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Vali SunuĢu 
 

Günümüzde tüm sektörler teknolojik geliĢmeler ıĢığında ciddi bir değiĢim ve 
dönüĢüm sürecine girmiĢtir. Yapay zekânın disiplinler arası devasa bir geliĢim 
göstermesiyle sanayileĢen sektörlerin ortaya çıkardığı ürünler fiziksel, biyolojik ve 
dijital anlamda tek vücutta birleĢmiĢtir.  Dünya çapında ulaĢılan bu sanayileĢme 
düzeyi de oluĢturduğu kendine has kurallarla insanoğlunu yine kendi belirlediği 
yaĢam tarzına uymak durumunda bırakmıĢtır. Gelinen düzeyde sektörler arası sessiz 
ve derinden iĢleyen bu mekanizmanın toplumsal dokumuzla uyuĢmasını sağlamak 
kaçınılmaz olmuĢtur.  Bu yolla yapay zekâyı kurgulayan tüm otoritelere teknolojinin -
amaç haline getirilmeden- sade bir araç olarak insanlığa hizmet etmesi gerektiği mesajı 
ulaĢtırılmalıdır. ĠĢte bu bağlamda ĢekillenmiĢ Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim 
Vizyonu; Medeniyetimizin dinamik değerleri kuĢatıcılığında çağımızın eğitim 
ekosistemini oluĢturmayı hedeflemiĢtir. Küresel beĢeri krizlerden büyük oranda 
etkilenen sektörler kontrolsüz tüketimi tetiklerken sanal gerçekliğin esaretinde 
varolmaya çalıĢan insanımız da kendi doğası ve dıĢ tabiatla çatıĢan bir duruĢ 

sergilemektedir.  KarmaĢanın hâkim olduğu bu süreçte düzlüğe çıkmanın tek Ģartı insan potansiyelimizde medeniyetimizin köklerinden beslenen 
bir akıl ve kalp birliği oluĢturmaktır. Bu bağlamda Bingöl Valiliği olarak sözkonusu düzlemde bir iletiĢimi yakalayabilmek ve halkımızla el ele, 
gönül gönüle bir duruĢ sergileyebilmek üzere harekete geçtik. Halkımızla oluĢturduğumuz nitelikli birlikteliğimizi sistematik ve kurumlar arası 
iĢbirliğine dayanan proje temelli yaklaĢımlarla destekledik.  
              Çevre, kültür, turizm, spor, sağlık, eğitim, sosyal hizmet gibi alanlarda önemli görevler üstlenmiĢ olan Ġl Özel Ġdaremiz Bingöl Ġl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile tüm bu alanlarda koordineli çalıĢmalar yürütmeyi planlamıĢtır. Bu bağlamda Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunu 
ilimize uyarlarken disiplinler arası misyonumuzu gerçekleĢtirmek üzere kolları sıvadık.  Eğitimin bir ekip çalıĢması olduğu bilinciyle tüm bu 
çalıĢmaları gerçekleĢtirirken kurumlar arası nitelikli iletiĢimi odağa aldık.  
             2019-2023 MEB Stratejik Planında belirlenmiĢ tüm amaç ve hedefleri gerçekleĢtirmek üzere Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bir Eylem Planı 
hazırlamıĢtır. Bu Eylem Planında ilimizin tüm kurumlarıyla iĢbirliğine gidilmesi hedef olarak belirlenmiĢtir. Ġl MEM‟in bu yaklaĢımı ilimizde 
eğitimi sağlam bir ekibe teslim ettiğimiz inancını bizde pekiĢtirmiĢtir.   
             Bingöl Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de; Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonunda da belirttiği gibi üç yıllık bir aĢamalandırmayla 
gerçekleĢtirileceği 2019-2023 Stratejik Planındaki hedeflerini ilimiz koĢullarına uyarlayarak Bingöl Ġl MEM 2019-2023 Stratejik Planını 
oluĢturmuĢtur. Halkımızın kültürel dokusuna uyumlu yaklaĢımların da yükseltilmesi sonucu oluĢturulan bu planın uygulanma sürecinde 
öğretmen, öğrenci, veli, okul idaresi ve okullarımızla iletiĢim halinde bulunan tüm odakların iĢbirlikçi yaklaĢımlar sergilemesini temenni eder, 
planın ilimiz Milli Eğitim camiasına hayırlı olmasını dilerim.                            

Kadir EKĠNCĠ                                                                                     
Bingöl Valisi 
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Ġl Milli Eğitim Müdürü SunuĢu 
Eğitimin „program odaklı‟ veya „pragmatik‟ değil „paradigmatik‟ bir dönüĢüme ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu insanın akıl ve kalple çift kanatlı olması gerektiğini 
vurgulamakta ve sadece maddi olana yönelen bir eğitimi de reddetmektedir. Bakanlığımız medeniyetimizin 
köklerinden beslenen bir eğitim anlayıĢıyla Global Dünyaya disiplinler arası bir uyum sağlayan insan 
profilini oluĢturmayı hedeflemektedir. Ülke olarak bu uyumu yakalayan kitleleri yetiĢtirebildiğimiz takdirde 
“21.yy dünyası insanlığına” katkımız o vakit tartıĢılmaz olacaktır. Peki, bu standartlar nelerdir? Dünyadaki 
öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli profili uluslararası gerçekleĢtirilen TIMSS ve PISA gibi tarama 
araĢtırmalarında belirlenmekte ve ülkemiz bu tarama süreçlerine dâhil edilmektedir. ĠĢte tam da bu 
bağlamda Bingöl Ġl MEM olarak Bakanlığımızın; „küresel standartları yakalamıĢ, okuduğunu anlayan, 
anladığını ifade edebilen, bildikleri ve öğrendikleri ile neye ulaĢmak istediğini bilen bir nesil yetiĢtirmek ve 
nihayet ne istediğini bilen bir toplum olarak küresel dönüĢüme pozitif bir etkide bulunan bir ülke olabilmek‟ 
amacına hizmet eden bir taĢra teĢkilatı olmayı hedefledik. Eğitimin beĢerlikten insanlaĢmaya doğru yol alan 
bir süreç olduğu bilinciyle ilimizde de insan odaklı bir bakıĢ açısı inĢa etmeyi hedefledik.  

Ülkemiz genelinde eğitime eriĢim ve nicelik ile ilgili sorunların aĢıldığı bir süreç yaĢamaktayız.  
Gelinen noktada; özelde çocuklarımız ve genelde tüm topluma ulaĢtırdığımız eğitimin niteliğini arttırma 
çabasındayız. Asrımız ihtiyaçlarına büyük oranda „Dijital‟ çözümler üretmenin popüler olduğu çağımızda; 
amaç değil araç haline getirebilecek nitelikte teknolojiyi bilinçli kullanma anlayıĢını geleceğimizin mimarları 
olan çocuklarımıza kazandıracak önlemler almalıyız.  Tasarladığımız eğitim modeliyle bilinçli dijital 

yaklaĢımları öğrencilerimize kazandırarak dijital bağımlılık sahibi bireyler olmalarını önlemeli; çocuklarımızın sanal aleme değil gerçek dünyaya 
tutunan gerçek hedefler belirleyen bireyler olmalarını sağlamalıyız. 

Toplumda ailenin iĢlevini okullarımızın yürüttüğü gerçeğinden yola çıktığımızda okullarımızdaki dijital yaĢam alanlarını arttırma ihtiyacı 
duymaktayız.  Öğrencilerimizin çağın ihtiyaçlarını karĢılayacak bilinçli dijital yaklaĢımlar edinmesini sağlamak amaçlı tüm ortaokul ve 
ortaöğretim kurumlarımıza hizmet sunacak, FKA tarafından desteklenmiĢ bir STEM Bilim Merkezi oluĢturma sürecindeyiz. SODES Güdümlü 
Projemiz kapsamında Bakanlığımızın tüm okul düzeyleri için planlamıĢ olduğu Tasarım – Beceri Atölyeleri bağlamında çalıĢmalar 
yürütmekteyiz. Bu Ģekilde çocuklarımızı bilinçli ve üretken bir anlayıĢla teknoloji kullanmaya teĢvik edebiliriz; gençliğimizin de dijital 
bağımlılıktan sıyrılıp nitelikli bir duruĢla sosyal yaĢama odaklanmalarını sağlayabiliriz.  

Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu eksenli bir duruĢla Bingöl Ġl MEM olarak ilimizdeki tüm eğitim kadromuzun da katkılarıyla ilimizin 
2023 Eğitim Vizyonunu oluĢturduk. Yine 2019-2023 Stratejik Planımız için ilimizin Eylem Planını oluĢturduk. Okullarımız yaĢam alanlarımız 
olsun bilinciyle tasarladığımız tüm çalıĢmalarımızı ve hazırladığımız Eylem Planının ilimizde uygulanma sürecini hassasiyetle takip etme 
kararlılığındayız. Bu bağlamda; yeni kamu yönetimi anlayıĢı gereği, Bingöl Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü için hazırlamıĢ olduğumuz 2019-2023 
Stratejik Planın oluĢturulması sürecinde emeği geçen eğitim kadromuza ve tüm personelimize teĢekkür eder; Stratejik Planımızın Ġlimiz eğitimine 
baĢarılar getirmesini temenni ederim.                                                                                                                            

                  Rahmi GÜNEY 
Ġl Milli Eğitim Müdürü 
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Tanımlar 

BütünleĢtirici Eğitim (KaynaĢtırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de 

sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim 

uygulamalarıdır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaĢık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik 

mekâna/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafiverilerin; toplanması, 

depolanması, iĢlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, 

personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. 

Destekleme ve YetiĢtirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına 

devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiĢtirme amacıyla açılan 

kurslardır. 

Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm geliĢim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim 

ihtiyaçlarını eğitsel amaçla belirleme sürecidir. 

ĠĢletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini iĢletmelerde, teorik 

eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya iĢletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde 

yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder. 

Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan 

birliklerdir. 

Ortalama Eğitim Süresi: BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programının yayınladığı Ġnsani GeliĢme Raporu'nda verilen ve 25 yaĢ ve 

üstü kiĢilerin almıĢ olduğu eğitim sürelerinin ortalaması Ģeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifadeetmektedir. 

Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalıĢacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve 

mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur. 

Örgün Eğitim DıĢına Çıkma: Ölüm ve yurt dıĢına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim 

kurumlarından iliĢik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRCVDMyVCQ255YQ
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ28lQzQlOUZyYWZp
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Örgün Eğitim: Belirli yaĢ grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmıĢ programlarla, okul çatısı altında  

düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarınıkapsar. 

Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha 

fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli iĢsizler, engelliler gibi bireylerin oluĢturduğu grupları ifade eder. 

Özel Yetenekli Çocuklar: YaĢıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe iliĢkin kapasitede önde olan, özel 

akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde 

performans gösteren bireydir. 

Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm geliĢim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel 

özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir. 

Ulusal Dijital Ġçerik ArĢivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen beceri destekli dönüĢüm ile ülkemizin her yerinde yaĢayan öğrenci 

ve öğretmenlerimizin eĢit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aĢması sağlamaya yönelik 

eğitsel dijital içerik ambarıdır. 

Uzaktan Eğitim: Her türlü iletiĢim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak insanların eğitim almalarının 

sağlanmasıdır. 

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiĢ ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu 

kademeden ayrılmıĢ ya da bitirmiĢ bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel geliĢmelerini 

sağlayıcı nitelikte çeĢitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin 

bütününü ifade eder. 

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren 

ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluĢan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın 

öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluĢan eğitim sürecini ifade eder. 
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GiriĢ 
 
Dünyamız oldukça hızlı bir küresel değiĢim ve dönüĢüm sürecine girmiĢtir. ġeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık temelinde 
gerçekleĢen bu değiĢim, kurumları ve verdikleri hizmetleri derinden etkilemektedir.  
 
Bu yeni kamu yönetimi anlayıĢı doğrultusunda Kamu Mali Yönetimi kamu idarelerinin, küresel talep ve beklentiler doğrultusunda, 
katılımcı yöntem kullanarak kendileri için stratejik amaç ve hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiĢ göstergeler 
doğrultusunda ölçmelerini, bütün bu sürecin izleme ve değerlendirmelerini zorunlu hale getirmiĢtir. Öyle ki; 5018 Sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9. maddesi doğrultusunda kamu kuruluĢları “Stratejik Plan” hazırlamak konusunda yükümlü hale 
getirilmiĢtir.  
 

Disiplinler arası bir yaklaĢımla bilgi toplumuna ulaĢma hedefini kararlılıkla takip eden ülkemizde toplumsal beklentiler ve kurumsal 

hedefler ile Ģekillenen bu süreç kaçınılmaz olarak eğitimi de etkilemektedir. Bu doğrultuda Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

Bakanlığımız koordinasyounundailk Stratejik planını 2010-2014 ikincisini, 2015-2019 yıllarını kapsayacak Ģekilde hazırlamıĢ ve 

uygulamıĢtır. Hâlihazırda; ilimizin tüm kademelerdeki eğitimi adına belirlediğimiz tüm amaç ve hedeflerde Bakanlığımızın 2023 

Eğitim Vizyonunu esas alarak ilimizin 2019-2023 Stratejik Planını oluĢturulmuĢtur. Hazırlık sürecinde PESTLE, GZFT analizi 

yaparak tüm paydaĢlarımızla yaptığımız çalıĢtaylarda elde ettiğimiz veriler ıĢığında eğitim ve öğretim sistemine iliĢkin sorun ve 

geliĢim alanları ile eğitime iliĢkin önerileri tespit ettik; bunlara yönelik amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirledik. 

 
Amacımız gerek Ġlçe gerekse Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planlarının baĢarı ile uygulanabilmesi için tüm yöneticilerimiz ve 
çalıĢma arkadaĢlarımızla birlikte planlarımızda belirttiğimiz hedefleri gerçekleĢtirerek Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonuna 
ulaĢmaktır. 
 
2019-2023 Dönemini kapsayan Stratejik Planımız, önümüzdeki beĢ yılda yapmayı hedeflediğimiz temel faaliyetler ve hayata 
geçirmeyi hedeflediğimiz projeler için bir yol haritası niteliği de taĢımaktadır.  
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 



13  

Stratejik Plan Hazırlık Süreci 

Stratejik planlama uygulamalarının baĢarılı olması önemli ölçüde plan öncesi hazırlık çalıĢmalarının iyi planlanmıĢ olmasına ve 

sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Program aĢağıdaki konuları içermektedir: 

 Stratejik plan hazırlık çalıĢmalarının baĢladığınınduyurulması 

 Stratejik plan geliĢtirme kurul ve ekiplerininoluĢturulması 

 Stratejik planlama ekiplerine eğitimlerdüzenlenmesi 

 

 Stratejik plan hazırlama takvimininoluĢturulması 

2019-2023 döneminde kullanılmıĢ olan Bingöl Ġl Millî Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli, ġekil-1‟de belirtilmiĢtir. ġekil 

1‟e göre durum analizinin gerçekleĢtirilerek geleceğe yönelim 

bölümünün tasarlanması, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri 

olan performans programının hazırlanması ve uygulama 

sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planlama Modeli‟nin ana hatlarını oluĢturmaktadır. Bu 

kısımda yukarıdaki konular kapsamında Bingöl Ġl MEM 2019-2023 

Stratejik Planı‟nın oluĢturulma sürecine yön veren mevzuat ve 

program ile çalıĢma ekipleri ve takviminedeğinilmiĢtir. 

 
 

Ġl Müdürlüğümüz baĢkanlığında Ģube müdürleri ile 2 ayrı çalıĢtaydüzdenlenmiĢtir. Bu çalıĢtaylarda MEB tarafından hazırlanan stratejik paln 

doğrultusunda GZFT analizi, PESTLE analizi, hedeflerin ve stratejilerin ile uyarlanması, eylemlerin belirlenmesi sağlanmıĢtır. Stratejik plan il 

koordinatörü tarafından birim Ģefleriyle verilerin nitelikli sağlanması ve strateik plan sürecinin açıklanması gibi konularda 2 adet toplantı 

düzenlenmiĢtir. Ġlçe millî eğitim müdürlüklerine yönelik 1 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir. Bu toplantıda ilçelere uygun performans 

göstergeleri, hedefler belirlenmiĢtir. Stratejik plan il koordinatörü tarafından okul stratejik plan ekiplerine 1 adet çalıĢtay düzenlenmiĢtir. Bu 

çalıĢtayda okullarımızın okul türüne yönelik hedef ve performans göstergeleri belirlenmiĢtir. 

Bingöl 
MEM 

2019-2023 
StratejikPl

an 

Üst Poltika 
Belgelerinin 

Analizi 

ÇalıĢtaylar 
ve 

Toplantılar 

Mevcut 
Durum 
Analizi 

 
Literatür 
Taraması 

PaydaĢ 
Analizi 
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ġekil 2: Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 



15 
 

Genelge ve Hazırlık Programı 

Stratejik plan hazırlık çalıĢmaları, Bakanlık tarafından merkez ve taĢra birimlerine 2018/16 sayılı Genelge ile yazı ile gönderilen 

bilgiler tüm il ve ilçede bulunan okul/kurumlara duyuru ile baĢlamıĢtır. Özellikle okullarımıza MEB 2019-2023 Stratjik Planı 

doğrultusunda bir plan hazırlanması üzerinde bilgilendirmeler ve seminerler düzenlenmiĢtir. Bunun yanında 2023 Vizyon belgesi 

ile eylem planları iliĢkilendirilmiĢtir. Müdürlüğümüze bağlı birimlerle stratejikplan için birkaç oturum toplantılar yapılmıĢ stratejik 

yönetim anlayĢının öneminden bahsedilmiĢtir. Strateji geliĢtirme kurul ve ekipleri ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan 

Hazırlık Programı‟na genelge eki olarak yer verilmiĢtir. Bingöl Ġl MEM 2019–2023 Stratejik Planı, literatür taraması, üst politika 

belgelerinin analizi, odak grup çalıĢmaları, kapsamlı durum analizi raporu, PaydaĢ analiziçalıĢmaları doğrultusunda hazırlanmıĢtır. 

Ekip ve Kurullar 
 

A- Stratejik GeliĢtirme Kurulu 

Stratejik plan üst Kurulu Ġl Milli Eğitim Müdürü baĢkanlığında, TeftiĢ Kurulu BaĢkanı, 2 Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve 2 

Ģube müdüründen oluĢmaktadır.  

       B- Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yöneticisi baĢkanlığında tüm Stratejik Plan çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlamak 

üzere “İl MEM Stratejik PlanlamaEkibi” oluĢturulmuĢtur. 

Ġl Millî Eğitim Müdürü BaĢkanlığında, Stratejik Plan Üst Kurulu kurularak üst düzeyde katılım sağlanmıĢtır. Müdürlüğümüz 

bünyesinde kurulan Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi ile Stratejik Plan Hazırlama Ekipleri kurularak stratejik plan hazırlama 

çalıĢmalarında görevlendirilmiĢlerdir. Stratejik planlama ekibi üst yönetimin ve çalıĢanların planı sahiplenmesi için Ġl Müdürlüğümüz 

baĢkanlığında Ģube müdürleri ile 2 ayrı çalıĢtay düzenlenmiĢtir. Bu çalıĢtaylarda MEB tarafından hazırlanan stratejik paln 

doğrultusunda GZFT analizi, PESTLE analizi, hedeflerin ve stratejilerin ile uyarlanması, eylemlerin belirlenmesi sağlanmıĢtır. 

Stratejik plan il koordinatörü tarafından birim Ģefleriyle verilerin nitelikli sağlanması ve strateik plan sürecinin açıklanması gibi 

konularda 2 adet toplantı düzenlenmiĢtir. Ġlçe millî eğitim müdürlüklerine yönelik 1 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenmiĢtir.. 
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Tablo 1: Strateji GeliĢtirme Kurulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 BĠNGÖL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN ÜST KURULU 

Sıra Adı SOYADI Unvanı GörevYeri Görevi 

1 Rahmi GÜNEY BaĢkan Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ġl Milli Eğitim Müdürü 

2 Yusuf TOKUġ Üye Strateji GeliĢtirme Ġl Milli Eğitim Müdür Y. 

3 Orhan BUĞRAHAN Üye Ortaöğretim Ġl Milli Eğitim Müdür Y. 

4 Ali Ġhsan YANILMAZ Üye Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

5 Remzi DĠNLER Üye Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

6 Abdulhaluk ÇAKAN Üye Ölçme Ve Değerlendirme ġube Müdürü 

7 Ahmet KORKUTATA Üye Özel Eğitim ġube Müdürü 

8 Erdoğan ZUREL Üye ĠnĢaat Emlak ġube Müdürü 

9 Mahmut GÖÇÜNCÜ Üye Din Öğretimi ġube Müdürü 

10 Mehmet ARSLAN Üye Ġnsan Kaynakları-2 ġube Müdürü 

11 Orhan SEVEN Üye Temel Eğitim ġube Müdürü 

12 Ömer Abdulaziz DÖGER Üye Destek Hizmetleri ġube Müdürü 

13 Serhat ARAN Üye Hayatboyu Öğrenme ġube Müdürü 

14 Galip GENGÖRÜ Üye TeftiĢ Kurulu Koordinatör Maarif MüfettiĢi 
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Tablo 2: Ġl MEMStratejik Planlama Ekibi 

 

2019-2023 BĠNGÖL ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ 

Sıra Adı SOYADI Unvanı GörevYeri Görevi 

1 Yusuf TOKUġ BaĢkan Strateji GeliĢtirme Ġl Milli Eğitim Müdür Yrd. 

2 Muhammed Fatih KARTAL  Koordinatör AR-GE ASKE Üyesi 

3 Saadet ÇĠÇEK BAMJA Üye AR-GE ASKE Üyesi 

4 Gülten BUTAKIN Üye AR-GE PKE Üyesi 

5 Ġslam ġahin Üye  AR-GE PKE Üyesi  

6 Gülseren ġAYAN Üye AR-GE ASKE Üyesi 

7 Abdulmutalip   ARAN Üye Strateji GeliĢtirme Birim ġefi 

8 Aynur KOÇLU Üye Strateji GeliĢtirme Birim ġefi 

9 Murat VAROL Üye Strateji GeliĢtirme V.H.K.Ġ  

9 Ahmet DÜNDAR Üye Strateji GeliĢtirme Memur  

10 Ġhsan DOĞAN Üye Ġnsan Kaynakları Atama Birim ġefi  

11 Hasan  ÇĠNKILIÇ Üye Ġnsan Kaynakları HĠE Birim ġefi 

12 Burhaneddin HĠġAN Üye Ġnsan Kaynakları Özlük Birim ġefi 

13 Ahmet BÜRKÜK Üye ĠnĢaat ve Emlak Teknisyen   

14 Arif KALIN Üye Din Öğretimi Birim ġefi 

15 Yakup ELALTUNKARA Üye Orta Öğretim Birim ġefi 

16 Fehmi KESKĠN Üye Özel Öğretim Birim ġefi 

17 Mahsum KÖSE Üye Mesleki Eğitim Birim ġefi 

18 Süleyman BUDUNOĞLU Üye Hayat Boyu Öğrenme Birim ġefi 

19 Nazım BURULDAY Üye  Bilgi ĠĢlem Mühendis 

20 Bahri ALAN Üye Bilgi iĢlem MEBBĠS Ġl Yöneticisi 

21 Osman BÜRKE Üye Bilgi iĢlem Fatih Projesi Eğitmeni 

22 Rahmi ĠġĠM Üye Bilgi iĢlem DYS-MEBBĠS Koordinatör 

23 Taner KARAASLAN Üye  Bilgi iĢlem Fatih Projesi Koordiantörü 
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Durum Analizi 

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliĢtirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun 

kontrolü dıĢındaki olumlu ya da olumsuz geliĢmelerin saptanması amacıyla Bakanlığımızca mevcut durum analizi yapılmıĢtır. 

Kurumsal Tarihçe 
 Cumhuriyetin ilanından önce Bingöl‟de eğitim, geleneksel Ġslami kurumlaĢmanın en belirgin okulu olan medreseler 

aracılığıyla yürütülmekteydi. Medreselerdeki eğitim-öğretimde dini ilimler, modern ilimlere göre daha ağırlıklı olarak okutulurdu. 
Medreseler sadece Ģehir ve kasaba merkezlerinde bulunmaz, köylerde daha yaygın olarak bulunurlardı. Ġlimizde açılan ilk Sıbyan 
mektebi 1872 yılında, o zaman Erzurum iline bağlı ilçe olan, Kiğı‟da açılmıĢ, 1886 yılında Mektebi RüĢtiye olarak ilkokula bağlı bir 
ortaokul durumunda eğitime devam etmiĢtir. RüĢtiye mektebi ve ilkokul I.Dünya SavaĢı sırasında (1915) kapanmıĢtır. Cumhuriyet 
devrinde 1920 yılında ilkokul ve 1949 yılında ortaokul yeniden açılmıĢtır.  

Ġl merkezimizde ilk açılan okul 1908 yılında üç yıllık eğitim verecek Ģekilde açılan SarayiçiSıbyan mektebidir. 1953 yılında 
ulusal basında yer alan Bingöl‟de maarif konulu makalede ilimizde hizmet veren 77 adet ilk mektep olduğunu ve bu mekteplerde 
2637 erkek ve 1345 kız, Merkez ve Kiğı ilçesinde toplam 2 adet orta mektebin bulunduğu ve 85 erkek ve 15 kız öğrencinin 
eğitimlerini sürdürdüğü belirtilmektedir.  
2003 depreminden sonra ilimizdeki birçok okul binası yeniden yapılmıĢ, derslik sayıları artırılarak son derece modern okullar 
yaptırılmıĢtır.  
 Eğitim-öğretim seferberliği ile bütün ülkede olduğu gibi Bingöl‟de de önemli geliĢmeler meydana gelmiĢtir. Bingöl il 
merkezi baĢta olmak üzere ilçe ve köylerde eğitim-öğretim yapıları ile hızla çoğalmaya baĢladı, okuma-yazma alanlarında da 
geçmiĢle mukayese edilemeyecek bir ilerlemenin oluĢtuğu dönemdir. Son yıllarda eğitim alanında fiziki ve teknolojik yatırımlarla 
birlikte kurumsal ve eğitim öğretim faaliyetlerindeki giriĢimler ve geliĢmeler sürdürülmüĢtür. OkullaĢma oranları düĢerek ilimiz 
daha rahat bir eğitim öğretim ortamına kavuĢmuĢtur. Müdürlük binamız halen Hükümet Konağında hizmetine devam etmektedir. 
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Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 
 

Plan sonunda; zorunlu eğitimde okullaĢma oranı, özel öğretimin payı, sektörle iĢ birliği, ilköğretimde devamsızlık, tesis, 
altyapı, eğitim materyalleri, uluslararası hareketlilik ve kurumsal iletiĢim baĢlıklarında iyileĢme olduğu gözlenmiĢtir. 
 

Okul öncesi eğitimde okullaĢma, hayat boyu öğrenmeye katılım, ortaöğretimde devamsızlık, yabancı dil yeterliği, mesleki 
rehberlik, bütçeleme, sosyal faaliyet alanları, izleme ve değerlendirme, Erasmus + proje hedeflerine, akademik baĢarı hedeflerine 
baĢlıklarında belirlenen hedeflere ulaĢılamamıĢtır. 

Plan izleme ve değerlendirme yapılırken kimi istatistiklerin bulunamadığı tespit edilmiĢtir. Bazı hedeflerin yüksek 

tutulması nedeniyle hedefe yeterli düzeyde ulaĢılamamıĢtır. 

2015 yılında yürürlüğe giren Bingöl Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı; stratejik plan hazırlık süreci, durum analizi, 

geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme olmak üzere beĢ bölümden oluĢturulmuĢtur. Bunlardan izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerine temel teĢkil eden stratejik amaç, stratejik hedef, performans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı geleceğe 

yönelim bölümü eğitim ve öğretime eriĢim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite olmak üzere üç tema halinde 

yapılandırılmıĢtır.  

Müdürlüğümüz 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan uygulaması performans gösterge gerçekleĢmeleri genel olarak hedeflenen 

ölçüde iyileĢme göstermiĢtir. Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı ve ikili eğitim yapan okul oranı göstergelerinde uygulandığı dönemde 

hedefe ulaĢmıĢ olup, nihai hedefe yönelik eksiklikler mevcuttur. Yeni dönemde derslik baĢına düĢen öğrenci sayılarının ve ikili eğitim 

yapan okul oranının tamamen iyileĢtirilmesi için aynı göstergeler ele alınacaktır.  

Buna göre belirtilen alanlarda, plan hedeflerinden önemli oranda ulaĢılmıĢ, 2019-2023 dönemi için idarenin güçlü yönlerinden 

ve fırsatlardan yararlanarak ulaĢılabilecek yeni performans göstergelerinin belirlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Özellikle okul öncesinde 

olmak üzere okullaĢma oranlarının artırılmasına yönelik üst politika belgelerinin desteği ile belirlenen performans göstergesi 

hedeflerine ulaĢılabileceği öngörülmektedir. 

OkullaĢma Oranları; Yapılan değerlendirme sonucunda okul öncesi net okullaĢma oranın her yıl artıĢ gösterdiği gözlenmiĢtir.  

Aynı artıĢ eğilimi ortaokullarda da devam etmiĢtir. Özellikle okullaĢma oranının düĢük olduğu ilçelerle ilgili çalıĢmalar yerel düzeyde 
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geliĢtirilen projelerle birlikte devam edecektir. 

Özel Eğitimin Tamamlanması; Tarama testine giren bireyler, sonuçlarına göre tanımlamaları ve yönlendirmeleri yapılarak, 

eğitim alacakları kurumlara yönlendirilmiĢ ve bireysel özelliklerine göre eğitim alma imkânları sağlanmıĢtır. 

 Yapılan çalıĢmalarla özel eğitim hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve niteliğinin artırılması hedefleri beklenti düzeyine 

ulaĢılmıĢtır.  

TaĢımalı Eğitim; TaĢımalı eğitim uygulamalarının iyileĢtirilmesi ile birlikte resmi yurt ve pansiyonların kapasitesi artırılarak 

taĢımalı eğitimden yararlanan öğrenci sayısını azaltmak ve öngörülen hedeflere ulaĢmak için yeni açılacak okullar, yatılı okulların 

mevcut Ģartlarının iyileĢtirilmesi ve ilçelerin pansiyon ihtiyacının giderilmesi ile beklentilerin gerçekleĢmesi planlanmaktadır. 

Okula Devam ve Terk; Kurumlarımızın temel amacı eğitim çağındaki tüm öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde 

tutulmasıdır. Bu önceliğimizle devam, tekrar ve terk oranları incelenmiĢ ve ilgili oranların artan bir ölçüde azaldığı tespit edilmiĢtir. 

Ancak ortaöğretim içerisinde bulunan öğrencilerin özürlü/özürsüz belirlenen devamsızlık hakkının tamamını kullanması 

oranların artmasına sebep olmuĢtur. Bu nedenle yerelde mevcut problemin giderilmesine yönelik sivil toplum kuruluĢları ile ortak 

özellikle “Kız Çocuklarının OkullaĢması” ile ilgili projeler geliĢtirilmiĢtir.  

Hayat boyu Öğrenme; Yaygın eğitim faaliyetleri katılımcı sayısı göstergeleri incelendiğinde hayat boyu öğrenme katılım ve 

tamamlama oranında hedeflere ulaĢıldığı tespit edilmiĢtir. 

Kitap Okuma; Tüm eğitim kademelerinde Müdürlüğümüz tarafından her yıl uygulanan Kitap Okuma Saati ile öğrencilerin 

kitap okuma oranlarında artıĢ izlenmiĢtir. 

Sosyal Kültürel Faaliyetler; Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımları sağlanmıĢ ve bu doğrultudabirçom proje 

uygulanmıĢ olup belirlenen hedeflere ulaĢılmıĢtır. 

Mesleki ve Teknik Eğitim; Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında mezuniyet ve üst öğrenime devam oranlarına bakıldığında 

bu oranların yıllara göre değiĢkenlik gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bu değiĢkenliğin asgariye indirgenmesi adına yeni plan döneminde 

gerekli adımlar atılacaktır. 

Projeler; Tüm eğitim kademelerinde bireylerin ulusal/uluslararası proje ve bilimsel yarıĢmalara katılım oranlarına bakıldığında 
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hedeflere kısmen ulaĢıldığı tespit edilmiĢtir. AB projelerinde ilimizde öğretmen sirkülasyonun fazla olması nedeniyle beklenen hedefe 

ulaĢılamamıĢtır. 

Hizmet içi; Personelin mesleki geliĢimine yönelik merkezi ve yerel düzeyde gerçekleĢtirilen seminer/kurs faaliyetleri ihtiyaç 

analizleri neticesinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Belirlenen hedeflerin gerçekleĢme oranlarına bakıldığında bu oranın yıllara göre değiĢkenlik 

gösterdiği tespit edilmiĢtir. Kurumsal kapasitenin geliĢimi yeni dönemde de geliĢim alanları içerisinde yer alacaktır. 
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Mevzuat Analizi 

Mevzuat analizi aĢamasında,  Millî Eğitim Bakanlığının görev alanı kapsamındaki Kanunlar incelenmiĢtir. Ġncelenen mevzuat 

çerçevesinde, Müdürlüğümüz faaliyet alanı kapsamında olan ve önümüzdeki 5 yıllık sürede ulaĢılması öngörülen amaç ve 

hedeflere dayanak oluĢturan mevzuat hükümlerine bu kısımda yer verilmiĢtir. 

Bu Yönetmeliğin amacı, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir. Yönetmelik; Millî 
Eğitim Bakanlığının il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerini kapsar, 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 Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. (Resmî Gazete Tarihi: 18.11.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28471) 

(1) Ġl millî eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile Ģube 
müdürü kadro sayısına göre birleĢtirilerek veya ayrılarak teĢkilatlandırılan Ģube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise 
ilçelerde, doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı özel büro ile Ģube müdürü kadro sayısına göre birleĢtirilerek veya ayrılarak 
teĢkilatlandırılan Ģube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür. 

(2) Ġl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde hukuk hizmetleri birimi oluĢturulur. Hukuk hizmetleri birimi avukatlar ve büro 
personelinden oluĢur. Birden fazla avukat çalıĢtırılan il millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürünce bir avukat hukuk 
hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilir. 

(3) Ġl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde sivil savunma hizmetleri bürosu oluĢturulur. Sivil savunma 
hizmetleri bürosu sivil savunma uzmanları ve büro personelinden oluĢur. Birden fazla sivil savunma uzmanı çalıĢtırılan il millî 
eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürünce bir uzman sivil savunma hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilir. 

(4) Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere özel büro oluĢturabilir. 

Ġl ve ilçe yöneticilerinin görevleri ve iĢbölümü 

MADDE 6 – (1) (DeğiĢik: RG-20/9/2015-29481) Millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, 
mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir Ģekilde 
yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iĢ 
bölümü çerçevesinde yürütür. 
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(2) Ġl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında uyumlu iĢbirliği ve çalıĢma 
düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazıĢmaları ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il 
müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

(3) (DeğiĢik:RG-20/9/2015-29481) Ġl/ilçe millî eğitim Ģube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim 
müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili 
yazıĢmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim 
müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

(4) (DeğiĢik:RG-20/9/2015-29481) Millî eğitim müdürlüklerinde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili millî eğitim müdürünün 
vereceği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler. 

(5) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden 
yetkilendirilenler ve sorumlu olarak görevlendirilenler; sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, birimleri/büroları ile ilgili 
konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara katılmak, yazıĢmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından 
verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

(6) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olanlar, kendilerine bağlı personelin 
görev dağılımlarının dengeli bir Ģekilde yapılmasından sorumludur. 

(7) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Personel, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak hızlı, etkin ve verimli bir Ģekilde 
yürütülmesinden amirlerine karĢı sorumludur. 

Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlığı 

MADDE 7 –(BaĢlığı ile birlikte değiĢik:RG-20/9/2015-29481)  

(1)Maarif müfettiĢleri baĢkanlığı görevlerini, 24/5/2014 tarihli ve 29009 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Rehberlik ve Denetim BaĢkanlığı ile Maarif MüfettiĢleri BaĢkanlıkları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür. 
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Üst Politika Belgeleri Analizi 

Eğitim faaliyetlerini değerlendirme ve uygun stratejilerin belirlenmesinde yasal mevzuat tarafından yüklenen görev ve sorumluluklar 
bu süreçte ilgili mevzuat gözden geçirilerek tespit edilmiĢtir. Bu belgelerin öngördüğü hedeflere ulaĢma katkı sunacak Ģekilde 
tedbirlerin oluĢturulmasına dikkat edilmiĢ ve bu hususlar özellikle göz önünde bulundurulmuĢtur. Bu bağlamda aĢağıda belirtilen üst 
politika belgeleri incelenmiĢtir: 

 

Tablo 5: Üst Politika Belgeleri 
 

 
ÜST POLĠTĠKA BELGELERĠ 

Temel Üst Politika Belgeleri  Diğer Üst Politika Belgeleri 

 Kalkınma Planları 

 
 

 
 

 

  TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu 
 

 MEB 2019-2023 Stratejik Planı 
 

 
 

TÜBĠTAK Vizyon 2023 Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu 

 Bingöl Ġl Özel Ġdaresi Stratejik Planı (2014-2018) 
 

 
 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 

 Bingöl Belediyesi Stratejik Planı (2014-2018) 
 

 
 

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu  Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı  Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 

Millî Eğitim ġura Kararları  Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi  BaĢari Ellerimizde AraĢtırma ve Eylem Raporu 

Bingöl Üniversitesi Stratejik Planı  FKA TRB1 Bölge Planı 
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Bingöl Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Bakanlığın Müdürlüğün faaliyet alanları ve 

hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı, 

üst politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan sistem ve kamu hizmet envanteri incelenerek Bakanlığın hizmetleri tespit edilmiĢ ve 

sekiz faaliyet alanı altında gruplandırılmıĢtır. Buna göre faaliyet alanları ve sunulan hizmetler Tablo 6‟daki gibidir: 

Tablo 6: Faaliyet Alanları ile Ürün veHizmetlerin Belirlenmesi 
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•  Eğitim öğretim programlarının uygulanması ve uygulama rehberleri hazırlanması 

•  Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine iliĢkin iĢlemler 

•  Eğitimde fırsat eĢitliğini sağlanması, 

•  Eğitime eriĢimi teĢvik edecek ve artıracak çalıĢmalar 

•  Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlanması, 

•  Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araĢtırma geliĢtirme ve saha çalıĢmalar 

•  Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme süreçlerinin geliĢtirilmesi 

•  Eğitime iliĢkin projeler geliĢtirilmesi, uygulanılması ve sonuçlarından yararlanılması, 

•  Ulusal ve uluslararası araĢtırma ve projeleri takip edilmesi, sonuçlarından yararlanılması, 

•  Kamu ve özel sektör eğitim paydaĢlarıyla iĢbirliği içinde gerekli iĢ ve iĢlemler 

•  Eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunulması 

•  Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliĢtirilmesi ve iyi uygulamaları teĢvik edilmesi 

•  Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarının geliĢtirilmesi 

•  Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüĢtürülmesi iĢlemleri 

•  Pansiyonlu okullarda öğrencilere barınma hizmeti sunulması 

•  Eğitim kurumları arasında iĢbirliğini sağlanması 

•  Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliĢtirilmesi 

•  Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının uygulanması, yerel ihtiyaçlara göre standartlar geliĢtirilmesi ve 
uygulanması, 

•  Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teĢvik edilmesi, yaygınlaĢması 

•  Eğitim kurumları arasındaki kalite farklılıkları giderecek tedbirler alınması 

•  Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlanması, uygulanması, 

•  Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler 

•  Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalıĢmalar 
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•  Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar 

•  Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve baĢarı değerlendirme iĢ ve iĢlemleri 

•  Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili iĢlemleri 

•  Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

•  Öğrencilerin okul baĢarısını artıracak çalıĢmalar yapılması, yaptırılması 

•  Öğrencilerin eğitim sistemi dıĢında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri alınması 

•  Öğrencilerin okul dıĢı etkinliklerine iliĢkin çalıĢmalar 

•  Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlanması, yürütülmesini 

•  Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

•  Eğitim öğretim programlarının uygulanılmasını izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

•  Öğretim materyallerinin kullanımını izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

•  Öğretmen yeterliliklerini izlenmesi ve değerlendirilmesi 

•  Okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılması 

•  Temel eğitim kademesinde bulunanöğrencilerinmaddi yönden desteklenmesinin koordinesi 

•  Ortaöğretimden Yükseköğretime giriĢ sınavları ile ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapılması 

•  Mesleki ve teknik eğitim-istihdam iliĢkisini yerelde sağlanması ve geliĢtirilmesi, 

•  Mesleki ve teknik eğitimde çıraklık eğitimi ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yapılması, 

•  Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlanması 

•  Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanılmasını sağlanması, 

•  Seçmeli din eğitimi derslerini takip edilmesi, uygulanılmasını gözetilmesi, 

•  Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordinesi 
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•  Özel eğitimin yaygınlaĢmasını ve geliĢmesini sağlayıcı çalıĢmalar 

•  Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

•  Bilim sanat merkezlerinin geliĢimi ve kurumsal kapasitesiyle alakalı iĢ ve iĢlemler 

•  Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin nitelikli hizmet verilmesinin sağlanması 

•  Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin ölçme araçlarının sağlanması 

•  Mobil rehberlik hizmetleri 

•  Madde bağımlılığı, Ģiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlanması 

•  Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar 

•  Rehberlik ve kaynaĢtırma uygulamaları 

•  Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalıĢılmasına yönelik tedbirler 
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•  Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi ve özel eğitime eriĢimleri 

•  Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlanması ve uygulanması, 

•  Özel yetenekli birey eğitimine iliĢkin araĢtırma, geliĢtirme ve planlama çalıĢmalar 
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 •  Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliĢtirici tedbirler 

•  Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliĢtirilmesi, 

•  YetiĢkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini 

•  Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalıĢmalar 

•  Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iĢ ve iĢlemler 

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

•  Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamalar 

•  Edinilen bilgilerin denkliğine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iĢ ve iĢlemler 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 
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•  Özel eğitimin geliĢmesini sağlayıcı çalıĢmalar 

•  Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılıĢ, kapanıĢ, devir, nakil ve diğer iĢ ve iĢlemler 

•  Özel yurtlara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iĢ ve iĢlemler 

•  Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Özel okulların arsa tahsisi ile teĢvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iĢ ve iĢlemler 

•  Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlenmesi, sonuçları raporlanması 

•  Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlenmesi ve değerlendirmesi 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 
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 •  Sınavların uygulanması ve güvenliği ile ilgili organizasyon 

•  Sınav komisyonlarının sekretarya iĢlemleri 

•  Öğretim programlarını teknik yönden izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

•  Eğitim faaliyetlerinin iyileĢtirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliĢtirilmesi ve yürütülmesi, 
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•  Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araĢtırmalarda birimlere ve resmi ve 
özel kurumlara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine iliĢkin iĢlemler 

•  Uzaktan eğitim ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Eğitim biliĢim ağının iĢletilmesi ve geliĢtirilmesi, eriĢim ve paylaĢım yetkilerini yönetilmesi, 

•  Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelenmesi ve değerlendirilmesi, 

•  Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapılması, 

•  BiliĢime iliĢkin Bakanlık ve diğer birim projelerine iliĢkin iĢlemler 

•  Kamu biliĢim standartlarına uygun çözümler üretilmesi 

•  HaberleĢme, veri ve bilgi güvenliğini sağlanması 

•  Eğitim biliĢim ağının kullanımının yaygınlaĢtırılması 

•  BiliĢim hizmetlerine ve internet sayfalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına iliĢkin iĢlemler 

•  Bilgi iĢlem ve otomasyon ihtiyacının karĢılanmasına destek sağlanması 

•  Ġstatistikî verilerin saklanılmasına iliĢkin teknik iĢ ve iĢlemler 

•  Çağrı sistemleri kurulmasına ve iĢletilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 

S
T

R
A

T
E

JĠ
 G

E
L

Ġġ
T

ĠR
M

E
 

•  Ġl düzeyinde iĢ takvimini hazırlanması 

•  Ġl stratejik planlarını hazırlanması, geliĢtirilmesi ve uygulanılması 

•  Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili iĢler 

•  Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili iĢlemler 

•  Hizmetlerin etkililiği ile vatandaĢ ve çalıĢan memnuniyetine iliĢkin çalıĢmalar yapılması, 

•  Ġstatistikî verileri toplanması, güncelleĢtirilmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması, 

•  Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalıĢanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemesi, geliĢtirmesi ve 
uygulanması, 

•  AraĢtırma geliĢtirme faaliyetleri 

•  Eğitime iliĢkin projeler hazırlanması, uygulanması, 

•  Ġlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliĢtirici çalıĢmalar yapılması, 

•  AraĢtırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlenmesi 

•  Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit edilmesi, 
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•  Okul aile birlikleri ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Bütçe ile ilgili iĢ ve iĢlemleri 

•  Ayrıntılı harcama programını hazırlanması, 

•  Nakit ödemelerin planlanmasını yapılması, ödemelerin izlenmesi, 

•  Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlanması, 

•  Kamu zararı ile ilgili iĢ ve iĢlemler, 

•  Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapılması, verileri hazırlanması, 

•  Performans programıyla ilgili iĢ ve iĢlemler 

 Ölçe ve Değerlendirme Birimi ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 
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•  Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuĢmazlıklara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra iĢlemlerinde Valiliğin veya Kaymakamlığın temsil edilmesi 

•  Dava ve icra iĢlemlerini yürütülmesi, anlaĢmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alınması, 

•  Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlenmesi ve denetlenmesi, 

•  SoruĢturma ve inceleme raporlarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Disiplin kuruluna girecek dosyaların iĢ ve iĢlemler 

•  Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iĢ ve iĢlemler 

•  Ġdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazıĢmalar 

•  Ġdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüĢ bildirilmesi 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 

ĠN
S

A
N

 K
A

Y
N

A
K

L
A

R
I 

Y
Ö

N
E

T
ĠM

Ġ 

•  Ġnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapılması, 

•  Norm kadro iĢ ve iĢlemleri 

•  Özlük dosyalarının muhafazası 

•  Özlük ve emeklilik iĢ ve iĢlemleri 

•  Disiplin ve ödül iĢlemlerinin uygulamaları 

•  Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırılması iĢlemleri 

•  Yöneticilik formasyonunun geliĢmesini sağlayıcı faaliyetler 

•  Personelin eğitimlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulanması, 
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•  Öğretmen yeterliliği ve iĢ baĢarımı düzeyini iyileĢtirici hizmet içi eğitimler yapılması, 

•  Öğretmen yeterliliklerine iliĢkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunulması, 

•  Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası geliĢmeleri izlenmesi, 

•  Öğretmenlerin meslekî geliĢimiyle ilgili araĢtırma ve projeler yapılması ve uygulanması, 

•  Öğretmenlerin meslekî geliĢimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlenmesi, 

•  Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiĢtirme, askerlik, alan değiĢikliği ve benzeri iĢ ve iĢlemler  

•  Personelin pasaport ve yurt dıĢı iĢ ve iĢlemleri 

•  Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletiĢim sağlanması, 

•  Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevlerin yürütülmesi 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 
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•  Yayın faaliyetlerinin yürütülmesi, 

•  Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temini 

•  Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütülmesi, 

•  TaĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Depo iĢ ve iĢlemleri 

•  Lojmanlar ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Kurum Yemekhanesi iĢ ve iĢlemleri 

•  Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Döner sermaye iĢ ve iĢlemleri 

•  Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taĢıma gibi iĢlemler 

•  Satın alma iĢ ve iĢlemleri 

•  Tahakkuk iĢlemlerine esas olan onayları alınması ve ilgili diğer iĢlemler 

•  Genel evrak ve arĢiv hizmetleri 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 
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•  Yapım programları ile ilgili iĢ ve iĢlemler 

•  Bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarının önceliklere göre karĢılanması, 

•  Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına iliĢkin iĢ ve iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Ġhale edilen yatırımları izlenmesi, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlanması, 
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•  Onarımlara iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Projelere göre idarî ve teknik ihale Ģartnamelerinin hazırlanılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmesi, 

•  Hak ediĢlere iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Eğitim kurumlarının Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı veya inĢaat iĢleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve 
iĢlemler 

•  Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Özel projeleri incelenmesi ve görüĢ bildirilmesi, 

•  Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Kamu kuruluĢlarına tahsisli taĢınmazların tahsisi veya devri iĢlemlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karĢılığı yaptırılmasıyla ilgili iĢlemler 

•  Eğitim kurumlarının depreme karĢı tahkiklerini yapılması ve yaptırılması, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit edilmesi ve Bakanlığa 
bildirilmesi, 

•  TaĢınabilir okulların yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemler 

•  Eğitim kurumlarına iliĢkin kamulaĢtırma iĢ ve iĢlemleri 

•  Bakanlığa gerektiğinde kamulaĢtırma teklifi sunulması. 

BÖLÜM ÜRÜN VE HĠZMETLER 
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•  Protokol ĠĢleri 

•  Randevu Talepleri 

•  Gezi ve Ziyaret Programları 

•  Günlük Programlar 

•  Resepsiyonlar 

•  Törenler 

•  Olurlar, Onaylar 

•  Birimler Arası Koordinasyonun Sağlanması 

•  Basın Yayın ĠĢ ve ĠĢlemleri 

•  Milli Eğitim Bakanlığı ĠletiĢim Merkezi ĠĢ ve ĠĢlemleri 



32  

PAYDAġ ANALĠZĠ 
Stratejik planlamada tüm tarafların sürece dâhil edilmesi, planın sahiplenilmesi açısından son derece önemlidir. Bu sebeple ilgili tüm 
paydaĢlara ulaĢılması ve geri bildirimler doğrultusunda paydaĢ analizinin yapılabilmesi için hazırlık çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. AR-GE 
baĢkanlığında Stratejik Plan Hazırlama ekibi iç ve dıĢ paydaĢların belirlenmesi için toplantı yaparak bir anket düzenlemiĢ ve toplantı 
sürecinde paydaĢlar belirlenmiĢtir. Anket içerikleri 2023 Vizyonu ve temalar temel alınarak hazırlanmıĢtır.   
 
PaydaĢların Tespiti 

Müdürlüğümüzün ürettiği hizmetlerle ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya 
kurumu etkileyen kiĢi, grup veya diğer kurumlar tespit edilerek iç ve dıĢ paydaĢlarımız belirlenmiĢtir. PaydaĢlar belirlenirken kurum 
ve kiĢilerin ilgileri, yetenekleri, yasal yükümlülükleri ve kurumumuz için önem dereceleri göz önünde bulundurulmuĢtur. 
PaydaĢlarımıza ait listeler Durum Analiz Raporunda belirtilmiĢtir.  
 
PaydaĢ GörüĢlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi 
PaydaĢlarımız, iç ve dıĢ paydaĢlar ile yararlanıcılar olarak sınıflandırılmıĢtır. Ayrıca bu paydaĢlar özelliklerine göre, temel ortak, 
stratejik ortak, çalıĢan, hizmet/ürün sağlayıcı, yararlanıcı adlarıyla da sınıflandırılmıĢtır.  
PaydaĢ görüĢleri alınırken; toplantı, anket uygulaması, mülakat, gibi yöntemlerden faydalanılmıĢtır.  Müdürlüğümüzde çalıĢan 140 
kiĢi içerisinden rastgele seçilen 25 kiĢi, ayrıca 412 okul/ kurumdaki yönetici/öğretmen ve çalıĢanımızın on-line katıldığı iç paydaĢ 
memnuniyet anketleri uygulanmıĢtır. Müdürlüğümüzün dıĢ paydaĢlarından etki-önem derecesi en yüksek 10 kurum ziyaret edilerek 
oluĢturulan dıĢ paydaĢ anketi ile ilgili görüĢleri alınmıĢtır. 
Dünyadaki temel talep ve ihtiyaçlar ile ülkemizin 2023 Vizyonu doğrultusunda Bingöl Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkındaki görüĢ ve 
beklentileri belirlemek amacıyla PaydaĢ Anketi yapılmıĢtır. PaydaĢ analizi ile stratejik planlama sürecinde sorun alanlarının, 
önceliklerinin, güçlü ve zayıf yanların belirlenerek stratejilerin oluĢturulması sağlanmıĢtır.  PaydaĢ görüĢleri değerlendirilmiĢ ve elde 
edilen sonuçlar GZFT, soru alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine yansıtılmıĢtır. Yapılan analizler stratejik plan içindeki paydaĢ 
analizi bölümünde özet olarak verilmiĢ olup her bir sorudan yapılan çıkarımlar planın bütününe yön gösterici olmuĢtur. 
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KuruluĢ Ġçi Analiz 
 

Kurumun Yapısı 

Her ilde Millî Eğitim Müdürlüğü, merkez ilçe hariç her ilçede Ġlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bulunur. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda 
merkez ilçe millî eğitim hizmetlerini de yürütür. Ġl ve Ġlçe Millî Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre Ģubeler ve bürolar ile kurul ve 
komisyonlardan meydana gelir. Okullar ise Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı olarak yürütülür. Bingöl il Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait 
okul/kurumlarda çalıĢan insan kaynağının sayısal bilgileri aĢağıdaki tablodaki gibidir. 

 
 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün Organizasyon Yapısı 

Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün sunduğu hizmetler, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiĢtir. 14 Eylül 2011 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kararname ile Bakanlığımızda 
yetki, görev ve sorumluluk konusundaki dağınıklığa son verilmiĢ, ayrıca hiyerarĢik kademeler azaltılarak halkımızın talep ve 
ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap oluĢturulabilen bir yapıya geçilmiĢtir. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü aynı zamanda merkez ilçe millî 
eğitim hizmetlerini de yürütür. Müdürlüğün temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir.Ġl ve ilçe millî eğitim 
müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre; Ģubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluĢur. Millî eğitim müdürlüklerinin 
görev alanları; yönetim hizmetleri, personel hizmetleri, eğitim-öğretim hizmetleri, bütçe-yatırım hizmetleri, araĢtırma-plânlama-
istatistik hizmetleri, teftiĢ rehberlik-soruĢturma hizmetleri, sivil savunma hizmetleri olarak gruplandırılmıĢtır. Ġl ve ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinde bulunması gereken baĢlıca 22 bölüm sıralanabilmektedir. Bu bölümler, il veya ilçenin millî eğitim Ģube müdürü 
kadro sayısına göre tek veya hizmet benzerliğine göre birleĢtirilerek veya ayrılarak Ģubeler Ģeklinde oluĢturmaktadır. Ġl ve Ġlçe Millî 
Eğitim Müdürlükleri hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluĢturulan organizasyon yapısı aĢağıdaki gibidir. 
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ġekil 2: Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat ġeması 
 
 
 
,  ĠL MĠLLî EĞĠTĠM MÜDÜRÜ 

Ġl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Ortaöğretim 

 

Ġl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Strateji GeliĢtirme 

Hayat Boyu Öğrenme ġube Müdürü 

ĠnĢaat ve Emlak ġube Müdürü 

Ġnsan Kaynakları ġube Müdürü 

Destek Hizmetleri ġube Müdürü 

Din Öğretimi ġube Müdürü 

Meslekî Eğitim ġube Müdürü 

Özel Eğitim ġube Müdürü 

Temel Eğitim ġube Müdürü 

Maarif MüfettiĢleri 
Koordinatörü 

Hukuk  
Hizmetleri 

Özel  
Büro 

Sivil Savunma 
Hizmetleri 

Ġl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 
Özel Öğretim 
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Ġnsan Kaynakları 

Eğitim sistemlerinin nihai amacı; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletiĢim becerilerine sahip, değiĢime uyum 

sağlayabilen, öğrenmeyi öğrenen, biliĢim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barıĢık, inisiyatif alan, araĢtıran, 

sorgulayan ve eleĢtirel düĢünme becerilerine sahip özgür bireyler yetiĢtirebilmektir. 

BaĢarımı artırmak amacıyla kurumun yapı ve stratejisiyle tutarlı iĢ gücünün bulunması, seçilmesi, eğitilmesi ve denetlenmesine 

yönelik etkinlikler bütünü olarak tanımlanan insan kaynakları yönetimi Müdürlüğümüzün önemle üzerinde durduğu temel 

süreçlerden biridir. 

Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli Ģekilde kullanmak; insan kaynağının iç ve dıĢ 

geliĢmelere uygun olarak etkin bir Ģekilde planlanmasını, geliĢtirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği 

açısından büyük önem taĢımaktadır. 

Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü, merkez ve ilçe müdürlüklerinde01Ocak 2019 tarihi itibarıyla toplam 4769 personel ile çalıĢmalarını 

sürdürmektedir. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğüil ve ilçe personelinin birimlere göre dağılımı aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.Tablo 

7,8,9,10‟da yer alan veriler Ġnsan kaynakları Hizmetleri ġubesi tarafındanMEBBĠS‟tenalınarak yazılmıĢtır. 

 

 

Tablo 7:  Ġl ve Ġlçe Müdürlükleri Ġdari Kadro Dağılımı 
 
 

Görev- Unvanı TOPLAM ASĠL VEKĠL BOġ 

Ġl MilliEğitimMüdürü 1 1 0 0 

Ġlçe MilliEğitim Müdürü 7 4 3 0 

Koordinatör Maarif MüfettiĢi 1 1 0 0 

Ġl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı  3 3 0 0 

Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü 8 8 0 0 

Ġlçe Milli Eğitim ġube Müdürü 15 12 3 1 

Maarif MüfettiĢleri Sayısı 4 4 0 0 

Eğitim Uzmanı Sayısı 2 2 0 0 
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Tablo 8: Bingöl Ġl MEM Okulların Ġdari Kadro Durumu:  

Okul /Kurum Yöneticisi ASĠL VEKĠL TOPLAM 

Müdür 136 57 193 

Müdür BaĢ Yrd.  29 7 36 

Müdür Yardımcısı 239 70 309 

 

Tablo 9: Öğretmen Ġhtiyacı 

ĠLĠMĠZDE ÖĞRETMEN ĠHTĠYACI 

 Normu Mevcut Kadrolu Öğretmen Ġhtiyaç (Norm Kadro) 

OkulÖncesi 245 207 38 

Sınıf 878 796 82 

BranĢ 3008 2481 527 

ĠL GENELĠ TOPLAMI 4131 3484 647 

 

Tablo 10: Eğitim DıĢı Personel Durumu 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM DIġI PERSONEL DURUMU 

PersonelGörev/ Ünvanı Norm Mevcut Durum Ġhtiyaç 

Genel Ġdare Hizmetleri 446 318 128 

Teknik Hizmetler Sınıfı 69 62 7 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 29 5 24 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 418 322 96 
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TOPLAM 962 707 255 

 

Tablo 11: Okullarımızın Genel Tablosu: Bu veriler Stretji GeliĢtirme ġubesinden alınmıĢtır. 
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Kurumun Teknolojik Alt Yapısı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi 
Kurumlarda bütün idari iĢlemler teknolojik alt yapıyı gerektirmekte ve teknolojiyi kullanma düzeyi yaklaĢık % 100 seviyesindedir. 
Amaç, bütün eğitim öğretim süreçlerinin internet tabanlı yapılarak ölçülebilirliği ve dolayısıyla planlama ağırlıklı çalıĢmanın öne 
çıkmasıdır. Kurum, Merkez TeĢkilatı MEB-DYS ile sürekli internet kanalıyla bir iletiĢim kanalına sahiptir. Bütün okullar Doküman 
YazıĢma Sistemi elektronik resmi yazıĢma sistemine geçmiĢtir. 
Müdürlüğümüz web sitesinden ve DYS ile tüm okullarımıza tek tek ya da tümüne birden “DUYURULAR” modülünden istenilen bilgi 
ve belgeler gönderilmekte ve geri dönütü alınabilmektedir. Bu veriler Stretji GeliĢtirme ġubesinden alınmıĢtır. 
 
 
 
 

Tablo 12:Teknoloji Materyal Sayısı Tablo    Tablo 13: Fatih Projesi Ġstatistikleri 

 

FATĠH PROJESĠ 

Ġlçeler Tablet Bilg. 
Sayısı 

Akıllı Tahta 
Sayısı 

Doküman 
Kamerası 

Çok Amaçlı 
Yazıcı 

Merkez 2564 267 11 56 

Adaklı 109 6 1 4 

Genç 0 0 2 10 

Karlıova 95 20 1 16 

Kiğı 0 0 1 4 

Solhan 281 0 3 14 

Yaylader
e  0 4 1 1 

Yedisu  0 6 1 1 

TOPLA
M 3049 303 21 106 

BĠNGÖL MERKEZ VE ĠLÇELER EĞĠTĠM MATERYALLERĠNĠN SAYISAL DURUMU 

ĠLÇELER Bilgisayar 
Sunum 

Cihazı 

Fotokopi 

Makinesi 
Yazıcı Tarayıcı 

Merkez 1005 293 140 451 160 

Adaklı 141 5 4 18 3 

Genç 306 95 48 118 48 

Karlıova 390 60 28 75 27 

Kiğı 33 21 13 35 15 

Solhan 312 164 38 97 44 

Yayladere 26 2 3 6 4 

Yedisu 59 16 10 12 6 
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Kurumun Mali Kaynakları 
Kurumun yararlandığı değiĢik finansman kaynakları bulunmaktadır. Bunlardan en önemli ekünü Genel Bütçe payı almaktadır. Özel 
Ġdare Bütçeleri ise Genel Bütçeyi desteklemektedir. Okullarda kurulan Aile Birlikleri sayesinde katılımcı bir anlayıĢla velilerin gönüllü 
maddi desteği sağlanmaktadır. Sivil Toplum ve Kamu KuruluĢlarının desteği ile baĢlatılan çeĢitli yardım kampanyalarında 
okullarımızın bazı ihtiyaçları kısmi olarak karĢılanmıĢtır.  
Müdürlüğümüze bağlı yardımcı hizmetler personeli ve teknisyenlerin çalıĢtığı atölyede, eğitim kurumlarının yıpranan masa, sıra, 
sandalye, dolap gibi malzeme ihtiyaçları onarım ya da yeniden yapılarak ihtiyaçları karĢılanmaktadır. 

2018 yılı yatırımları için (personel giderleri hariç) genel bütçeden sağlanan kaynak toplam 381.486.836TL „dir. 

PESTLE Analizi 

PESTLE analiziyle Bingöl Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, 

yasal ve çevresel dıĢ etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıĢtır. Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değiĢiklik ve 

eğilimlerin sınıflandırılması bu analizin ilk aĢamasını oluĢturmaktadır. AĢağıdaki matriste PESTLE unsurları içerisinde gerçekleĢmesi 

muhtemel olan hususlar ile bunların oluĢturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler ortaya konulmaktadır. 

Tablo 14: PESTLE Analizi 
 

Etkenler Tespitler 
(Etkenler/Sorunlar) 

Ġdareye Etkisi Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler 

 

Müfredat, ders programı, saati 

ve içeriklerinde hızlı değiĢim 

yaĢanması 

 

 
Hükümet politikalarında ve üst 
politika belgelerinde eğitimin 
öncelikli olması 

 

Eğitim politikalarına iliĢkin net bir 
uzlaĢı olmaması 

Bölgesel, yörenin ekonomik, 
kültürel ihtiyaçların karĢılayacak 
yeni projeler geliĢtirilmelidir. 
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 P
o

li
ti

k
 

Siyasi yöneticilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin eğitime 
yönelik ilgisi 

Siyasi yöneticilerin ve sivil 
toplum örgütlerinin eğitime 
iliĢkin çalıĢmalara  olumlu 
ilgi ve katkısı 

Ġlimizde bulunan sivil toplum 
kuruluĢlarının kurumsal 
kapasitesinin beklenen düzeyde 
olmaması 

Sivil toplum kuruluĢları genel 
merkezleri tarafından çalıĢma 
yapan eğitmenlerini ilimizde 
yapılan programlara katkı 
sunması  

Ġdari görevlerde yapılan 
mülakat sistemi 

Ölçme ve Değerlendirme 
yöntemlerinin geliĢmiĢ olması 

Mülakat ile yapılan sınavlardaki 
olumsuz ön yargılar 

Ġdari görevlerde yapılan 
mülakatlar daha net ve herkes 
tarafından izlenebilir bir ölçme 
değerlendirme kriterleriyle 
oluĢturulması 

Öğretmen sirkülâsyonu 
Sendikaların öğretmenlerin 
özlük haklarıyla ilgili 
tutumları 

SözleĢmeli Öğretmenlik 
Zorunlu eğitim bölgelerinde görev 
yapan öğretmenlerin ücreti ile ilgili 
düzenlemeler yapılması 

 
 

Okul öncesi eğitim 
imkânlarının yaygınlık ve 

yeterliliği 
 

 
MEB tarafından erken 
çocukluk ile ilgili planlanan 
stratejik hedefler 

Ailelerin beklenen düzeyde katkı 
sağlamaması 

 

Okul Öncesi eğitimin 
imkânlarının artırılması için hibe 
programlarında okul öncesi 
eğitim yapan resmi kuruluĢlara 
çeĢitli projelerle hibe desteğinin 
sağlanması ve ailelerin desteğini 
sağlamak için erken çocukluğun 
önemiyle ilgili seminerlerin 
düzenlenmesi 
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E
k

o
n

o
m

ik
 

Müdürlüğümüzün bilimsel, 
akademik, sosyal, sportif 
etkinlikler için gerekli mali 
kaynak 

Genel bütçeden MEB‟e 
ayrılan payın yüksekolması 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerinin 
Etkinlikler için özel bir bütçenin 
olmaması 

-MEB‟in kendi hibe 
programlarını oluĢturup her yaz 
tatili döneminde eğitim-öğretim 
sezon baĢına yetiĢecek Ģekilde Ġl 
Ar-Ge birimlerine yönelik proje 
hibe çağrısına çıkması 
- Beledeiynin ve sivil toplum 
kuruluĢlarının desteğinin 
alınması 

Ġlimizde özel eğitim 
kurumlarının 
yaygınlaĢmamıĢ olması   

 

MEB‟in stratejik planda 
özel okullarla ilgili 
planladığı stratejik hedef ve 
eylemler  

Özel eğitim kurumlarının eğitim-
öğretim ücretleri 

Özel eğitim kurumlarının 
yaygınlaĢması için resmi okullarla 
özel eğitim kurumları arasında 
iĢbirliğinin artırılması, 
Öğrencilerin daha uygun fiyatlar 
ile özel okula gitmesi için devlet 
teĢviklerinin artırılması  

S
o

sy
o

-K
ü

lt
ü

re
l 

 
Sosyal, kültürel yaĢam 
alanlarının durumu 

 
Belediyelilerin varlığı 

 
Sosyal ve kültürel etkinliklere 
olumsuz bakıĢ açısı 

Sosyal ve kültürel etkinlikler ilin 
sosyolojik yapısına uygun 
düzenlenmelidir. Bu etkinliklerde 
muhtarların, kanaat önderlerinin 
ve sivil toplum kuruluĢlarının 
fikri ve desteği alınmalıdır. 

Yerel halkın toplumsal 
kurallara uyumu 

Eğtim-öğretim hizmetleri, 
sivil toplum kuruluĢları, 

Eğitim öğretim çalıĢanlarının 
toplumsal normlara uyum ile ilgili 
niteliğine iliĢkin yüksek beklenti  

-Toplumsal normlarda aynileĢme 
için alanında uzman kiĢiler 
tarafından halka yönelik 
panellerin yapılması, 
-Kısa film etkinliklerinin 
düzenlenmesi 
- Toplumsal normlarla ilgili; 
afiĢ,broĢür,,bilboard, vb 
çalıĢmaların yapılması 
-Ġl MEM tarafından değerler 
eğitimi çalıĢmalarına ağırlık 
verilmesi 

Turistik Mekânlar Doğal kaynaklar   Öğretmenlerin ilden beklentileri 

Belediye ile görüĢülerek turistik 
yerleĢimlerin geliĢtirilmesine 
yönelik projelerin geliĢtirilmesi 
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Teknolojik 

Teknoloji Kullanım Aamacı Eğitim-Öğretim Hizmetleri 
Ġlimizde yapılan Değerler 
Eğitimi ÇalıĢmaları 
DETAY projesinin 
uygulanması 

Ailelerin ilgisizliği 
 

-Teknolojiyi etkili kullanmayla 
alakalı eğitimlerin verilmesi 
-Yenilikçi teknoloji çalıĢmalarına 
öğrencilerin yönlendirilmesi 

Sosyal Medya Farkındalığı 

Eğitim-Öğretim Hizmetleri 
Ġlimizde yapılan Değerler 
Eğitimi ÇalıĢmaları 
DETAY projesinin 
uygulanması 

Ailelerin eğitim durumu, Ġnternete 
rahat eriĢim 

-Sosyal medya farkıdalığı 
seminerleri düzenlenmesi, 
- EBA ve eTwiningportalllarının 
tanıtılıp sosyal sorumluluk 
projeleri geliĢtirilmesi 

Y
as

al
 

MEB‟in mevzuatı 

Bakanlığın mevzuat 
çalıĢmalarında yeni sisteme 
uyum sağlamada yasal 
dayanaklara sahip olması 

Siyasi ve bürokratik sirkülasyon 

Eğitim öğretim faaliyetlerini 
düzenleyen mevzuatların ihtiyaca 
ve yasalara uygun olarak 
güncelleme çalıĢmalarına devam 
edilmesi 

Ç
ev

re
se

l 

Sürdürülebilirçevre 
politikalarının uygulanıyor 
olması, toplumun ve yerel 
yönetimlerinfarkındalığı 

Çevre duyarlılığı olan 
kurumların MEM ile iĢ birliği 
yapması, uygulanan 
müfredatta çevreye yönelik 
tema ve kazanımların 
bulunması 

 
 

Ekolojik dengeyi korumaya 
yönelik çalıĢmalara ve eğitimlere 
toplum, yerel yönetim, STK‟ların 
vb. desteğinin alınarak devam 
edilmesi 
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GZFT Analizi 

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem olan GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler ) analizidir. 

Genel anlamda kurum/kuruluĢun bir bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin 

tanımlanması ve bunların çevre Ģartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine GZFT analizi adı verilir. GZFT analizi, kurum/kuruluĢ 

baĢarısı üzerinde kilit role sahip faktörlerin tespit edilerek, stratejik kararlara esas teĢkil edecek Ģekilde yorumlanması sürecidir. Bu 

süreçte kurum/kuruluĢ ve çevresiyle ilgili kilit faktörler belirlenerek niteliğini artırmak için izlenebilecek stratejik alternatifler ortaya 

konulmaktadır. Ġdarenin ve idareyi etkileyen durumların analitik bir mantıkla değerlendirilmesi ve idarenin güçlü ve zayıf yönleri 

ile idareye karĢı oluĢabilecek idarenin dıĢ çevresinden kaynaklanan fırsatlar ve tehditlerin belirlendiği bir durum analizi yöntemidir. 

Müdürlüğümüzce yapılan GZFT analizinde Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile Müdürlüğümüz için fırsat ve tehdit olarak 

değerlendirilebilecek unsurlar tespit edilmiĢtir. Bu hususlar Tablo 15‟de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 15: GZFT Analizi 
 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kurslara eriĢim imkânının 
olması 

 Yatılılık ve bursluluk imkânlarının yaygınlaĢması 
 Ġl genelinde öğrencilerin eriĢebilecekleri her kademe ve türde 

eğitim kurumlarının bulunması 
 TaĢımalı eğitim sisteminin varlığı 
 Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği 

 Proje okullarının varlığı 
 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir 

tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği 
 Ġlimiz proje ile yaĢam kültürünün geliĢmiĢ olması 
 Kitap Okuma Saatlerinin uygulanması 
 Resmi okullardaki eğitim hizmetlerinin ücretsiz olması  
 Öğretim materyallerinin ücretsiz dağıtımı ve elektronik 

ortamdan eriĢime açık olması  
 Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda evlerine yakın okullara 

yerleĢtirmeleri  
 

 Öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısının istenen seviyede olması 

 Okullarımızda derslik baĢına düĢen öğrenci sayısının 
standartlara uygun olması 

 Diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliğinin güçlü olması 

 Teknolojik donanım ve gerekli altyapısının il genelinde yüksek 
bir oranda sağlanmıĢ olması   (DYS,  E-Okul) 

 Yaygın teĢkilat ağı 

 Ġlimizde yürütülmekte projeler ile birçok eğitim kurumumuzda 
gerçekleĢtirilen iyileĢtirmeler 

 Okul/ kurum yatırımların yapılmasına yönelik taleplerin 
öncelikle karĢılanıyor olması  

 Güçlü biliĢim altyapısı ve elektronik bilgi sistemlerinin etkin 
kullanımı 

 Okul sağlığı ve güvenliği ile iĢ sağlığına iliĢkin çalıĢmaların 
yapılması  

 Okullarda okul aile birliklerinin mevcut olması  
 Yeniliğe, geliĢime ve takım çalıĢmasına yatkın insan kaynağı  
 Yöneticilerin bilgi paylaĢımına ve iĢ birliğine açıklığı 

Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri  

 



45  

 

ZAYIF YÖNLER 

 Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği 
 Ortaöğretimde ayrılmaların önlenmesine iliĢkin etkili bir izleme 

ve önleme mekanizmasının yeterliliği 
 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir 

tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği 
 Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi 
 Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi 
 Bireyleri tanıma ve bireyin özelliklerini ön plana çıkaran öğretim 
 Öğretmen sirkülâsyonu 
 PaydaĢ Yönetim Stratejisi bulunmaması ve uygulama düzeyinin 

yeterliliği 

 Ortaöğretimde erken terk ve devamsızlık oranlarının yüksek 
olması  

 Özel eğitim kurumlarının yaygınlaĢmamıĢ olması   
 Ġlin dinamiklerini yansıtan mesleki eğitim, kurum ve 

kurslarından yetiĢen personelin istihdam oranlarının düĢük 
olmasının okullaĢmaya olumsuz etkisi 
 

 Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin geliĢim düzeylerine 
uygunluğu ve zorunlu derslerin oranının yüksek olması 

 Ücretli öğretmen uygulamasının eğitim bölgesine göre ilimizde 
daha fazla oranda olması 

 Öğretmenler için motive edici bir kariyer sisteminin 
kullanılmaması 

 Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koĢullarının 
yeterlilik düzeyi  

 Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalıĢmasını 
sağlayacak teĢvik edici mekanizmaların yeterliliği 

 Yönetici, öğretmen ve çalıĢanların motivasyon  düĢüklüğü 

 Okul, arsa vb konularda hayırseverlerin sayısının yetersiz olması  
 Öğrencilerimizin akademik baĢarı düzeyinin düĢük olması 

 ĠĢ piyasasının ihtiyaçlarına uygun mesleki alan/dalların 
belirlenememesi 

 Öğretmenlerin hizmet içi eğitime yeterince katılmaması 
 Deneyim kazanan öğretmenlerin tayin talebini azaltmaya yönelik 

teĢviklerin bulunmayıĢı  
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FIRSATLAR 

 TYÇ ve meslek standartlarına iliĢkin yeterlilik düzeylerinin 
tanımlanması  

 Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması  
 Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda iĢ birliğine 

açık olması  
 Nitelikli iĢ gücünün yetiĢtirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin 

önemli olduğu algısı 
 Kaliteli eğitim ve öğretime iliĢkin talebin artması  
 Özel sektörün mesleki eğitimde planlama ve uygulanma 

süreçlerine katkısı  
 Eğitimin kalitesinin arttırılması için AB ve kalkınma ajansları 

programlarının varlığı,  
 Ġlimizde genç ve dinamik nüfusun fazla olması  
 GeniĢ bir paydaĢ kitlesinin varlığı  
 GeliĢen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması  
 Fırat Kalkınma Ajansı hibe progrtamları 

 

 STK, Kamu Kurumu ve Yerel yönetimlerin iĢbirliğine açık olması  
 Eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik büyük 

ölçekli(FATĠH, EBA vb.) projelerin yürütülmesi 
 Ġlimizde üniversitenin bulunması 
 Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen devlet politikalarının varlığı 

 Yenilikçi çalıĢmaların Ödüllendirilmesi 
 TÜBĠTAK bilimsel çalıĢmalar için hibe desteği 
 GPDP kapsamındaverilen yenilikçi çalıĢmalara yönelik verilen 

hibe destekleri 
 Özel eğitime muhtaç öğrencilere destek için devlet politikalarının 

varlığı  

 Eğitimin niteliğinin arttırılmasına yönelik hibe ve desteklerin 
olması  

 Belgeli çalıĢanların istihdam edilmesine yönelik olumlu yönde 
atılan adımlar  

 Özel sektörün mesleki eğitimde planlama ve uygulanma 
süreçlerine katkısı  
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TEHDĠTLER 

 Mevsimlik tarım iĢçisi olarak çalıĢan ailelerdeki öğrenci 
hareketliliği  

 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı  
 Zararlı madde kullanımının artması  
 Ġlimizin deprem kuĢağında yer alması  
 Mesleki ve teknik eğitime iliĢkin olumsuz algı  
 Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim konusunda yeterli 

bilgiye ve farkındalığa sahip olmaması  
 Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 

ailelerin rehberlik hususunda yetersizliği 
 Bireylerde oluĢan teknoloji bağımlılığı 
 Ġnternet ortamında oluĢan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir 

bilgiyi ayırt etme güçlüğü  
 Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin 

katkısının yetersiz olması  
 Bazı okulların güvenlik sorunu 

 Öğrenciler arasında kötü alıĢkanlıklar ve ekran bağımlılığı 

eğilimin giderek artması  

 Medyada eğitim ve öğretime iliĢkin çoğunlukla olumsuz 

haberlerin ön plana çıkarılması 

 Eğitim sonunda istihdam sağlanamaması, giriĢimci kültürünün 

yetersizliği 

 Nüfus hareketleri ve kentleĢmede yaĢanan hızlı değiĢim  
 

 Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli düzeyde olmaması  
 Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel 

faaliyetlerde bulunma alıĢkanlığının yetersiz olması  
 Yükseköğretime geçiĢ sınavlarının temel becerileri 

değerlendirememesi  
 Mevzuatın sık değiĢikliği  
 Ücretli öğretmen uygulaması 
 KiĢiler arasındaki sosyo-ekonomik eĢitsizlikler 

 Coğrafik ve iklimsel koĢulların taĢımalı eğitimi olumsuz 

etkilemesi 

 Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iĢ hayatıyla ilgili yeterli bilgiye 

sahip olmaması 

 Kent merkezindeki okulların trafik ve gürültü sorunu 

 Kırsaldan kent merkezine doğru yaĢanan iç göçten dolayı öğrenci 

yoğunluğunun kent merkezinde artıĢ göstermesi, mevcut eğitim 

kurumlarının ikili eğitim yapmak zorunda kalması 

 GeliĢen ve değiĢen teknolojiye uygun donatım maliyetinin yüksek 

olması 
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Tespitler ve Ġhtiyaçların Belirlenmesi 

Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi aĢamalarında öne çıkan, durum analizini özetleyebilecek türde 

ifadelerden oluĢmaktadır. Ġhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve geliĢim alanlarını 

ortaya koymaktadır. AĢağıdaki Tablo 16 durum analizinden geleceğe bakıĢa geçiĢi sağlayan bir bağlantı olarak düĢünülebilir. 

Tablo 16: Tespitler ve Ġhtiyaçlar 
 

Durum Analizi AĢamaları Tespitler/ Sorun Alanları Ġhtiyaçlar/ GeliĢim Alanları 

2015 – 2019 Stratejik Planının 
Değerlendirilmesi 

 Plan sonunda; zorunlu eğitimde okullaĢma oranı, 

özel öğretimin payı, sektörle iĢ birliği, ilköğretimde 

devamsızlık, tesis, altyapı, eğitim materyalleri, 

uluslararası hareketlilik ve kurumsal iletiĢim 

baĢlıklarında iyileĢme olduğugözlenmiĢtir. 

 Okul öncesi eğitimde okullaĢma, hayat boyu 

öğrenmeye katılım, ortaöğretimde devamsızlık, 

yabancı dil yeterliği, mesleki rehberlik, bütçeleme, 

sosyal faaliyet alanları, izleme ve değerlendirme, 

Erasmus + proje hedeflerine, akademik baĢarı 

hedeflerine baĢlıklarında belirlenen 

hedeflereulaĢılamamıĢtır. 

 Okul öncesi eğitimde gerekli altyapı ihtiyacı 

karĢılanarak, okul öncesinde 5 yaĢ zorunlu hale 

getirilmeli. Hayat boyu öğrenmeye katılımın 

artırılması için faaliyetler toplumun ihtiyacına 

uygun olarak çeĢitlendirilmeli ve toplumda 

farkındalıkartırılmalıdır. 

 Erasmus+ projeleri ve akademik baaĢrıyı 

destekleyici projelerin sayısı ve niteliği 

artırılmalıdır. 

 Ortaöğretimde devamsızlık için sosyal projeler 

geliĢtirmeli, mesleki rehberlik konularında 

yenilikçi çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Yabancı dil yeterliğinin iyileĢtirilmesi için, 

alternatif yöntemler ve çağın Ģartlarına uygun 

yeni yaklaĢımlardanyararlanılmalıdır. 

 Stratejik yönetim anlayıĢının her birimde 

uygulanması gerekmektedir. 
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Mevzuat Analizi  Okulların projeler, değerler eğitimi ve sosyal 

sorumluluk kapsamında yaptığı etkinlikler için 

mevzuatlar yetersizdir. 

 Stratejik planda yer alması planlanan amaç ve 

hedeflerin gerçekleĢebilmesi için gerekli yasal 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Eğitim ve Öğretime 
EriĢim GeliĢim/Sorun 

Alanları 
 

 

• Ortaöğretimde örgün eğitimin dıĢına çıkan 
öğrenciler 

• Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

• Yurt ve pansiyonların doluluk oranları 

• Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ 
oranlarının düĢük olması  

• Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı 

• Kız çocukları baĢta olmak üzere özel politika 
gerektiren grupların eğitime eriĢimi 

• Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun 
eğitime eriĢimi 

• Hayat boyu öğrenmeye katılım oranlarının 
ülke ortalamasının altında olması 

 

 Sosyal yerel düzeyde projeler ve SODES projesi 

gibi projelerle okullarımız daha cazibe merkezi 

haline getirilmelidir. 

 Aile ziyaretleri ve veli ziyaretlerinin artırılması 

 STK ve kanat öderlerinin desteğinin sağlanması 

PaydaĢ Analizi 

 Müdürlüğümüz paydaĢlarının en çok iliĢkili olduğu 

faaliyet alanlarının ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim 

kademelerinde yürütülen zorunlu eğitim faaliyetleri 

ile öğrenci baĢarısının artırılmasına yönelik 

faaliyetler olduğugörülmektedir. 

 PaydaĢların bakanlık faaliyet alanları arasında en 

sorunlu olarak gördükleri alanın öğretmen atama, 

yetiĢtirme ve yer değiĢtirmesi ile öğretmen niteliğine 

yönelik faaliyetler olduğu tespitedilmektedir. 

 Öğrenci baĢarısının artırılmasına yönelik gerekli 

düzenlemeler sistem bütünlüğü içerisinde 

öğrenme ekosistemine uygun olarak 

artırılmalıdır. 

 Öğretmen yetiĢtirme, atama ve yer değiĢtirme 

sürecini planlamaya yönelik mevzuat çalıĢması 

yürütülmelidir. 
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Ġnsan Kaynakları Yetkinlik 

Analizi 

 Hizmetiçi eğitim kalitesi 

 ÇalıĢma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif 
ortamların iĢ motivasyonunu sağlayacak biçimde 
düzenlenmesi 

 Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyet alanlarının yetersizliği 

 BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması 

 Donatım eksiklerinin giderilmesi 

 Okullardaki fiziki durumun özel eğitime 
gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu  

 Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

 ĠĢ güvenliği ve sivil savunma 

 Ġstatistik ve bilgi temini 

 KamulaĢtırma, satın alma, kiralama, arsa temini 
vb. süreçler 

 

 Alternatif finansman kaynaklarının 
geliĢtirilmesi 

 Eğitim yapılarının depreme hazır oluĢ 
durumları 

 Ġnsan kaynağının genel ve mesleki 
yetkinliklerinin geliĢtirilmesi 

 ÇalıĢma ortamları ile sosyal, kültürel ve 
sportif ortamların iĢ motivasyonunu 
sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

 Projelerin etkililiği ve proje çıktıların 
sürdürülebilirliği 
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 meslek kanunu bulunmamaktadır. 

 Öğretmenlerin pedagojik formasyon eğitimleri, bu 

eğitimlerin kalitesi ve verilme Ģekli, eğitimin 

kapsayıcılığı konularında sorunlaryaĢanmaktadır. 

 Millî Eğitim Müdürlüğünün öğretmen yetiĢtiren 

kurumlar ile iĢ birliği süreçleri yeterli değildir. 

Dezavantajlı koĢullara sahip bölgelerde görev yapan 

öğretmenlerimiz ve yöneticilerin bu bölgelerde 

çalıĢmasını özendirici düzenlemeleryetersizdir. 

 Ücretli öğretmenlerin aldıkları ücret geçinebilecekleri 

düzeyinaltındadır. 

 Mesleki geliĢimlerini sağlayan öğretmenler özlük 

açısından yeterince teĢvikedilmemektedir. 

 Okul yöneticiliği ikincil bir görev olarak 

yürütülmekte ve atanmalarında liyakati öne alan 

kapsamlı ve yapılandırılmıĢ düzenlemeler yeterli 

değildir. 

 Okul, il ve ilçe yöneticilerinin performanslarının 

değerlendirilmesi için sağlıklı bir çerçeve 

bulunmamaktadır. 

 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile 

gerçekleĢtirilecek iĢ birliği ve koordinasyon 

aracılığıyla öğretmen ve okul yöneticilerimizin 

mesleki geliĢimleri çağdaĢ bir yaklaĢımla 

lisansüstü derecesine dayalı olarak 

yapılandırılmalıdır. 

 Mevcut insan kaynağından en verimli ve etkili 

Ģekilde yararlanılması içi kurumsal bağlılığı 

güçlendirecek uygulamalara, öğretmen ve 

yöneticilerin özlük hakları ve çalıĢma koĢulları 

konusunda duyarlılığa ihtiyaçvardır. 

 Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin 

yetiĢtirilmesi,  seçilmesi, atanması, 

değerlendirilmesi ve sürekli mesleki 

geliĢimlerinin sağlanmasında  çağdaĢ 

yaklaĢımlara uygun düzenlemeleregidilmelidir. 

Kurum Kültürü Analizi 

 Yapılan kurum kültürü analizlerine göre kurumun 

güçlü olduğu alanlar olarak informal iletiĢim ve 

kiĢisel iliĢkilere dayalı iĢ görme yaklaĢımı, çalıĢanlar 

arası bilgi paylaĢımı ve iĢ birliği, çalıĢanların takım 

çalıĢmasına yatkınlığı, yöneticilerin (orta düzey) bilgi 

paylaĢımına ve iĢ birliğine açıklığı, yöneticilerin (orta 

düzey) katılımcılığı desteklemeleri, bakanlığın dıĢ 

çevrede      meydana      gelen      değiĢimlere      ayak 

 ĠĢ birliği ve katılıma yönelik mevcut 

mekanizmaların geliĢtirilmesi ve etkililiğinin 

artırılması, mümkünse yenilerinin ihdası 

gerekmektedir. 

 Bilgiye eriĢim, bilginin paylaĢımı, karar alma 

süreçlerinde bilgiye ve kanıta dayalı karar 

destek mekanizmalarının geliĢtirilmesi gibi 

konuların   iyileĢtirilmesine   yönelik çalıĢmalar 
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 Uydurabilmesi, yeni fikirlerin ve farklı görüĢlerin 

desteklenmesi hususlarına ulaĢılmıĢtır. 

 Müdürlüğün geliĢtirmeye açık alanları olarak da 

ödül ve ceza sistemi, motivasyon mekanizmaları, 

insan kaynaklarının/entelektüel sermayenin yapısı 

ve katılımcılık anlayıĢı, kurum içi iletiĢim, 

çalıĢanların güçlendirilmesi ve karar alma 

süreçlerine etkin katılımları, örgütsel öğrenme, bilgi 

paylaĢımı ve birimler arası koordinasyon ve paydaĢ 

yönetim stratejisi hususları ortayaçıkmıĢtır. 

yapılmalıdır. 

 Örgütsel öğrenme konusuna kurumsal düzeyde 

değer verilmesi, insan kaynakları yönetiminin 

bu bakıĢ açısıyla yeniden tasarlanması; bilgi, 

beceri ve tecrübelerin paylaĢımını 

kolaylaĢtıracak yenimekanizmaların 

geliĢtirilmesine ihtiyaçvardır. 

 Günümüz yönetim anlayıĢı kurum içinde yatay 

hiyerarĢiyi ve buna bağlı olarak yatay iletiĢimi 

esas almaktadır. Bu gerçeklikten hareketle dikey 

iletiĢim kanalları yerine yatay yönde bir iletiĢim 

anlayıĢıbenimsenmelidir. 

 Kurumun paydaĢ yönetim stratejisi 

oluĢturulmalıdır. 

 Stratejik yönetim ve planlamaya üst yönetim 

tarafından doğrudan sahip çıkılması ve bu 

durumun çalıĢanlara da bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 ÇalıĢanların gerektiğinde inisiyatif ve karar  

alma süreçlerine dâhil edilmesi konusunda yeni 

yaklaĢımlara ihtiyaçvardır. 

 Ödül ve ceza sisteminin geliĢtirilmesi ve 

etkinliğinin artırılmasıgerekmektedir. 

Fiziki Kaynak Analizi 

 Okullarımızın fiziki yapısı ve donanımı öğrencilerin 

ilgisini çekecek düzeyde değildir. Tasarım beceri 

atölyeleri için yeterli düzeyde fiziki ortam 

bulunmamaktadır. 

 Her okula bir konferans salonu ve spor salonu 

yapılması gerekmektedir. 

 

 Okullarımızın mimari yapısı ve iç donanımı 

milli ve manevi değerlerimizi yansıtacak Ģekilde 

tasarlanmalıdır. 

 Ġlkokuldan baĢlayarak tüm öğretim 

kademelerinde okullara çocukların sahip 

oldukları yetenek kümeleriyle iliĢkilendirilmiĢ 
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 Bölgeler arası farklılıkları giderecek biçimde Ģartları 

elveriĢsiz okulların akademik, fiziksel ve sosyal 

faaliyet alanlarına iliĢkin imkânlarının geniĢletilmesi 

gerekmektedir. 

becerilerin uygulama düzeyinde 

kazandırılabilmesi için “Tasarım-Beceri 

Atölyeleri”kurulmalıdır. 

 Okulların fiziki yapılarına iliĢkin belirlenen 

standartlara tüm okulların ulaĢması 

sağlanmalıdır. 

 Okul bahçelerinin yeni yaklaĢımlara göre 

geliĢtirilmesine ve uyumlaĢtırılmasına, pansiyon 

hizmetlerinin iyileĢtirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Mali Kaynak Analizi 

 Okulların kaynak kullanım konusundaki yetkilerinin 

yetersizliğinden ötürü ihtiyaçların zamanında ve 

verimli karĢılanması noktasında sorunlar 

oluĢmaktadır. 

 Mevcut bütçe kaynakları okulların ve eğitim 

sisteminin geliĢimi için planlanan hedeflerle 

kıyaslandığında bölgesel ve dönemsel geliĢebilecek 

olumsuz koĢullara karĢı yetersiz kalabilme tehlikesi 

altındadır. 

 Amaçlara göre kaynak kullanımı ve kaynakların 

verimli kullanılması konusunda mevzuattan ve 

kurum kültüründen kaynaklanan sorunlar 

bulunmaktadır. Okullara belli ölçütlere göre ve 

stratejik yönetimle iliĢkili bütçeleme 

yapılamamaktadır. 

 Ar-Ge birimlerinin yerel projesi için yaĢanan maddi 

kaynak sıkıntıları 

 Okulların kaynak kullanım konusundaki 

yetkileri sorumluluklarını yerine getirmelerine 

olanak tanıyacak biçimdedüzenlenmelidir. 

 Eğitimin niteliğinin artırılması ve okul 

planlarının gerçekleĢtirilebilmesi için merkezi 

bütçeden sağlanan finansmanın yanında ek 

finansman ihtiyacının karĢılanması amacıyla 

kaynak çeĢitlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 

çerçevede, uluslararası hibe fonları, hayırsever 

bağıĢları ile mesleki ve teknik eğitim okullarının 

döner sermaye gelirlerinin artırılması ve mevcut 

kaynakların verimli kullanılması önem arz 

etmektedir. 

 MEB tarafından Ar-Ge birimlerine özel proje 

bütçesi sağlanması  
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GELECEĞE BAKIŞ 
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Geleceğe BakıĢ 

Misyonumuz 

Milli kültürümüzün bilincinde, medeniyetimizin günümüze taĢıdığı insani değerleri benimsemiĢ, iletiĢim becerisi ve sanat 
duyarlılığı yüksek, adaletli, özgüveni ve özsaygısı yüksek öğrenmeyi alıĢkanlık haline getiren, sağlıklı, mutlu, sorumluluk bilinci 
geliĢen bireylerin yetiĢmesine ortam sağlamaktır.  

Vizyonumuz 

Yarınlara yön verebilen sağlıklı, mutlu, değerlerimizi içselleĢtiren bireyler yetiĢtirecek bir eğitim ortamı. 

Temel Değerlerimiz 
Her çalıĢana değer verme 
Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme 
Ahlaklı ve sorumlu davranıĢ anlayıĢını benimseme 
Fırsat ve Ġmkân EĢitliğini sağlama 
Genellik ve EĢitlik 
Süreklilik 
Tarafsızlık ve Ģeffaflık 
Açık, dürüst ve sürekli iletiĢim 
Doğa ve çevreye duyarlı olma ve sürdürebilirliği önemseme  
Kültürel değerlerimizi koruma, tanıtma ve yeniden üretme bilinci ile hareket etme 
Sürekli geliĢme düĢüncesine sahip olma 
Saydamlık: Tüm faaliyetlerini süreç ve sonuç aĢamalarında kamunun bilgisine sunar. 
Hesap verebilirlik: Tüm faaliyetlerinin sonuçlarından sorumluluk duyar. 
Problemin değil çözümün parçası olma 
Katılımcı yönetim anlayıĢı 
AraĢtırma- GeliĢtirme (AR-GE) çalıĢmalarına önem 
Ortak aklın ve ekip çalıĢmasının yarattığı sinerjinin gücüne inanma ve bundan faydalanma   
Sosyal ve toplumsal sorumluluk bilinci  
Hayat boyu öğrenmeye önem verme  
BaĢarının, güçlü liderlik ve etkin organizasyon ile sağlanacağına inanma    
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Amaç 

 
Hedef  

 
Gösterge 

 
Strateji 

AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ 
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Amaç ve Hedeflere ĠliĢkin Mimari 

Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranıĢların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesi için ulusal ve yerel düzeyde projeler gerçekleĢtirilecektir. 

Hedef 1.2 Öğrencilerin yaĢ, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri 

sistemine geçilecektir. 

Hedef 1.3 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüĢüm ile ilimizin her yerinde yaĢayan öğrenci ve 

öğretmenlerimizin eĢit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aĢması sağlanacaktır. 

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

Hedef 2.1. Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki ve kiĢisel geliĢimlerini destekleyecek eğitimler düzenlenecek ve atölyeler 

oluĢturulacaktır. 

Hedef2.2. Eğitimin niteliğinin artırılması amacıyla okullarımızın projeyle yaĢam kültürünü geliĢtirecek ve okullarımızın finansman 

kaynağını artıracak çalıĢmalar yapılacaktır 

Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimleri 

sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk eğitimi çeĢitlendirilerek 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

Hedef 3.2 Öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimini önemseyen, bilimsel düĢünme, tutum  ve 

değerleri içselleĢtirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaĢma oranıartırılacaktır. 

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

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile 

toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiĢtirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Hedef 4.2 Ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerimizin, değiĢen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlaması ve değiĢimin aktörü 

olacak öğrenciler yetiĢmesi için yenilikçi bir anlayıĢla projeler yürütülecektir. 

Hedef 4.3 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimleri 

desteklenecektir. 

Hedef 5.1 Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren iĢlevsel bir psikolojik danıĢmanlık 

ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. 

Hedef 5.2 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaĢama kültürünü güçlendiren eğitimde 

adalet temelli yaklaĢım modeli uygulanacaktır. 

Hedef 5.3 Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından 

ayrıĢtırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iĢgücü piyasası ile bilgi çağının 

gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.1 Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve eriĢim imkânları artırılacaktır. 
Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim yöntemlerinin okullarımızda uygulanması sağlanacak, beĢerî ve fiziki 
altyapı iyileĢtirilecektir. 

Hedef 6.3 Bireylerin iĢ ve yaĢam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları 

artırılacaktır. 

Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir. 

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiĢ yapısı 

güçlendirilecektir. 
 
  



59  

 
 

Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum 

ve davranıĢların kazandırılması sağlanacaktır. 

 

Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi 

ve desteklenmesi için ulusal ve yerel düzeyde projeler gerçekleĢtirilecektir. 
 

 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranıĢların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için 

ulusal ve yerel düzeyde projeler gerçekleĢtirilecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.1.1 Bir eğitim ve 
öğretim döneminde 
bilimsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif 
alanlarda en az bir 
faaliyete katılan öğrenci 
oranı (%) 

Ġlkokul  
20 

71,10 82,58 87 92 96 100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 78,29 84,78 88 92 96 100 6 Ay 6 Ay 

Lise 65,00 69,66 75 80 85 100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci baĢına 
okunan kitap sayısı 

Ġlkokul  
30 

45 24 25 25 26 27 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 20,63 9 10 11 12 13 6 Ay 6 Ay 

Lise 6,74 7 8 9 10 11 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi 
sınavla yerleĢen öğrenci oranı (%) 

10 3,01 3 3 3 3 3 6 Ay 6 Ay 
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PG 1.1.4. 
Müdürlüğümüz 
tarafından 
uygulanan ulusal 
veya uluslararası 
düzeyde proje 
sayısı 

Tüm kademeler 20 4 5 6 6 6 7 
 

UD 

 

UD 

PG 1.1.5. 
Müdürlüğümüz 
tarafından 
uygulanan yerel 
düzeyde proje 
sayısı 

Tüm kademeler 20 8 9 11 12 13 14 
 

UD 

 

UD 

Koordinatör Birim Ölçmeve Değerlendirme Merkezi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler  DÖHġ, HBÖHġ, MTEHġ, OHġ, ÖERHġM, TEHġ, ÖÖKHġ, DHġ,  SGHġ 

 
 

Riskler 

- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere iliĢkin farkındalık düzeyinin bölgeler arasında farklılık 

göstermesi, 

- Ailelerin eğiitm denilince bunu sadece akademik baĢarıyla iliĢkilendirmesi, 

- Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği, 

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alıĢkınolmaması. 

- Öğrencilerle ilgili değerlendirme yaparken süreç odaklı değerlendirmeye olanak sağlayacak değerlendirme ölçütlerinin kısıtlı olması 
veya değerlendirme sürecini gerçekleĢtirecek öğretmenlerin yapılacak olan değerlendirme sistemi hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmayıĢı uygulamanın bütünüyle uygulanmasına engel olabilir. 

 

 
Stratejiler 

S 1.1.1. 
- Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleĢtirilecek ve yeterlilik temelli ölçme 
değerlendirme yapılacaktır. 

S 1.1.2. - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

S 1.1.3. 
- Kademeler arası geçiĢ sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme 

yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 100.000.000 TL 
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Tespitler 

- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımının düĢükolması, 

- Toplumda akademik baĢarıya yüksek değeratfedilmesi, 

- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeyesahip 

olmaması. 

- Kırsaldaki okullarımızda internet alt yapısının olmayıĢı, dijital ölçmeleri gerçekleĢtirecek araç gereç eksikliği, dijital ölçme 
değerlendirme uygulmalarının kullanımı ve bu hususta yapılacak veli eğitimlerini aksatabilir. 

-   

 
Ġhtiyaçlar 

- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitimealınmaları, 

- Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin tüm illereyaygınlaĢtırılması, 

- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği baĢta olmak üzere çeĢitli kurumlarla iĢ birliğiyapılması, 

- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılması yönünde farkındalık 

çalıĢmaları yürütülmesi, 

 
 

 

Hedef 1.2 Öğrencilerin yaĢ, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil 

yeterlilikleri sistemine geçilecektir. 
 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranıĢların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.2 
Öğrencilerin yaĢ, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri 
sistemine geçilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 

(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan 
ortalaması 

35 - 60 65 73 75 80 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2. Yabancı dil sınavında (YDS) en az 
C seviyesi veya eĢdeğeri bir belgeye sahip 
olan öğretmen sayısı 

25 50 60 63 65 70 72 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.3YurtdıĢı öğretmen eğitimi sertifika 
programına katılan yabancı dil öğretmeni 
sayısı 

25 0 0 0 10 40 60 6 Ay 6 Ay 

PG.1.2.4. Ders dıĢı etkinlik kapsamında 
yabancı dil etkinliği düzenleyen okul sayısı 

15 0 2 10 20 40 60 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji GeliĢtirme Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DÖHġ, HBÖHġ, MTEHġ, OHġ, ÖERHġ, ÖÖKHġ, TEHġ, ÖYHGġ 
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Riskler 

- Yabancı dil eğitimine iliĢkinilimzde farkındalığın yeterliolmaması, 
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersizolması, 

- Almanca ve Arapça gibi diğer yabancı dil dersleri için yöntem ve tekniklere iliĢkin kurs ya da seminer modülü bulunmadığından 
bu alanlardaki öğretmenlerimizin de seminer dönemlerinde branĢdaĢlarıyla bir araya gelerek çalıĢtay yapmaması 
 
 

 
Stratejiler 

S 1.2.1 - Ġl genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacaktır. 

S 1.2.2 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

Maliyet Tahmini 5.000.000 TL 

 

 
Tespitler 

- Okul türü ve öğrenci profili göz önünde bulundurularak yıllık planlamalarda buna yönelik destekleyici etkinliklere yer verilse bile 
mevcut sistemde bunun ortak bir standardı olmayacağından uygulamalarda farklılıklar olacaktır. 

- Ülke çapında tek tip uygulamadan vazgeçilmesi bölgeler arasında öğrencilerin dil becerileri konusunda farklılığa yol açacaktır ve bu 
durum merkezi sınavlarda öğrenciler için zorluk teĢkil edecektir. 

- Tüm zorunlu yabancı dil dersleri için branĢ öğretmenlerinin yetersizliği 

- TRT yapımı prodüksiyonların okulda izletilmesi zaman alması bakımından dersleri aksatabilir.  
 

 
Ġhtiyaçlar 

- Zorunlu yabancı dil dersleri için diğer bölge okullarından öğretmenlerin ders verilmesi 

- Okulun düzeyine, türüne ve öğrenci profiline göre yabancı dil dersini diğer disiplinlerle entegre eden etkinlikler yapılması 

- eTwinning projeleri tüm branĢ öğretmenleri tarafından ulusal veya uluslar arası düzeyde ortaklıklarla derse entegre çalıĢmalar 
yapılması 

- eTwinning Avrupa Okul Ağı portalındaki çevrimiçi eğitimler duyurularak öğretmenlerin katılımın sağlanması 
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Hedef 1.3 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüĢüm ile ülkemizin her yerinde yaĢayan 

öğrenci ve öğretmenlerimizin eĢit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aĢması 

sağlanacaktır. 
 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranıĢların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 
Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüĢüm ile ülkemizin her yerinde yaĢayan öğrenci ve 
öğretmenlerimizin eĢit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aĢması sağlanacaktır.  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 EBA Ders Portali aylık 

ortalama tekil ziyaretçi sayısı 
20 31496      6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.2 EBA Ders Portali 

kullanıcı baĢına aylık 

ortalama sistemde kalma 

süresi (dk) 

20 29 35 65 90 140 200 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.3 EBA ders portaline 
yüklenen etkinlik sayısı 

20 0 30 40 50 75 100 6 Ay 6 Ay 

PG. 1.3.4. E twinning eğitim 
portalınaüye olan okul sayısı 

20 50 60 70 75 80 85 6 Ay 6 Ay 

PG. 1.3.5. E twinning eğitim 
portalına üye olan öğretmen sayısı 

20 200 250 350 400 450 500 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Bilgi ĠĢlem ve Teknoloji Birimi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DÖHġ, HBÖHġ, MTEHġ, OHġ, ĠKHġ, ÖERHġ, ÖÖKHġ, TEHġ 

 
 

Riskler 

- Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere iliĢkin önlemlerinyetersizliği, 

- Ġnternet altyapısının bölgeler arası gösterebileceği farklılıktan dolayı internet eriĢiminde yaĢanabilecek aksaklıklar, 

- Dijital içerik geliĢtirme eğitimlerine katılması gereken öğretmen sayısının çokolması, 

- Web 2.0 araçlarının materyal üretmede kullanılmasına yönelik eğitim "Eğitimde Yeni YaklaĢımlar Eğitimci Eğitimi" kursuyla il 
düzeyinde de yapılabilir. Ġlgili kursu almıĢ ve ilde verebilecek birisi Ģu an için mevcut değildir. 

- EBA yabancı dil içerik portalını öğretmenlerin ne kadar etkin kullandıkları takip edilememesi 

 

Stratejiler 
S 1.3.1 - Eğitimle alakalı teknoloji kullanımına yönelik farkındalık oluĢturulacaktır. 

S 1.3.2 - Dijital becerilerin geliĢmesi için içerik geliĢtirilecek ve bu kapsamda öğretmen ve öğrenci eğitimleridüzenlenecektir. 
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 S 1.3.3. - Öğrencilerimizin dijital becerisini güçlendirme amacıyla sosyal medya faktörü kullanılacak ve okullarımız için yeni eğitim 
portalları geliĢtirilecektir. 

Maliyet Tahmini 500.000 TL 

 
Tespitler 

- Öğrencilerin ve araĢtırmacıların kullanacağı dijital içerik arĢivininbulunmaması, 

- Dijital ortamlarda eğitime iliĢkin içeriklerin belirli bir yapıyakavuĢturulamaması, 

- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği kavramlarına iliĢkin toplumsal farkındalık düzeyinin düĢük olması, 

- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

Ġhtiyaçlar 
- Eğitim dijital içeriklerinin geliĢtirilmesi için ilgili personelin eğitimi 
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Amaç 2: ÇağdaĢ normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 
 

Hedef 2.1 Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki ve kiĢisel geliĢimlerini destekleyecek eğitimler düzenlenecek ve 

atölyeler oluĢturulacaktır. 
Amaç 2 ÇağdaĢ normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1  Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki ve kiĢisel geliĢimlerini destekleyecek eğitimler veatölyeler oluĢturulacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

 
PG 2.1.1 
Lisansüstü 
eğitim alan 
personel 
oranı (%) 

PG 2.1.1.1 
Alanında 
lisansüst
ü eğitim 
alan 
öğretmen 
sayısı 

 

 
 

          20 
 

- 
50 60 100 200 300 

 

 
6 Ay 

 

 
6 Ay PG 2.1.1.2 

Yönetim 
alanında 
lisansüstü eğitim 
alan yönetici 
sayısı 

 
20 

 

- 
 

- 
 

- 
 

25 
30 35 

PG 2.1.2 Hizmet içi eğitimlere katılan 
öğretmen veya yönetici sayısının oranı 

20 - %20 %30 %35 %45 %50 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.3. Hizmetiçi eğitim dıĢında 
Üniversite, STK vb kuruluĢlar 
tarafından yapılan eğitimlere katılan 
öğretmen veya yönetici sayısı  

20 - 150 200 210 220 230 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.4. Ġldeki Öğretmenlerin 
ortalama hizmet süresi 20 3 4 4 4 5 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ġnsan Kaynakları Hizmeti ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler 
SGHġ, MTEHġ, TEHġ,OHġ,DÖHġ, ÖÖKHġ, HBÖHġ 

Riskler - Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması, 
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 - ElveriĢsiz koĢullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için verilecek teĢviklerin maliyeti, 
- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması, 
- Ilimizde Eğitim Fakültesi olmaması, 

- Kuzey Ġlçeleri ile günlük gidiĢ geliĢ imkânı olmayan köylerde görev yapan öğretmen ve idarecilerin eğitime eriĢim imkanlarının 
sınırlı olması 

-  

-  

Stratejiler 

 
S 2.1.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki geliĢimi için Üniversite, STK, vb kuruluĢlarla iĢ birliği yapılacaktır. 

S 2.1.2 - Ġnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir Ģekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

S 2.1.3 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü programlara teĢvik edilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 300.000 TL 

 

Tespitler 

- Öğretmenlik ve okul yönetimine iliĢkin mevzuatın dağınıkolması, 
- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düĢük olması, 
- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması, 
- Ülke genelinde dengeli norm dağılımınınolmaması, 
- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sistemininbulunmaması. 

 

Ġhtiyaçlar 

- Bakanlık bütçesinde personel giderleri için ayrılan ödeneğin meslek kanunu, ücretli öğretmen ile dezavantajlı 
bölgelerdegörev yapan öğretmenler için yapılacak iyileĢtirmelere göre yükseltilmesi, 

- Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar oluĢturulması, 

- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalıĢmaların yapılması, 
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda malikaynak. 
- Eğitim Fakültesi olmayan illerde görev yapan öğretmenlere yönelik uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans yapma imkânı 
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Hedef 2.2 Eğitimin ve öğretimin niteliğinin artırılması amacıyla okullarımızın projeyle yaĢam kültürü geliĢtirilecek ve 

okullarımızın finansman kaynağını artıracak çalıĢmalar yapılacaktır. 

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

Hedef 2.2 
Eğitimin ve öğretimin niteliğinin artırılması amacıyla okullarımızın projeyle yaĢam kültürü geliĢtirilecek ve okullarımızın finansman 

kaynağını artıracak çalıĢmalar yapılacaktır. 

  
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Ġzleme 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

2.2.1.Okullarımızın sunduğu toplam proje 
baĢvurusu sayısı 

30 - 60 70 80 90 100 6 Ay 6 Ay 

2.2.2. Bütçe dıĢı kaynaklardan finansman 
sağlayan okul sayısı 

70 - 40 50 60 70 80 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji GeliĢtirme Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler TEHġ, OHġ, ÖEKHġ 

 
 

Riskler 

- Bakanlık bütçesi haricinde eğitime ayrılan kaynakların,personel bütçesi hariç, genelde Ġl Milli Eğitim Müdürlüklerinin fiziki 
yapısına ayrılması, 

- Projelere yapılan baĢvuruların fazlalığı 
- DanıĢmanlık ve organize Ģirketlerinin ilimizde beklenen düzeyde olmaması 
- Eğitim kurumu yöneticilerinin hibe proragmları ve finansman konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği olması 
- Proje eğitimi alan öğretmenlerin sirkülasyon durumu 

Stratejiler 

S 2.2.1 - Okullarımızın finansman yöntemleri çeĢitlendirilerek okullar için ayrılan bütçenin artırılması sağlanacaktır. 

S 2.2.1 - Ar-Ge birimi tarafından okullarımızın finans kaynağını artırmak amacıyla idari personellere ve öğretmenlerehibe veren 
kuruluĢ ve hibe programları ile alakalı bilgilendirmeler yapılacaktır.  

Maliyet Tahmini 50.000.000 TL 

 
 

Tespitler 

- Eğitim kurumu yöneticilerinin eğitimin finansmanı konusunda yetki ve yetkinliğinin az olması, 

- Eğitim finansmanı kaynaklarının tek bir sistem üzerinden takibinin yapılamaması, 
- Okul finansmanı konusunda kamuoyu bilgilendirme sistemlerinin yetersiz kalması. 
- Hibe programlarının takip edilmemesi 
-  

 
Ġhtiyaçlar 

- Ar-Ge birimi tarafından okullara rehberlik yapılması 

- Finansman kaynaklarının artırılması için farkındalık ve tanıtım çalıĢmaları yapılması, 
- Okul yöneticilerinin eğitim finansmanı konusunda bilgilendirilmesi. 
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Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimleri 

sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk eğitimi çeĢitlendirilerek 

yaygınlaĢtırılacaktır. 
 

Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimleri 
sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk eğitimi çeĢitlendirilerek 
yaygınlaĢtırılacaktır. 

Performans Göstergeleri  
Hedefe 

Etkisi(%) 
BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1 3-5 yaĢ grubu okullaĢma oranı 
(%) 

40 %34,81       %40 %45 %50 %60 %70 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2 Ġlkokul birinci sınıf 
öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi 
eğitim almıĢ olanların oranı (%) 

40 %29,32 %40 %60 %80 %90 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3 Özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrencilerin uyumunun sağlanmasına 
yönelik öğretmen eğitimlerine katılan 
okul öncesi öğretmeni oranı (%) 

 

20 
 

0 
 

%5 
 

%10 
 

%15 
 

%20 
 

%30 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DHġ,  HBÖHġ,   ÖERHġ,  ÖÖKHġ,  ÖYHġ,  SGHġ 

 

Riskler 

- Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve eğitim maliyetinden kaçınması, 

- Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların iĢleyiĢi ve denetiminin tek elden yürütülememesi, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeĢitli olması, 
- Velilerin ilgi düzeyi 
- Sivil toplum kuruluĢların ve yerel yönetimlerin katkı düzeyi 

 
Stratejiler 

S 3.1.1 - Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaĢtırılacaktır. 

S 3.1.2 - Erken çocukluk eğitiminde Ģartları elveriĢsiz gruplarda eğitimin niteliğinin artırılması için okul öncesinde yenilikçi 
yaklaĢımların uygulanması sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 800.000 TL 
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Tespitler 

- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaĢmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek zamanlı olmaması, 
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluĢturması, 
- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleĢik bir sistemle izlenip değerlendirilememesi ve erken 
çocukluk eğitim hizmetine yönelik ortak bir kalite standardının olmaması, 
- Yurdun bazı kesimlerinde Ģartları elveriĢsiz bazı ailelerin özellikle geçici koruma altında olanlar ile mevsimlik tarım iĢçisi 

ailelerin erken çocukluk eğitimine eriĢimde sorunlar yaĢaması. 

 

Ġhtiyaçlar 

- Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalıĢmaları, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonun sağlanması. 
- Sosyal etkinlik merkezleri kurulması (Atıktan Sanata sanat atölyesi, pandomim atölyesi, küçük marangozlar atölyesi, tekno 

robot atölyesi, gök bilim atölyesi, küçük gurmeler atölyesi, kâğıt düĢler(yap-yapıĢtır) atölyesi) 
- Aile ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreĢ ve gündüz bakımevleri ile Diyanet iĢleri BaĢkanlığına bağlı 4-6 yaĢ 

Kur‟an Kurslarının bir standarta kavuĢturulması  
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Hedef 3.2 Temel eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimini önemseyen, bilimsel 

düĢünme, tutum ve değerleri içselleĢtirebilecekleri bir anlayıĢ oluĢturarak okullaĢma oranı artırılacaktır. 
 

Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 
Temel Eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimini önemseyen, bilimsel düĢünme, tutum ve 

değerleri içselleĢtirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaĢma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 

Sıklığ

ı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.1 Ġkili eğitim kapsamındaki 

okullara devam eden öğrenci oranı (%) 20 %37,39 %37,39 %30 %16 %8 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 Temel 

eğitimde 20 

gün ve üzeri 

devamsız 

öğrenci oranı 

PG 3.2.2.1 

Ġlkokulda 20 gün 

ve üzeri 

devamsız öğrenci 

oranı (%)  
20 

%5,7 %5,2 %4,7 %4 %3,7 %3,5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 

Ortaokulda 20 

gün ve üzeri 

devamsız 

öğrenci oranı(%) 

%9,7 %9,2 %8,7 %8,5 %8 %7,5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 Temel 

eğitimde 

okullaĢma 

oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaĢ 

grubu okullaĢma 

oranı (%) 

20 

%91,72 %98,7 %99 %99,3 %99,6 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 

10-13 yaĢ 

grubu 

okullaĢma 

oranı (%) 

%94,86 %98,8 %99 %99,4 %99,7 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 Temel 

eğitimde  

 

PG 3.2.4.1 Ġlkokulda 

öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan 

Ģube oranı (%) 

 
 

20 
%22,45 %22 %20 %18 %15 %10 6 Ay 6 Ay 
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öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan 

Ģube oranı (%) 

PG 3.2.4.2 

Ortaokulda 

öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan 

Ģube oranı (%) 

- %30,28 
 

%28 
 

%25 
 

%21 
 

%15 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 3.2.5 Temel Eğitimde Tasarım ve 

Beceri Atölyesi kurulan okul sayısı  20 3 6 7 7 8 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DÖHġ, DHġ, OHġ, MTEHġ, ÖERHġ, ÖÖKHġ, HBÖHġ, SGHġ 

 
 

Riskler 

- Kademelerarası geçiĢlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri geliĢim temelli değerlendirme anlayıĢından uzaklaĢtırması, 

- Ġkili eğitimin çocuğun bütüncül geliĢimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleĢtirmesi, 

- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayıĢıyla yetiĢmiĢ olması ve geliĢim temelli değerlendirme 

konusunda deneyim eksikliği. 

Stratejiler 

S 3.2.1 Ġlkokul ve ortaokullarda okullaĢma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır. 

S 3.2.2 
Öğrencilerimizin daha mutlu bir ortamda eğim görmesi için okullarımızın donanımı öğrencilerimizin bireysel farklılıklarına 
göre düzenlenecektir. 

Maliyet Tahmini 75.000.000 TL 

 
 

Tespitler 

- Ġlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin öğrencilerin geliĢim özelliklerine uygun 

olarak güncelleme ihtiyacı, 

- Öğrencilerin ders dıĢında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düĢünme becerilerini geliĢtirecek 

fırsatların yetersiz olması. 
- Eğitimden beklentinin düĢük olması, 
- Ailelerin eğitimin kalitesinin yeterli olmadığını düĢünmeleri 
- Okulların öğrencilerin ilgisini çekecek Ģekilde donanımının yapılmaması 
 

 
Ġhtiyaçlar 

- Çocukların düĢünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin kurulması, 

- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

- Öğretim programlarının çocuğun geliĢimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 

- Ġkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 
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Hedef 3.3 Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

 

Amaç  
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin biliĢsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu geliĢimleri 
sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.3.1 Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan 
okul ve mahalle spor kulüplerinden 
yararlanan öğrenci oranı (%) 

35 2 2 4 4 5 8 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 BirleĢtirilmiĢ sınıfların 
öğretmenlerinden eğitim faaliyetlerine katılan 
öğretmenlerin oranı (%) 

20 0 4 5 5 6 75 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına katılan 
öğrencilerden hedeflenen baĢarıya ulaĢan 
öğrencilerin oranı (%) 45 50 70 80 85 90 95 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler SGHġ,  DHġ, DÖHġ, ÖERHġ. 

Riskler 
- Okul dıĢı imkânların oluĢturulmasında ilgili kurum ve kuruluĢların yeterli desteği göstermemesi, 
- Yaz dönemlerinde bölgesel değiĢim programlarına yeterli talep olmaması, 

 - Öğrencilerin sosyal giriĢimcilik konusundaki isteksizliği, 

- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 
- Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düĢük olması. 

 
Stratejiler 

S 3.3.1 - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

S 3.3.2 - Temel eğitimde okullar arası baĢarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.000.000 TL 
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Tespitler 

- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin geliĢimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluĢlarla yeterince 
etkileĢimiçinde olmaması, 
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince edinememesi 
vehedeflenen baĢarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince desteklenememesi, 

- Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel geliĢimini desteklemede yetersiz kalması, 
- Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği bir sistemin bulunmaması, 
- ġartları elveriĢsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması. 

 
 
 

Ġhtiyaçlar 

- Ġlgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliği çalıĢmaları, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü geliĢimini destekleyecek Ģekilde tasarlanması ve dersler ile ders 
dıĢıetkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi, 
- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değiĢim programları ve Ģartları elveriĢsiz okulların öğrenci 
veöğretmenlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması, 
- Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir Ģekilde paylaĢtırmak için sistem kurulması, 
- Hedeflenen baĢarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluĢturulması. 
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Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile 

toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiĢtirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve ortaöğretimi tamamlama oranları artırılacaktır. 
 

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

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve ortaöğretimi tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedef

e Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaĢ grubu okullaĢma oranı (%) 30 76,76 80 83 85 90 99 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı (%) 

30 - 35 32 29 26 20 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 20 12,23 11 10 9 8 7 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. Ġkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden 
öğrenci oranı (%) 

10 3,96 3,8 3,5 3 2,5 2 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) 10 67 68 69 71 73 75 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DÖHġ, MTEHġ, ÖERHġ, ÖÖKHġ, DHġ, ÖDM, SGHġ 

 
Riskler 

- Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaĢanangöç, 
- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması, 
- Suç oranlarının artması, 
- Ailelerin eğitimden beklentilerini olumsuz hale getirmesi 

 
Stratejiler 

 
S 4.1.1 

- Kız çocukları ile gezici ve geçici mevsimlik tarım iĢçiliğinde çalıĢtırılan çocuklar baĢta olmak üzere özel politika gerektiren 
gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına 
yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

S 4.1.2 - Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak Ģekilde yatılılık imkânlarının kalitesi iyileĢtirilecektir. 

Maliyet 
Tahmini 

30.000.000 TL 

 
Tespitler 

- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince dikkatealınmaması, 
- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kiĢisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karĢılamakta yetersizolması, 
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleĢmede sorunlaryaĢaması, 
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 
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Ġhtiyaçlar 

- Okul aidiyetinin geliĢtirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi, 

- Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik finansmanın sağlanması, 
- Gönüllü rehberlik çalıĢmalarının yapılması 
- STK, muhtar ve kanaat önderleriyle eğitim-öğretime katılımın önemi ile ilgili iĢ birliği yapılması 

 

Hedef 4.2 Ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerimizin, değiĢen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlaması ve değiĢimin 

aktörü olacak öğrenciler yetiĢmesi için yenilikçi bir anlayıĢla projeler yürütülecektir. 
 

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

Hedef 4.2 
Ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerimizin, değiĢen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlaması ve değiĢimin aktörü 
olacak öğrenciler yetiĢmesi için yenilikçi bir anlayıĢla projeler yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedef

e Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1. Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci 
sayısı 

25 0 0 5 6 8 10 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ortaöğretimde tasarım-beceri atölyesi açılan okul 
sayısı 

50 0 0 7 9 10 11 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük 
programlarına katılan öğrenci oranı (%) 

25 0 0 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DÖHġ, MTEHġ, ÖERHġ, ÖÖKHġ, DHġ, ÖDM, SGHġ 

 
Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 

- Planlanan çalıĢmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi 
- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

 
Stratejiler 

S 4.2.1 - Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısına 
geçilecektir. 

S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüĢmesi sağlanacaktır. 

S 4.2.3 - Okullar arası baĢarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.000.000 TL 

 
Tespitler 

- Ortaöğretim kurumlarında ders çeĢidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve derslerin proje 
uygulamalarıyla desteklenememesi, 

- Öğrencilerin ders dıĢı alanlardaki yeteneklerini geliĢtirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı olması, 
- Ġmkân ve koĢulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 
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Ġhtiyaçlar 

- Ortaöğretimde ders çeĢitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik imkânların oluĢturulması, 

- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 

 

 

Hedef 4.3 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 
 

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

Hedef 4.3 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedef

e Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzlem 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1. Ġmam hatip okullarında yaz okullarına katılan 
öğrenci sayısı 

20 50 75 100 125 150 200 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2. Yabancı dil dersi yılsonu 
puanı ortalaması 

PG 4.3.2.1 
Ortaokul 

 

20 
69,94 70 70,5 71 72 73  

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 4.3.2.2 
Ortaöğretim 

64,98 65 65,5 66 67 68 

PG 4.3.3. Yükseköğretim kurumları tarafından 
düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı 

20 0 100 200 250 300 400 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.4. Mesleki geliĢime yönelik danıĢman 
akademisi etkinliklerine katılan öğrenci sayısı 

20 0 0 100 120 200 300 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.5. Yükseköğretim kurumlarınca imam hatip 
okullarıyla ilgili yapılan bilimsel çalıĢma sayısı 

20 0 5 6 8 10 11 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler DHġ, SGHġ, OHġ, TEHġ 

Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması, 
- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması, 
- Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. 
- Müfredatın yoğun olması 

 
Stratejiler 

S 4.3.1 - Ġmam hatip okullarının yabancı dil eğitimi iyileĢtirilecektir. 

S 4.3.2 - Ġmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iĢ birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 1.000.000 TL 
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Tespitler 

- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuĢma alanlarında dil becerilerinin yetersiz olması, 
- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 
- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 
- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iĢ birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

 

Ġhtiyaçlar 

- Arapça ders kitapları yazma,okuma,dinleme ve konuĢma alanlarında tüm dil becerilerini geliĢtirecek materyal ihtiyacı,  
- Arapça baĢta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliĢtirilmesi, 
- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 
- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması, 
- Akademik koçluk sisteminingeliĢtirilmesi. 
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimleri 

desteklenecektir. 

Hedef 5.1 Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren iĢlevsel bir psikolojik 

danıĢmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacaktır. 

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

Hedef 5.1. 
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren iĢlevsel bir psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik 

hizmeti sunulacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Rehberlik öğretmenlerine 
düzenlenen eğitim, seminer, 
konferans vb etkinlik sayısı 

40 0 3 4 5 7 10 6 Ay 
 

6 Ay 

PG 5.1.2. Rehberlik 
öğretmenlerinden bir yılda mesleki 
geliĢime yönelik hizmet içi eğitime 
katılanların oranı (%) 

 

60 
 

%33 
 

%35 
 

%37 
 

%40 
 

%42 
 

%45 
 

6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ġubesi  

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler TEHġ, OHġ, MTEHġ, DÖHġ, ÖÖKHġ, HBÖHġ, ÖYGHġ 

 
Riskler 

- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 
- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bilgi eksikliği, 
- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin olumsuz etkileri. 

- Göç vb nedenlerle ilimize gelen ailelerin eğitime bakıĢ açılarından dolayı aile rehberlilğinin istenilen düzeyde etkili olmaması 

- Bazı eğitim kademeleri ve sınıf düzeylerinde rehberlik saatinin olmaması sonucu öğretmenlerin rehberliğe dair oluĢturduğu bakıĢ 
açıları 

Stratejiler S 5.1.1 - Psikolojik danıĢmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 100.000 TL 

 
Tespitler 

- RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iĢ birliği olmaması, 
- Tüm rehber öğretmenlerin temel yetenek ve temel kabiliyet testlerinin uygulayıcısı olmaması 
- Mezunların izlenmesine iliĢkin diğer kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliklerinin yetersiz olması. 

  
Ġhtiyaçlar 

- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi 

- e-rehberlik sistemine tam olarak geçilmesi ve rehberlik faaliyetlerinin her kademede takip edilebilmesi 
- Temel yetenek ve temel kabiliyet testlerinin güncellenmesi ve tüm rehberlik öğretmenlerine uygulayıcı eğitimlerin düzenlenmesi 
- Rehberlik hizmetleri ile ilgili hazırlanacak mevzuat ve yönetmelikte okullarda çalıĢan öğretmenlerden daha çok istifade edilmesi 
- RAM bütçelerine eğitim faaliyetleri için ödenek konulması veya bakanlık düzeyinde iletiĢim için birim kurulması 
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Hedef 5.2 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaĢama kültürünü güçlendiren 

eğitimde adalet temelli yaklaĢım modeli uygulanacaktır. 
 

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

Hedef 5.2 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaĢama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli 
yaklaĢım modeli uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.2.1 KaynaĢtırma/bütünleĢtirme 
uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim 
verilen öğretmen sayısı 

60 - 558 600 650 700 750 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engellilerin kullanımına uygun 
asansör/lift, rampa ve tuvaleti olan okul 
sayısı 

40 - 50 60 70 80 90 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler TEHġ, OHġ, MTEHġ, DÖHġ, ÖÖKHġ, HBÖHġ, SGHġ 

 

Riskler 

- Bakanlık düzeyinde özel eğitim alanında iletiĢim sorunlarının yaĢanması 

- Sağlık Bakanlığının MEB mevzuatını bilmediğinden dolayı vermiĢ olduğu raporların eğitsel tanılama sürecine olumsuz etkileri 

- Özel eğitim alanı dıĢındaki diğer öğretmenlerin özel eğitim alanında motivasyon eksikliklerinin görülmesi yapılan eğitici 
faailyetlere olumsuz etkisi 

- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- KaynaĢtırma, bütünleĢtirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

Stratejiler S 5.2.1 -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 500.000 TL 

 
Tespitler 

- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamıĢ olması, 
- Stajyer öğrenci sayısının az olması 
- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi, 
- KaynaĢtırma/bütünleĢtirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

 

Ġhtiyaçlar 

- KaynaĢtırma eğitimleri için kamu spotlarını hazırlanması 
- Ülke genelinde yapılan ulusal ve uluslararası özel eğitim kongrelerine özel eğitim ve rehber öğretmenlerinin yönlendirilmesi 
- Özel teĢebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeĢitli görüĢmelerin sağlanması. 
- Ġl düzeyinde özel eğitime muhtaç bireyler için oluĢturulan (park yerleri yürüyüĢ noktaları, kaldırım baĢlangıç ve bitiĢ noktaları 

vb.) yaĢam alanlarının ihlallerinin kontrol edilmesi için yerel yönetimlerin tedbir alması 
- Özel eğitim öğrencisi bulunan okul ve sınıflarda öğretmen motivasyonunu arttıracak tedbirlerin alınması 
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Hedef 5.3 Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından 

ayrıĢtırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 
 

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 
(%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezleri grup 
tarama uygulaması yapılan öğrenci oranı 
(%) 

25 %7 %10 %13 %15 %18 %20 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi 
öğrencilerinin programlara devam oranı (%) 

30 - %95 %96 %96 %97 98 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Tarama ve eğitsel tanı amaçlı 
hazırlanan standart yerli ölçme aracı sayısı 

30 - 0 5 6 7 7 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.4 Öğretim kademelerinde özel 
yeteneklilere yönelik açılan destek eğitim 
odalarında derslere katılan öğrenci sayısı 

15 4555 5300 6250 7300 8650 10000 

 

6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak Birimler BĠLSEM, TEHġ, OHġ, DÖHġ, ÖÖHġ, HBÖHġ, 

 
Riskler 

- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, 
- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaĢanması, 
- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, 
- Özel yeteneklilerin eğitimine iliĢkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

 S 5.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taĢınacaktır.  

S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliĢtirilecektir. 

Maliyet Tahmini 3.000.000 TL 

 

Tespitler 

- Tarama hizmetlerinin yaygınolmaması, 
- Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması, 
- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 
- Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 
- Özelyeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliĢtirme çalıĢmalarının yetersiz olması. 
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Ġhtiyaçlar 

- Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması, 
- Özgün zekâ ve yetenek testleri geliĢtirilmesi ve yurt dıĢında geliĢtirilmiĢ ölçeklerin kültürel uyum çalıĢmaları yapılması 
için kaynak ihtiyacı, 

- Ölçek geliĢtirme çalıĢmaları için nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi, 
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliĢtirilmesinde özel teĢebbüsün 
katkılarının artırılması için iĢ birliği yapılması. 
- Testör sayısının artırılması 
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Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iĢgücü piyasası ile bilgi çağının 

gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.1 Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve eriĢim imkânları artırılacaktır. 
 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iĢgücü piyasası ile bilgi çağının 
gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.1 Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve eriĢim imkânları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.1.1 
ĠĢletmelerin ve 
mezunların 
mesleki ve 
teknik eğitime 
iliĢkin 
memnuniyet 

oranı(%) 

ĠĢletmelerin 
memnuniyet 
oranı (%) 

40 

- %75 %75 %80 %85 %90 6 Ay 6 Ay 

Mezunların 
memnuniyet 
oranı (%) 

- %70 %73 %74 %75 %76 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği 
kapsamında Genel Beceri Test Seti 
uygulanan öğrenci sayısı 

30 
0 0 0 8 9 10 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Hazırlanan yan dal listesi 
doğrultusunda yan dal yapan öğrenci 
sayısı 

30 
0 0 0 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği 
Yapılacak 
Birimler 

HBÖHġ, ÖERHġ, TEHġ, ,ÖÖKHġ. 

 
 

Riskler 

- Piyasa, sektör erbabı ve temsilcilerinin gerekli ilgi ve katkıyı sunmamaları 
- Yükseköğretime geçiĢte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarınadevamı 
sağlamaması, 
- Sektörlerin mesleki eğitime olan ilgisizliği 
- Mesleki ve teknik eğitime eriĢim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaĢların beklenen desteğivermemesi, 
- Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekliolmaması. 
- Mezun öğrencilere ulaĢmakta yaĢanılacak sorunlar 
- Ġstihdam alanlarının yetersiz olması 

 S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

S 6.1.2 - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir. 
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Stratejiler 
S 6.1.3 

- Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin meslek alanları arasında geçiĢlerini ve yeni mesleklere iliĢkin kazanımları elde 
etmelerini kolaylaĢtıracak bir sistem kurulacaktır. 

Maliyet Tahmini 500.000 TL 

Tespitler 

- Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 

- Açılacak dijital platformda öğretmenlere yorum yapma imkanı verilerek öğretmen etkileĢimine imkan tanınmalı. Ayrıca 
memnuniyet anketi oluĢturulmalı. Yapılacak okul WEB sitelerine MEGEP ve TTKB linklerinin verilmesi. 
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının Eğitim 
öğretim yılı içerisinde her yıl yapılan çalıĢmaların sergilenmesini sağlamak amacıyla fuar takviminin oluĢturulması. Ayrıca 
bölgeler ve Türkiye geneli bir fuarın planlanarak takvime eklenmesi 
- Mesleki eğitimle ilgiyi artırma amacıyla yapılan yarıĢmalara katılacak okul ve öğrencilere yarıĢacağı alan ile ilgili malzeme 
ve maddi kaynak desteği sağlanmalı 
- Genel beceri testleri geliĢtirilirken bu çalıĢmalara sahadan meslek dersi öğretmenleri dahil edilerek sahada karĢılaĢılabilecek 
sorunların önüne geçilmeli 

 

Ġhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali kaynak sağlanması 
- Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalıĢmaları için iĢ birlikleri geliĢtirilmesi 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarıĢmaların düzenlenmesi için mali kaynak sağlanması 
- Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iĢ birliğinin geliĢtirilmesi 
- Mesleki ve teknik eğitime eriĢim imkânlarının artırılması için iĢ birliklerinin geliĢtirilmesi 
- Atölye donatımı ve öğretmen ihtiyacı 
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Hedef 6.2. Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim yöntemlerinin okullarımızda uygulanması sağlanacak, beĢeri ve fiziki 
altyapı iyileĢtirilecektir. 
 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iĢgücü piyasası ile bilgi çağının 
gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim yöntemlerinin okullarımızda uygulanması sağlanacak,beĢeri ve fiziki altyapı 
iyileĢtirilecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi (%) 

BaĢlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
Ġzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1. Güncellenen öğretim 
programları doğrultusunda 
güncellemesi yapılan standart 
donatım listesi oranı (%) 

 

50 
 

- 
 

%30 
 

%100 
 

%100 
 

%100 
 

%100 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 6.2.2. Gerçek iĢ ortamlarında 
mesleki geliĢim faaliyetlerine katılan 
öğretmen sayısı 

50 - 0 3 7 15 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak 
Birimler 

HBÖHġ, SGH, DHġ 

Riskler 

- Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluĢturacak sektör taleplerinin değiĢimi ve teknolojideki geliĢmelerin 
çok hızlı olması, 

- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli baĢvuru yapılmaması, 
- Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değiĢim hızının yüksek olması, 
- Öğretmen eğitimlerine yönelik iĢ birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması, 
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması. 

Stratejiler S 6.2.1 - Öğretmenlerin mesleki geliĢimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iĢ ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 750.000 TL 

 
 

Tespitler 

- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve geliĢen teknolojinin gerekleriyle yeterince uyumlu 
olmaması, 
- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında baĢlamasının öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönelik 
motivasyonunuolumsuz etkilemesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güncel 
tutacakları imkânların yetersiz olması, 
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Ġhtiyaçlar 

- Sektör talepleri ve teknolojik geliĢmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢ birliğinin geliĢtirilmesi, 
- Yeni oluĢturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen eğitimlerinin gerçekleĢtirilmesi, 
- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım sağlanması, 
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iĢ ortamında yapılması için iĢbirlikleri,  

 

 

 

Hedef 6.3 Bireylerin iĢ ve yaĢam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları 

artırılacaktır. 
 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iĢgücü piyasası ile bilgi çağının 

gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.3 
Bireylerin iĢ ve yaĢam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

BaĢlangıç 

Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Ġzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.3.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 25 %15,75 %6 %16,5 %17 %17,5 %18 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları 
tamamlama oranı (%) 

25 %75,02 %80 %81 %82 %83 %85 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Hayat boyu 
öğrenme kurslarından 
yararlanma oranı (%) 

PG 6.3.3.1 (0-14 
yaĢ) (%) 

%25 

%11,10 %11,5 %12 %13 %14 %15 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3.2 (15+ 
yaĢ) (%) 

%11,10 %11,5 %12 %13 %14 %15 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.4 Türkiye'deki geçici koruma altındaki 5-17 

yaĢ grubundaki yabancı öğrencilerin okullaĢma 

oranı (%) 

25 - %60 %66 %69 %72 %75 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği Yapılacak 
Birimler 

ÖÖKHġ, DÖHġ, MTEHġ, OHġ, ÖDM, TEHġ, DHġ 
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Riskler 

- Hayatboyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kari yerlerinde dikkate alınmaması, 

- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaĢadığı Ģehirlerde eğitim ortamlarının yetersizoluĢu, 

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde olmayıĢı. 

- Bölgemizin özelde ise ilimizin yetiĢkin eğitim seviyesi düĢüktür. Bu durum çocukların ve öğrencilerin eğitimlerini olumsuz 
Ģekilde etkilemektedir. Bu anlamda velilerimiz çocuk yetiĢtirme ve eğitimi konusunda olumlu görüĢe sahip olsalar bile ne 
yapacaklarını bilememektedirler. 

 
Stratejiler 

S 6.3.1 - Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

S 6.3.2 

 

- Ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime eriĢim imkânları artırılacaktır.  

Maliyet Tahmini 500.000 TL 

 
Tespitler 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika çalıĢması bulunmaması, 

- Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az olması, 

- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaĢadığı Ģehirlerde eğitim ortamlarının yetersiz kalması, 

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde değildir ve bazı bölgelerde 

çocukların resmi okullara kayıt edilmesi hususunda direnç göstermesi, 

- Kursiyerlerin bir kısmı hobi amaçlı bir kısmı da kendilerini geliĢtirmek ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla kurslara 
- VatandaĢlar çok çeĢitli mesleki, sosyal ve kültürel kurslara ilgi göstermektedir 
- Ulusal Hayat Boyu Ġzleme Sisteminin kurulması sağlanırsa ĠĢbirliği yapılan kurumlar ile alakalı sağlıklı dönütler alınır. Bu 

sayede iĢbirliğinin etkililiği gözlenir. 
- Destek eğitim programlarının güncelenerek yaygınlaĢtırılmasıyla; bilinçli anne ve baba oluĢmasına katkı sağlayacağından 

nitelikli bir toplum oluĢur. 

Ġhtiyaçlar 

- BaĢta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere Ģiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, 
- Bu kapsamda çocuk sağlığı ve eğitimi ve psikolojisi alanlarında yetiĢkinlere eğitimler verilmelidir. 
- Uzaktan Eğitim yapılırken Hayat Boyu Öğrenme ile ilgili teĢvik edici bilgilerin ders aralarında reklam formatında sunulması. 

Uzaktan Eğitime katılımcıların eğitime aktif katılımlarının sağlanabileceği bir sınıf ortamının oluĢturulması 
-  Hayat Boyu Öğrenme Gnel Müdürlüğüne bağlı olarak Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde Uzaktan Eğitim web portalının 

oluĢturulması. 
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Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir. 

 

Hedef 7.1. Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiĢ yapısı 

güçlendirilecektir. 
 

Amaç 7 Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir.  

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiĢ yapısı  güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
BaĢlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

Ġzleme 
Sıklığ
ı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim okullarında 
bulunan öğrencilerin oranı (%) 

25 0,41 0,6 0,7 0,8 0,9 1 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin 
oranı (%) 

25 
0,84 4,7 4,8 4,9 5 5,1 

6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan 
öğrencilerin oranı (%) 

25 
0,87 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 

6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan 
öğrencilerin oranı (%) 

25 5,96 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 6 Ay 6 Ay 

“Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri ġubesi 

ĠĢ Birliği 
Yapılacak 
Birimler 

TK, SGHġ, TEHġ, OHġ, DÖHġ 

Riskler 
- Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında baĢarı düzeylerinin farklı olması, 
- Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması 

 
 

Stratejiler 

S 7.1.1 
-Özel öğretim kurumlarındaki teftiĢ ve rehberlik çalıĢmaları öğrenmeyi geliĢtirme odaklı bir yapıya dönüĢtürülecek ve 
bürokrasi azaltılacaktır. 

S 7.1.2 
-Özel öğretim kurumlarıyla iĢbirlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 50.000 TL 
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Tespitler 

- Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iĢ ve iĢlemlerin uzunsürmesi, 

- Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiĢ süreçlerinin yetersizolması, 
- Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız MEBBĠS, e-Okul, e-Özel 
sistemlerinde kayıt altına alınacağı bir modülünolmaması, 

- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının ilimizdedüĢükolması. 
  

 
Ġhtiyaçlar 

- Özel öğretim alanına iliĢkin mevzuatın yenidendüzenlenmesi, 
- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalıĢmalaryapılması, 

- Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması ve tedbir mekanizmalarıgeliĢtirilmesi, 
- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız MEBBĠS, e-Okul, e-Özel 
sistemlerine entegreedilmesi. 
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Maliyetlendirme 

Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı‟nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik amaç, hedef ve 

eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin 

rasyonelleĢtirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve 

harcamaların önceliklendirilme süreci iyileĢtirilecektir. 

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: 

 Hedeflere iliĢkin eylemler durum analizi çalıĢmaları sonuçlarından hareketle birimlerin katılımlarıyla tespitedilmiĢtir, 

 Eylemlere iliĢkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleriayrılmıĢtır, 

 Eylemlere iliĢkin tahmini maliyetlerbelirlenmiĢtir, 

 Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleribelirlenmiĢtir, 

 Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiĢ ve amaç maliyetlerinden de stratejik plan maliyeti 

belirlenmiĢtir. 

Genel bütçe, yıllık bütçe artıĢları ve eğilimleri dikkate alındığında Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü2019-2023 Stratejik Planı‟nda yer 

alan stratejik amaçların gerçekleĢtirilebilmesi için tabloda da belirtildiği üzere beĢ yıllık süre için tahmini 381.486.836,00 

TLkaynağın elde edileceği düĢünülmektedir. 

 
Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam Maliyet 

Genel Bütçe 53.125.000 53.250.000 54.780.000 58.178.900 57.976.100 277.310.000 

Genel Yönetim Gideri 
 

7.302.124,66 7.491.188,40 7.685.924,05 7.886.501,78  8.093.096,83 104.176.835,72 

TOPLAM 42.612.625 55.318.338 63.511.574,05 68.597.867 85.728.432 381.486.836 
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AMAÇ VE HEDEF NO 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM MALĠYET 

AMAÇ 1 11.085.500 

 
18.092.150 24.400.650 25.526.365 26.395.335 105.000.500 

HEDEF 1.1. 10.500.000 17.250.000 23.155.000 24.175.000 24.920.000 100.000.000 

HEDEF 1.2. 500.000 750.000 1.150.000 1.250.000 1.350.000 5.000.000 

HEDEF 1.3. 85.500 92.150 95.650 101.365 125.335 500.000 

AMAÇ 2 10.020.000 10.055.000 10.065.000 10.075.000 10.085.000 50.300.000 

HEDEF 2.1. 20.000 55.000 65.000 75.000 85.000 300.000 

HEDEF 2.2. 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 

AMAÇ 3 9.040.000 11.890.000 12.390.000 23.875.000 28.005.000 85.200.000 

HEDEF 3.1. 40.000 140.000 140.000 200.000 220.000 800.000 

HEDEF 3.2. 7.500.000 9.850.000 10.350.000 21.835.000 25.465.000 75.000.000 

HEDEF 3.3. 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 10.000.000 

AMAÇ 4 4.500.000 6.865.000 7.985.000 10.90.000 11.560.000 30.910.000 

HEDEF 4.1. 3.250.000 4.815.000 5.560.000 7.615.000 8.760.000 30.000.000 

HEDEF 4.2. 1.150.000 1.850.000 2.250.000 2.250.000 2.500.000 10.000.000 

HEDEF 4.3. 100.000 200.000 175.000 225.000 300.000 1.000.000 

AMAÇ 5 410.000 615.000 620.000 825.000 1.130.000 3.600.000 

HEDEF 5.1. 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 100.000 

HEDEF 5.2. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

HEDEF 5.3. 300.000 500.000 500.000 700.000 1.000.000 3.000.000 

AMAÇ 6 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 1.750.000 

HEDEF 6.1. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

HEDEF 6.2. 100.000 100.000 150.000 200.000 200.000 750.000 

HEDEF 6.3. 50.000 100.000 100.000 100.000 150.000 500.000 

AMAÇ 7 5.000 10.000 15.000 10.000 10.000 50.000  
HEDEF 7.1. 5.000 10.000 15.000 10.000 10.000 50.000  

AMAÇ TOPLAM 35.310.500 47.827.150 55.825.650 60.711.365 77.635.335 277.910.000 

Genel Yönetim Gideri 
 

7.302.124,66 7.491.188,40 7.685.924,05 7.886.501,78  8.093.096,83 104.176.835,72 

TOPLAM 42.612.625 55.318.338 63.511.574,05 68.597.867 85.728.432 382.086.836 
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Ġzleme ve Değerlendirme 

Stratejik Planı Ġzleme ve Değerlendirme Modeli 
 Ġzleme, stratejik polan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama 
sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

 Katılımcılık, saydamlık, hesap verebilirlik, bilimsellik, tutarlılık ve nesnellik gibi planlamanın temel ilkeleri doğrultusunda 
izleme ve değerlendirme yapılcaktır. Stratejik plandaki amaç ve hedeflere ulaĢılma düzeylerini tespit edebilmek, hedeflerin 
gerçekleĢebilmesi için gerekli tedbirleri almak izleme ve değerlendirme ile mümkün olacaktır. 

 Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme Modelin‟nin çerçevesini; 

 Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleĢme durumlarının belirlenmesi, 

 Performans göstergelerinin gerçekleĢme durumlarının kıyaslanması, 

 Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Müdürlük faaliyet alanına dağılımının belirlenmesi, 

 Sonuçların raporlanması ve paydaĢlarla paylaĢılması, 

 Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araĢtırılması 

 Alternatif çözüm önerilerinin geliĢtirilmesi süreçleri oluĢturmaktadır. 

 

Ġzleme ve Değerlendirme Sürecinin ĠĢleyiĢi 

 Yılda iki kez Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan‟da yer alan performans göstergelerinin gerçekleĢme düzeyleri 
tespit edilecektir. Yılın ilk altı aylık döneminde Strateji GeliĢtirme ġubesi tarafından ara izleme gerçekleĢtirilecektir. Harcama 
birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri stratejiler ile ilgili gerçekleĢme durumuna iliĢkin veriler toplanacaktır. Ġkinci 
izleme döneminde ise yıl sonu gerçekleĢme durumları tespit edilecektir. Hazırlana rapor Millî Eğitim Müdürü‟ne sunulacaktır. 

 Bu bağlamda; amaçlara ulaĢabilmek için oluĢabilecek riskler tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Stratejik plan değerlendirme raporu için belirlenmiĢ olanyedi amaç ve bu amaçları gerçekleĢtirmek için konulmuĢ olan 
hedeflerden sorumlu birimlerin belirlenmiĢ olan sürelerde raporlarını hazırlayarak Strateji GeliĢtirme ġubesine teslim edeceklerdir. 
Starteji GeliĢtirme ġubesi gelen tüm raporları biraraya getirerek üst yöneticiye sunmak sorumluluğundadır. 
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Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme Modülü 

  

 Bakanlık tarafından; Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sürecinde hızlı ve güvenli veri akıĢını mümkün kılmak, 
mükerrerliği önlemek ve katılımcılığı artırmak amacıyla Stratejik Plan Ġzleme ve Değerlendirme Modülü geliĢtirilmiĢtir. Modül 2016 
yılının ikinci yarısından itibaren kademeli biçimde uygulamaya alınmıĢtır. 
 Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 dönemlerini kapsayan stratejik planın izleme ve değerlendirme sürecinin daha verimli ve 
daha sağlıklı olabilmesi için tüm birim personelleri ile iĢ birliği içerisinde çalıĢmaların sürdürülmesi gerekmektedir. Tüm okul ve 
kurumların izleme ve değerlendirme süreçlerinin amaca uygun olabilmesi için gerekli görülmesi halinde hizmetiçi seminerler 
düzenlenecektir. 
 Nitel ve nicel analizler sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler rapor haline getirilecektir. Bu raporlar; Dönem 
Ġzleme ve Değerlendirme Raporu olarak hazırlanacaktır. Sunumlar hazırlanarak millî eğitim müdürlüğü personellerine yönelik olarak 
gerçekleĢtirilecek olan toplantılarda paylaĢılacaktır. 
 
 
 

Yıllık Planların 
Yapılması 

 

Ġlk altı aylık 
gerçekleĢtirmelerin 

belirlenmesi 
 

Ġzleme raporlarının 
hazırlanması ve 
sunulması 

Ġzleme toplantılarının 
gerçekleĢtirilmesi 

Yıl sonu 
gerçekleĢmelerinin 

belirlenmesi 

 

Ġzleme verilerinin 
değerlendirilmesi 

 

Değerlendirme 
raporlarının 
hazırlanması  

Yıllık Planların 
Yapılması 

 

ġekil 3: Ġzleme ve Değerlendirme Süreci 
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Performans Göstergeleri 
Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaĢmanın sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu 
sebeple performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliĢtirilmesi uygulaması 
yürütülmüĢtür. Bakanlığa özgü geliĢtirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik 
çerçevesi, kapsamı, veri temin dönemi, iliĢkili olduğu stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıĢtır. Bu yolla 
performans göstergelerine iliĢkin izleme verilerinin güvenirliğinin ve karĢılaĢtırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıĢtır. 
Gösterge kartlarının birleĢtirilmesi ile de hedef kartları oluĢturulmuĢtur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, 
hesaplama yöntemi gibi göstergeye iliĢkin temel bilgiler Gösterge Bilgi Tablosunda toplanmıĢ ve Müdürlüğümüz Ar-Ge birimi 
sitesinde yayımlanmıĢtır. 
 
 
 
 

 


