilen programlarla, en az sınırlandırılmıĢ ortamlarda, özel 

öğretim yöntem ve araç gereçleri kullanarak, üst öğrenime, iĢ/meslek 

alanlarına hazırlanmalarını, topluma uyumlarını, bağımsız yaĢam becerileri 

kazanmalarını, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarının ve kapasitelerini 

geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını ve üretken olmalarını sağlamaktır. 
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VĠZYONUMUZ 

 

Tüm bireylerin kendini gerçekleĢtirmeleri için, eğitimde rehberlik ve 

psikolojik danıĢma hizmetlerini daha nitelikli hale getirmek ve eğitim sistemi 

içindeki özel gereksinimleri olan bireylerin tüm geliĢim alanlarında 

ilerlemeleri için aktif ve interaktif eğitim ortamlarını sağlamaktır. 

Vizyonumuzla ortaya koyduğumuz hedeflere ulaĢmak ve misyonumuzu 

daha etkili ve nitelikli bir Ģekilde hizmet verdiğimiz bireylere ulaĢtırabilmek 

amacıyla hazırladığımız stratejik planımızın oluĢturulmasında iç ve dıĢ 

paydaĢlarımızın görüĢlerinden yararlanılmıĢtır. 
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TEMEL DEĞERLERĠMĠZ 

Türk millî eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri rehberliğinde; 

 Türk milletini mutlu kılma ve onu çağdaĢ uygarlık düzeyinin üzerine 

çıkarma azim ve kararlılığında çalıĢmak, 

 Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlılık, 

 Ġnsan haklarına saygılı olmak, 

 Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak, 

 Katılımcı, hoĢgörülü, yapıcı olmak, 

 Kendisiyle ve çevresiyle barıĢık olmak, 

 Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek ve bunları davranıĢ hâline 

getirmek, 

 Dünyadaki değiĢim ve geliĢimi iyi algılayıp doğru yorumlayabilmek, 

 Yetkinlik, üretkenlik ve giriĢimcilik ruhuna sahip olmak, 

 Hayat boyu öğrenmeyi yaĢam tarzı haline getirmek, 

 Özgür düĢünceli ve yüksek iletiĢim becerileriyle donanımlı olmak, 

 AR-GE ve teknolojiyi etkin kullanmak, 

 Çevreyi ve doğayı korumak  

temel değerlerimizi oluĢturmaktadır. 
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B. TEMA, STRATEJĠK AMAÇLAR VE 

HEDEFLER    
 

T EM A  – ÖZEL EĞĠTĠM, REHBERLĠK VE PSĠKOLOJĠK DANIġMA 

HĠZMETLERĠ  

Sorun Alanları (Stratejik Konular); 

 Özel Eğitim Ortamları 

 Güvenli Eğitim Ortamları 

A- Özel Eğitim Ortamları 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1-  Sosyal devlet anlayıĢı içinde bireylerin potansiyellerini 

en üst düzeyde gerçekleĢtirebilmelerini ve toplumla bütünleĢmelerini sağlamak 

üzere tanıma, tanılama ve yöneltme hizmetlerinin niteliğini geliĢtirmek.  

( 9.Kalkınma Planı Madde 598, 17 Milli Eğitim ġura Kararları 5. Madde) 

STRATEJĠK HEDEFLER 

STRATEJĠK HEDEF 1.1: Örgün eğitim kurumları ile Rehberlik ve AraĢtırma 

Merkezlerinde (RAM) bulunan rehber öğretmen açığını karĢılayarak psikolojik 

danıĢma ve rehberlik hizmetlerine tüm öğrencilerin ve ailelerin eriĢimini sağlamak. 

PG 1.1.1. Rehber öğretmen ihtiyacının karĢılanma oranı 

PG 1.1.2. Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin türüne göre rehberlik 

hizmetinden yararlananların oranı 

STRATEJĠK HEDEF 1.2: RAM’ların eğitsel değerlendirme ve tanılama 

hizmetleri ile rehberlik hizmet standartlarını 2012 yılı sonuna kadar belirlemek, her 

yıl % 20’sini standartlara uygun hale getirmek ve sayısını plan dönemi sonuna 

kadar  %12 artırmak. 

PG 1.2.1. Süresinde belirlenen standart sayısı 

PG 1.2.2. Standartlara uygun hale getirilen RAM oranı 
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PG 1.2.3. GeliĢtirilen psikolojik ölçme aracı sayısı 

PG 1.2.4. Sertifika koĢulu olan ölçme araçları için RAM baĢına yetiĢtirilen 

uygulayıcı sayısı 

PG 1.2.5. RAM sayısındaki artıĢ oranı 

PG 1.2.6. RAM baĢına çoğaltılan ve dağıtılan psikolojik ölçme aracı sayısı 

STRATEJĠK HEDEF 1.3: Etkili bir meslekî rehberlik ve yöneltme için 2014 

yılına kadar “Meslekî Bilgi Sistemi (MBS)”ni kurarak etkin kullanmak. 

PG 1.3.1. Mesleklerle ilgili geliĢtirilen psikolojik ölçme aracı sayısı 

PG 1.3.2. MBS konusunda eğitime alınan rehber öğretmen oranı 

PG 1.3.3. MBS’ ye kayıtlı üye sayısı 

STRATEJĠK HEDEF 1.4: KaynaĢtırma eğitimi kapsamındaki öğrenciler için 

standartlara uygun hazırlanmıĢ destek eğitimi odaları ve özel eğitim sınıflarını plan 

dönemi sonuna kadar % 50 artırmak. 

PG 1.4.1. Destek eğitim sınıfları sayısı  

PG 1.4.2. Özel eğitim sınıfları sayısı 

STRATEJĠK HEDEF 1.5: Özel eğitim okulu/kurumu sayısını plan dönemi sonuna 

kadar % 25 arttırmak ve bu kurumlarda görev yapan öğretmenlerin % 20’sinin özel 

eğitim alanında eğitim almasını sağlamak. 

PG 1.5.1. Özel eğitim okul/kurum sayısı  

PG 1.5.2. Özel eğitim alanında hizmetiçi eğitim alan öğretmen sayısı 

STRATEJĠK HEDEF 1.6: Özel eğitim okul/kurumundaki erken eğitim ve okul 

öncesi eğitim sınıflarının 2008 yılında 31 olan sayısını plan dönemi sonuna kadar 

110’a çıkarmak. 

PG 1.6.1. Özel eğitim okullarındaki erken eğitim ve okul öncesi eğitim sınıf sayısı 

STRATEJĠK HEDEF 1.7: 52 ilde faaliyet gösteren 57 Bilim ve Sanat Merkezini 

(BSM) (Ocak 2010) geliĢtirmek ve plan dönemi sonuna kadar sayısını 94’ e 

çıkarmak. 

PG 1.7.1. Toplam BSM sayısı. 

PG 1.7.2. GeliĢtirilen BSM sayısı. 



29 

 

STRATEJĠK HEDEF 1.8: Plan dönemi sonuna kadar özel eğitime ihtiyacı olan 

tüm bireylerin eğitime eriĢimlerini sağlamak ve sunulan özel eğitim hizmetlerinin 

niteliğini iyileĢtirmek. 

PG 1.8.1. Okullara ücretsiz olarak taĢınan özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci sayısı. 

PG 1.8.2. Özel eğitim okul ve kurumlarında ücretsiz sıcak yemek hizmetinden 

yararlanan öğrenci sayısı. 

PG 1.8.3. Özel eğitim okul ve kurumlarına devam eden öğrencilere ücretsiz olarak 

dağıtılan kitap sayısı. 

PG 1.8.4. Özel eğitim okul ve kurumlarına ücretsiz olarak dağıtılan materyal sayısı. 

STRATEJĠK HEDEF 1.9: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile toplumun 

bütünleĢmesi sağlanarak bu bireylere yönelik olumlu tutum ve davranıĢ 

geliĢtirilmesi yoluyla sosyal kabulü ve toplumsal farkındalığı arttırmak. 

PG 1.9.1. Etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yazılı ve görsel materyaller ile 

bu materyallerin sayısı. 

PG 1.9.2. Düzenlenen etkinliklerin ve katılımcıların sayısı. 

STRATEJĠK HEDEF 1.10: Plan dönemi sonuna kadar özel eğitime ihtiyacı olan 

ve zorunlu öğrenim çağı dıĢına çıkan bireylerin okur-yazarlık oranını % 50 

arttırmak. 

PG 1.10.1. Düzenlenen kurs sayısı. 

PG 1.10.2. Kursa katılan birey sayısı. 
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POLĠTĠKA VE STRATEJĠLER  
 
Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri verilirken temel 

olarak bireyin topluma uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaĢam kalitesini 

arttırmak hedeflenmektedir. Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde 

eğitimde özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri; öğrencilerin 

yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim sürecinden en üst düzeyde 

yararlanmalarına, kendilerini gerçekleĢtirmelerine ve geliĢtirmelerine yöneliktir. 

Öğrenciye verilen özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetleri bu esaslar 

doğrultusunda sunulur. 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik olarak verilen hizmetlerin 

iyileĢtirilebilmesi için bir takım çalıĢmalar yapılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda sınıfların ve okulların fiziki yapısı uygun hale getirilecek, destek 

eğitim odaları açılacak, müfettiĢler, sınıf ve branĢ öğretmenleri ile yöneticilerin 

özel eğitim alanına iliĢkin bilgi ve becerilerle donatılması sağlanacak, yetersizliği 

olan öğrenciler ile ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yoluyla bu 

bireylere sunulan eğitimin kalitesinin artırılarak sunulan hizmetler 

iyileĢtirilecektir. 

 Özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danıĢma alanlarında hizmet sunan 

kurumların yapısını güçlendirmek amacıyla farklı alan uzmanlarının (görme, 

iĢitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, psikolog, çocuk 

geliĢimi ve eğitim uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, ölçme 

değerlendirme uzmanı, program geliĢtirme uzmanı vb.) uygun kadro unvanıyla 

bu kurumlarda istihdam edilmesine iliĢkin gerekli çalıĢmalar yürütülecek ve 

mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır 

 Sunulan tüm hizmetlerin temel kalite unsuru olan eğitim personeli ihtiyacının, 

eksiksiz karĢılanmasını sağlamak üzere üniversiteler, sivil toplum örgütleri, kamu 

kurum ve kuruluĢları ile etkin bir iĢ birliği yapılacaktır. 
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 Bireysel Rehberlik ve psikolojik danıĢma hizmetlerinin geliĢimsel rehberlik 

anlayıĢı içerisinde sürdürülmesini sağlamak üzere üniversitelerden, alan 

uzmanlarından ve alandaki sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve 

kuruluĢlarından en üst düzeyde yararlanılacaktır. 

 Meslek tanıtımına, okul öncesi eğitim döneminde baĢlanması sağlanacak bireyin 

okula, alana-programa, mesleğe ve iĢe yöneltilmesini etkili kılacak “Mesleki Bilgi 

Sistemi” yaygın kullanım ve bilgi aktarımıyla hizmete sunulacaktır.  

 Özel  eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal ortamlarda, akranlarıyla birlikte 

eğitim almaları için, eğitim kurumlarındaki ihtiyaçlar sık ve düzenli periyotlarla 

belirlenecek ve gerekli düzenlemeler çağın gerekleri doğrultusunda yapılacaktır. 

 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerinin 

desteklenmesi açısından önem arz eden sanatsal, kültürel, sportif yarıĢma ve 

faaliyetlere katılmaları için yeterli teĢvik verilecek ve gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 Öncelikle RAM’ larda kullanılan ölçme araçlarının norm ve sertifikasyon 

çalıĢmaları yapılarak kalite ve hizmet standartları belirlenecektir. 

 Alandaki geliĢmeler ile çağdaĢ uygulamalar doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı 

bireylere hizmet sunan okul, kurum ve özel eğitim sınıflarının personel, eğitim 

programları ve eğitim ortamları açısından niteliğinin geliĢtirilmesi sağlanacaktır. 

 Bilim ve  sanat merkezlerinin, alanda yaĢanan bilimsel geliĢmeler ve çağdaĢ 

uygulamalar ıĢığında, personel, eğitim programı ve eğitim ortamları bağlamında 

standardizasyon çalıĢmaları ile nitel ve nicel geliĢimleri sağlanacaktır. 

 Okul ve kurumlara, okul öncesi dönemden itibaren bireyleri tanıma, tanılama ve 

eğitsel değerlendirme amacına yönelik kullanılacak, ülkemiz koĢullarına uygun 

olarak hazırlanmıĢ yeni psikolojik ölçme araçları kazandırılacaktır. Okul 

psikolojik danıĢma ve rehberlik servisleri ile RAM’larda  sunulan hizmetin niteliği 

arttırılacaktır. 
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  Güncelliğini yitirmiĢ psikolojik ölçme araçlarının güncelleme çalıĢmaları plan 

dahilinde gerçekleĢtirilerek kullanılan araçların geçerli ve güvenilir olması 

sağlanacaktır. 

 Bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetlerinde kullanılan psikolojik 

ölçme araçlarından sertifika koĢulu arananların sertifikalı uzmanlarca kullanımı 

sağlanacak, uygulayıcılar arasındaki farklılıklar ortadan kaldırılarak 

uygulamaların kaliteli ve nitelikli olması koĢulu yerine getirilecektir.. 

 Toplumun  özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik olumlu tutum ve davranıĢ 

geliĢtirmesi amacıyla yapılan çalıĢmalar artırılarak bu bireylerin sosyal kabulü 

sağlanacaktır. 

 ĠLSĠS,  e-okul, e- rehberlik sistemleri ve RAM modülündeki veriler ile alandaki 

diğer kurum-kuruluĢların verilerinden yararlanılarak özel eğitim ve rehberlik 

hizmetlerinin eğitim-öğretim planlamalarının daha sağlıklı, verimli ve iĢlevsel 

olması sağlanacaktır. 

 Özel  eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitime eriĢimlerini arttırmak üzere, sosyal 

devlet anlayıĢına uygun olarak,  hizmetlerin geliĢtirilmesi sağlanacaktır.

 

 

B- Güvenli Eğitim Ortamları 

 

STRATEJĠK AMAÇ 2- Bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden sağlıklı 

geliĢimi için disiplinler arası katılımcı, bilgiye ve iĢbirliğine dayalı yönetim 

anlayıĢıyla öğrenci, aile ve yakın çevresiyle uyum ve eĢgüdüm içerisinde Ģiddeti 

önleyen güvenli eğitim ortamları oluĢturmak. (“Eğitim Ortamlarında ġiddetin 

Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011+) 

STRATEJĠK HEDEF 2.1:  “Eğitim Ortamlarında ġiddetin Önlenmesi ve 

Azaltılması Strateji ve Eylem Planı” kapsamında vaka analizi veri tabanı 

sonuçlarına göre manidar düzeyde Ģiddet olaylarının yaĢandığı okul-kurum 
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personelinin tamamı ile diğer okul-kurumlardaki personelin   % 60’ ının 2014 yılı 

sonuna kadar hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak. 

PG 2.1.1. Eğitim ortamlarında Ģiddetin önlenmesi kapsamında açılan hizmet içi 

eğitim faaliyeti sayısı 

PG 2.1.2 .Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılan sertifika alan çalıĢan sayısı 

STRATEJĠK HEDEF 2.2:  Güvenli ve Ģiddetten uzak eğitim ortamları 

sağlayarak ve Ģiddet konusunda toplumsal duyarlılığı artırarak okullarda Ģiddet ve 

Ģiddete kaynaklık eden olay sayısını her yıl % 10 oranında azaltmak. 

PG 2.2.1. Eğitim kurumlarında yaĢanan yıllık olay sayısı 

PG 2.2.2. Güvenli ve Ģiddetten uzak eğitim ortamları konusunda yapılan etkinlik 

sayısı-etkinliklere katılımcı sayısı 

PG 2.2.3. Güvenli ve Ģiddetten uzak eğitim ortamı modeline geçen okul-kurum 

sayısı 
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POLĠTĠKA VE STRATEJĠLER  

 Eğitim ortamlarının öğrencilerin psiko-sosyal geliĢimlerine destek sağlayıcı 

nitelikte olması için ulusal ve uluslar arası protokol ve projelerle desteklenen 

geliĢtirme faaliyetleri gerçekleĢtirilecektir.  

 Bu protokol ve projeler; “2006-2010 Türkiye UNICEF Ülke Programı”, 

“Eğitim Ortamlarında ġiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem 

Planı (2006-2011+)” ve buna bağlı olarak yürürlüğe giren MEB ile ĠçiĢleri 

Bakanlığı ĠĢ birliği Protokolü, “Madde Bağımlılığını Önleme Ulusal Eylem 

Planı 2007-2010”, “Kaynakları Sınırlı Ailelerin Güçlendirilmesi ĠĢ Birliği 

Protokolü”, AB “Türkiye’de Çocuklar Ġçin Ġyi Bir YönetiĢim Koruma ve 

Adaletin Güçlendirilmesi Projesi” ve “2007-2013 Millî Eğitim Bakanlığı 

ÇalıĢma Programı” olarak sayılabilir. 

 Uyumlu ve ahenkli eğitim ortamları modelinin gerekleri olan tutum ve 

davranıĢların okul-kurum personeli ile öğrenci ve ailelere kazandırılması için 

görsel-iĢitsel yayınlar, toplantı ve seminerlerden yararlanılacaktır. 

 ġiddet ve nedenleri, iletiĢim yöntemleri gibi konularda bilgilendirme çalıĢmaları 

yapılacak, eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Öğrencilerin kendilerini her türde 

Ģiddet, istismar ve ihmalden korumaları konusunda bilinçlendirilmeleri 

sağlanacaktır. 

 Eğitim personeli ile öğrenci ve aileler; çocuk ve insan hakları konularında 

bilinçlendirilecektir. Ayrıca bu konularda eğitim yöneticilerinin çağın gereği olan 

tutum ve davranıĢlar geliĢtirmeleri hususunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin öğrencilerin ruhen ve bedenen sağlıklı geliĢimi ve 

akademik baĢarıları üzerindeki etkisi hakkında baĢta veliler olmak üzere 

kamuoyu sürekli aydınlatılarak öğrencilerin bu faaliyetlere katılımı 

desteklenecektir. 
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 IV. BÖLÜM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

Ġzleme, Stratejik Planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanması anlamını taĢımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının 

amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve 

uygunluğunun analizidir. 

Stratejik Planın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, uygulamasının 

izleme ve değerlendirmesi de baĢlayacaktır. Ġzleme ve değerlendirme, planın 

gözden geçirilmesi, performans değerlendirilmesi ve ölçümü, sonuçların izlenmesi 

ve sürekliliğin sağlanması aĢamalarından oluĢacaktır. Bu amaçla Strateji GeliĢtirme 

ġubesi Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme 

Ekibi” oluĢturulacaktır. Ayrıca sürecin etkinliğini artırmak amacıyla plan ekinde yer 

verilen hedef-sorumluluk tablosu hazırlanmıĢtır (EK-3). 

 Plan’da yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere 

ulaĢabilmek için yürütülecek çalıĢmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini 

zamanında ve etkin bir Ģekilde yapabilmek amacıyla Bakanlığımızda da Stratejik 

Plan Ġzleme ve Değerlendirme Ekibi kurulacaktır. Stratejik amaçların ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri 

faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını Ġzleme 

ve Değerlendirme Ekibine, bir nüshasını da Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına 

gönderecektir. 

 Ġzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans 

değerlendirmelerini konsolide ederek, performans göstergelerinin ölçümü ve 

değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle 

uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve 

hedeflerle ne derece örtüĢtüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacak;  

üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. 
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Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı tespit 

edilerek varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare 

performans hedeflerine ulaĢma konusunda doğru bir yaklaĢım izlenmiĢ olacaktır. 
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EK-1 

ÖZEL EĞĠTĠM REHBERLĠK VE DANIġMA HĠZMETLERĠ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġ LĠSTESĠ       

 

PAYDAġ ADI 

 

ĠÇ PAYDAġ / DIġ PAYDAġ 

YARARLANICI 

GENEL MÜDÜR LĠDER 

YÖNETĠCĠLER ĠÇ PAYDAġ 

GENEL MÜDÜRLÜK BĠRĠMLERĠ ĠÇ PAYDAġ 

DĠĞER PERSONEL (Öğretmen, Teknik Personel, 

Memur, vs..) 

ĠÇ PAYDAġ 

BAKANLIK BĠRĠMLERĠ ĠÇ PAYDAġ 

Ġl / ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ ĠÇ PAYDAġ 

OKULLAR ĠÇ PAYDAġ 

KURUMLAR ĠÇ PAYDAġ 

ÖĞRENCĠLER DIġ PAYDAġ / YARARLANICI 

VELĠ DIġ PAYDAġ / YARARLANICI 

KAMU KURUM VE KURULUġLARI  

BAġBAKANLIK ÖZÜRLÜLER ĠDARESĠ 

BAġKANLIĞI 

DIġ PAYDAġ 

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DIġ PAYDAġ 

EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DIġ PAYDAġ 

ATATÜRK  KÜLTÜR VE DĠL VE TARĠH 

YÜKSEK KURUMU 

DIġ PAYDAġ 

SOSYAL HĠZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
DIġ PAYDAġ 
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EK- 2 

ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ ĠLE STRATEJĠK PLAN ĠLĠġKĠ TABLOSU 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı 60. Hükümet Programı 17. Milli Eğitim ġurası Kararları Orta Vadeli Program 

SAM-1 

SH 1.1  * * * * 

SH 1.2 * * * * 

SH 1.3 * * * * 

SH 1.4 * * * * 

SH 1.5 * * * * 

SH 1.6 * * * * 

SH 1.7 * * * * 

SH 1.8 * * *  

SH 1.9 * * *  

SH 1.10 * * *  

SAM-2 

SH 2.1 * * *  

SH 2.2 * * *  
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                EK-3 

TEMA STRATEJĠK AMAÇLAR STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM 
Ö

Z
E

L
 E

Ğ
ĠT

ĠM
 V

E
 R

E
H

B
E

R
L

ĠK
 

 

 

 

 

 

 

STRATEJĠK AMAÇ 1-  Sosyal 

devlet anlayıĢı içinde bireylerin 

potansiyellerini en üst düzeyde 

gerçekleĢtirebilmelerini ve 

toplumla bütünleĢmelerini 

sağlamak üzere tanıma, tanılama 

ve yöneltme hizmetlerinin 

niteliğini geliĢtirmek. 

STRATEJĠK HEDEF 1.1: Örgün Eğitim Kurumları ile 

Rehberlik ve AraĢtırma Merkezlerinde (RAM) bulunan 

rehber öğretmen açığını karĢılayarak psikolojik danıĢma ve 

Rehberlik hizmetlerine tüm öğrencilerin ve ailelerin 

eriĢimini sağlamak 

-EĞĠTSEL VE MESLEKÎ REHBERLĠK ġUBESĠ 

-REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ 

ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.2: RAM’ların eğitsel 

değerlendirme ve tanılama hizmetleri ile rehberlik hizmet 

standartlarını 2012 yılı sonuna kadar belirlemek, her yıl % 

20’sini standartlara uygun hale getirmek ve sayısını plan 

dönemi sonuna kadar  %12 artırmak. 

 

-REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZLERĠ 

ġUBESĠ 

-PSĠKOLOJĠK ÖLÇME ARAÇLARI ġUBESĠ 

 

STRATEJĠK HEDEF 1.3: Etkili bir mesleki rehberlik 

ve yöneltme için 2014 yılına kadar “Mesleki Bilgi Sistemi 

(MBS)”ni kurarak etkin kullanmak. 

 

EĞĠTSEL VE MESLEKÎ REHBERLĠK ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.4: KaynaĢtırma eğitimi 

kapsamındaki öğrenciler için standartlara uygun 

hazırlanmıĢ destek eğitimi odaları ve özel eğitim sınıflarını 

plan dönemi sonuna kadar % 50 artırmak. 

 

PROGRAM GELĠġTĠRME VE KAYNAġTIRMA 

ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.5: Özel eğitim okulu/kurumu 

sayısını plan dönemi sonuna kadar % 25 arttırmak ve bu 

kurumlarda görev yapan öğretmenlerin % 20’sinin özel 

eğitim alanında eğitim almasını sağlamak. 

-SOSYAL DUYGUSAL GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN 

EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-BEDENSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-ZĠHĠNSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 
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STRATEJĠK HEDEF 1.6: Özel eğitim okul/kurumundaki 

erken eğitim ve okul öncesi eğitim sınıflarının 2008 yılında 

31 olan sayısını plan dönemi sonuna kadar 110’a çıkarmak. 

-SOSYAL DUYGUSAL GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN 

EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-BEDENSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-ZĠHĠNSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.7: 52 ilde faaliyet gösteren 57 

Bilim ve Sanat Merkezini (BSM) (Ocak 2010) geliĢtirmek 

ve plan dönemi sonuna kadar sayısını 94’ e çıkarmak. 

 

ÖZEL YETENEKLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.8: Plan dönemi sonuna kadar 

özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerin eğitime 

eriĢimlerini sağlamak ve sunulan özel eğitim hizmetlerinin 

niteliğini iyileĢtirmek. 

 

  -STRATEJĠ GELĠġTĠRME ġUBESĠ 

-SOSYAL DUYGUSAL GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN 

EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-BEDENSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-ZĠHĠNSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.9: Özel eğitime ihtiyacı olan 

bireyler ile toplumun bütünleĢmesi sağlanarak bu bireylere 

yönelik olumlu tutum ve davranıĢ geliĢtirilmesi yoluyla 

sosyal kabulü ve toplumsal farkındalığı arttırmak. 

 

-BEDENSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-ZĠHĠNSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-PROGRAM GELĠġTĠRME VE KAYNAġTIRMA 

EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-SOSYAL DUYGUSAL GÜÇLÜĞÜ OLANLARIN 

EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 1.10: Plan dönemi sonuna kadar 

özel eğitime ihtiyacı olan ve zorunlu öğrenim çağı dıĢına 

çıkan bireylerin okur-yazarlık oranını % 50 arttırmak. 

 

 

-BEDENSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 

-ZĠHĠNSEL ENGELLĠLERĠN EĞĠTĠMĠ ġUBESĠ 
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TEMA STRATEJĠK AMAÇLAR STRATEJĠK HEDEFLER SORUMLU BĠRĠM 
Ö
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STRATEJĠK AMAÇ 2- Bireylerin 

bedensel, ruhsal ve zihinsel yönden 

sağlıklı geliĢimi için disiplinler arası 

katılımcı, bilgiye ve iĢbirliğine 

dayalı yönetim anlayıĢıyla öğrenci, 

aile ve yakın çevresiyle uyum ve 

eĢgüdüm içerisinde Ģiddeti önleyen 

güvenli eğitim ortamları oluĢturmak.  

STRATEJĠK HEDEF 2.1: “Eğitim Ortamlarında 

ġiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem 

Planı” kapsamında vaka analizi veri tabanı 

sonuçlarına göre manidar düzeyde Ģiddet olaylarının 

yaĢandığı okul-kurum personelinin tamamı ile diğer 

okul-kurumlardaki personelin   % 60’ ının 2014 yılı 

sonuna kadar hizmetiçi eğitim almalarını sağlamak. 

 

 

 

KĠġĠSEL VE PSĠKOSOSYAL HĠZMETLER ġUBESĠ 

STRATEJĠK HEDEF 2.2:   Güvenli ve ġiddetten 

uzak eğitim ortamları sağlayarak ve Ģiddet 

konusunda toplumsal duyarlılığı artırarak okullarda 

Ģiddet ve Ģiddete kaynaklık eden olay sayısını her yıl 

% 10 oranında azaltmak. 

 

 

 

 

KĠġĠSEL VE PSĠKOSOSYAL HĠZMETLER ġUBESĠ 

 

 


