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Millî eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir 

milletin, hayat mücadelesinde maddî ve manevî bütün 

kudretlerinin artacağı muhakkaktır. 
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İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma,sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, O benim milletimindir ancak.  
 
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal,  
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! 
 
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.  
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 
Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın!  
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.  
Doğacaktır sana vaad ettiği günler Hakk'ın...  
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

Bastığın yerleri " toprak!" diyerek geçme, tanı!  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,  
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:  
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı. 
 
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!  
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 
Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:  
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,  
Ebedi yurdumun üstünde benim, inlemeli.  
 
O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım,  
Her cerihamdan ilahi boşanır kanlı yaşım,  
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım,  
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal,  
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal,  
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet:  
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! 
 

 
Mehmet Akif ERSOY 
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ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 

 

 
 

Ey Türk Gençliği! 
 

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, 

Türk Cumhuriyetini, ilelebet, 

muhafaza ve müdafaa etmektir. 

 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin 

yegâne temeli budur. Bu temel, 

senin, en kıymetli hazinendir. 

İstikbalde dahi, seni bu hazineden 

mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve 

haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, 

İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye 

atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini 

düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 

şerait, çok namüsait bir mahiyette 

tezahür edebilir. İstiklâl ve 

Cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali 

görülmemiş bir galibiyetin 

mümessili olabilirler. Cebren ve hile 

ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 

dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim 

ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve 

hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin 

siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş 

olabilir. 

 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 

Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! 

  

Mustafa Kemal Atatürk 

     20 Ekim 1927 
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KAYMAKAM SUNUŞU 

 

               
 
               

 

Günümüz dünyasında meydana gelen değişmelere ve gelişmelere karşı kurum ve 

kuruluşların kayıtsız kalamayacağı her türlü değişiklik ve gelişmelere ayak uydurmanın zaruriyet 

arz ettiği hepimizin malumudur. Bu değişim ve gelişmeler içinde eğitimde yeni yaklaşımların 

benimsenmesi ve dünyadaki yeniliklerin, ülkelerin değerleriyle entegre edilerek ihtiyaçlar ve 

beklentiler doğrultusunda yeni planlamalara gidilmesi kaçınılmaz bir gerçektir. 

 

            Eğitim önemli bir olgu olup olmazsa olmazımızdır. Eğitim alanında okul ve 

kurumlarımızın fiziki yapılarının yanında eğitim ve öğretim çalışmaları ve bu çalışmaların 

kalitesinin artırılması birinci önceliğimizdir. Bu çalışmalar hep birlikte, yöneticilerimiz, 

öğretmenlerimiz, velilerimiz ile toplumun her kesiminden alınacak destek ile elbirliği içinde 

yapılabilir. 

            Gençlerimizin ülkesini seven, geleceğe güvenle bakabilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına 

bağlı, sorumluluklarını bilip yerine getiren, iyi yurttaş olma yolunda hepimize düşen görevler olup 

yapabileceğimizin bir fazlasını yapmak bizlerin görevidir. 

Kamu Yönetimi Reformu’yla, Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kurumların stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluş 

bütçelerini bu plan doğrultusunda oluşturmaları öngörülmüştür. Bu kapsamda; Karasu İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünün hazırlamış olduğu 2019 - 2023 yılı stratejik planında yer alan hedeflerin 

kararlılıkla gerçekleşeceğine inanıyor, sağlık ve başarı diliyorum. 

 

                                                                                                                                 Ahmet Ali ALTINTAŞ 

                                                                                                                                Babadağ Kaymakamı 
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MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU 
 

 
 

 

Eğitim, toplumların niteliklerinin oluşumunu ve gelişimini sağlayan en önemli unsurdur. 

Bilimde ilerlemenin sağlanması, sanatın geliştirilmesi, sosyo-kültürel yapının vasıflarının 

biçimlendirilmesi, ahlaki bilincin arttırılması, öğrenmeyi öğrenmiş bir toplum oluşturulması, 

milletimizi muasır medeniyetler düzeyine çıkaracak olan kavramların yeni nesillerce 

benimsenmesi, kurumumuzun birincil sorumluluğudur. 

 

Stratejik planlama, kurumların bilinçli yönetilmesini sağlayan bir yol haritasıdır. Eğitim 

kalitemizi yükseltmek için yapmış olduğumuz Stratejik Eylem Planımızda mevcut koşullarımızı 

değerlendirmek; zayıf ve güçlü yönlerimizi belirlemek; vizyonumuz ve misyonumuz 

doğrultusunda hedeflerimizi açığa çıkarmak yollarıyla, kendini doğal süreci dahilinde yenileyen 

dünyaya uyum sağlayacak ve onun bu gelişim sürecine etkin olarak müdahil olabilecek nitelikte 

bireyler yetiştirme, güzel bir gelecek oluşturma ve bir manada geleceğe hazır olmaya çalışmaktan 

ziyade geleceği ellerimizde şekillendirme arzusuna hizmet etmektedir.  

 

Müdürlüğümüzün 2019 – 2023 yılı stratejik plânında durum analizine yer verilmiş, 

stratejik amaçlar, hedefler ile amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için riskler, tedbirler ve 

ihtiyaçlar belirlenmiş, tahmini maliyetlendirme yapılmış, planın uygulanma sürecini takip 

amacıyla izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur. Bu planlama; 10/12/2003 tarihli ve 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. Maddesi hükmü gereğine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Eğitim değerlendirmelerinde sürekli bir başarı ve nitelik düzeyinde artış gösteren ilçemizi 

daha da başarılı kılacak bir planlama çalışması yapan, Stratejik Plan oluşmasında emeği geçen 

herkese teşekkür ediyor; başarılar diliyorum. 

 

                      Nihat TOPKARA 

              İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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GİRİŞ 

 
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile stratejik 

planlama tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Kanunda yer alan 

stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

        Kanunun 3. maddesine göre stratejik plan: “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, 

temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için 

izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” Kanunun 9. maddesi ise stratejik 

planların tüm kamu kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de 

“Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek 

ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlarlar.” denilmektedir. 

       5018 sayılı kanunla, bütçeler ile plan ve politikalar arasında bağlantının güçlenmesi 

amaçlanmış; yeniden tanımlanan bütçe sürecinde stratejik planlama, performans programı, 

performans esaslı bütçeleme ve faaliyet raporları yeni unsurlar olarak benimsenmiştir. 

       Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Planlama Ekibi tarafından planlamaya, planlamanın; 

doğru, somut verilere dayanan, değerlendirilebilen ve denetlenebilen bir nitelik taşıması için ilgili 

mevzuat doğrultusunda, nasıl yapılabileceği konusunda gerekli çalışmalar yapılarak başlanmıştır. 

Plan, tüm iç ve dış paydaşlar katılarak, anketler yapılarak ve kurumun öncelikleri; kısa, orta ve 

uzun vadede yapılması gerekenleri ortaya çıkarılarak hazırlanmıştır. 

  

      Hazırlık safhasında planlamanın ve sürecin iyi yönetilebilmesi için ilgili mevzuat ve 

bakanlığımızın hazırlamış olduğu kılavuz incelenerek neyi, nasıl yapabileceğimiz konusunda 

gerekli yol haritası çıkarılmıştır. Özellikle ekip içindeki üyelerin arasında kavramların doğru 

yorumlanacağı ve ortak anlayışın geliştirileceği  ortak bir dil ortaya çıkarmak için gerekli 

toplantılar ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm iç ve dış paydaşlardan alınan bilgiler ışığında 

mevcut durum analizi yapılmış, güçlü ve zayıf alanlar ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir.  

 

       Yapılan çalışmalarla edinilen bilgi ve öneriler çerçevesinde müdürlüğümüzün misyon ve 

vizyon ifadeleri, stratejik amaç, hedef, ilke ve değerleri ile performans göstergeleri elde edilmiştir. 

Bu veriler üzerinde çalışma grubu tarafından gerekli düzenleme ve değerlendirme yapıldıktan 

sonra planlama, üst kurula sunulmuş; üst kurul, yapılan çalışmaları bir dizi toplantılarla 

değerlendirerek kurumumuzun misyonu, vizyonu, temel değerleri,  stratejik amaçları, stratejik 

hedefleri ve performans göstergeleri belirlenmiştir. 

 

        Bakanlığımızın yayımladığı 2018/16 Nolu Genelge kapsamında, İlçe Mili Eğitim 

Müdürlüğümüz ve Okul/Kurumlarımız için 2019-2023 plan dönemi stratejik plan hazırlama süreci 

başlatılmış olup stratejik planının bütün aşamaları katılımcı bir anlayışla tamamlanmıştır. 
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 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

 

            Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan 2018 

/ 16 sayılı Genelge ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019–2023 Stratejik Planı çalışmaları başlatılmıştır. 

Genelge ekinde yer alan Hazırlık Programı’nda stratejik planlama sürecinde yapılması gerekenler, 

kurulacak ekip ve kurullar ile sürece ilişkin iş takvimi belirlenmiştir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü  

2019–2023 Stratejik Planı, Mevzuat analizi, üst politika belgeleri incelemesi, eğitim ve toplantılar, 

durum analizi raporu, iç ve dış paydaşların görüşleri ışığında hazırlanmıştır. 

 

 

 
 
 
Şekil 1: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Oluşum Şeması 
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Şekil 2 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli 
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EKİP VE KURULLAR  

      
Organizasyonun oluşturulması aşamasında Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı Kamu 

İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ile Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık 

Programı kapsamında; stratejik planlama çalışmalarını takip etmek, çalışmaları  yönlendirmek 

üzere ilçe milli eğitim müdürü başkanlığında şube müdürlerinden oluşan “ Strateji Geliştirme 

Kurulu” ile stratejik Plan çalışmalarını yürütmek amacıyla Şube müdürü başkanlığında okul 

müdürü, müdür yardımcısı ve müdürlüğümüz personellerinden oluşan  “Stratejik Plan Ekibi” 

kurulmuştur. 

  

 
 

Tablo 1 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu 
  

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU 

ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI GÖREV YERİ 

Nihat TOPKARA Ekip Başkanı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Tanser AKKIZ Üye Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Mehmet Hilmi 
COŞKUN 

Üye Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Faruk EKEN Üye Okul Müdürü Ahmet Nafiz Zorlu Fen Lisesi 

Hakan EMEKLİ Üye Okul Müdürü Atatürk İlkokulu 

  
 
 

Tablo 2 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 
 

STRATEJİ PLANLAMA EKİBİ 

ADI SOYADI GÖREVİ ÜNVANI GÖREV YERİ 

Tanser AKKIZ Koordinatör Koordinatör 
Babadağ İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Halil ÜNSAL Ekip Üyesi Şef 
Babadağ İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

Murat ÖZTÜRK 
Ekip Üyesi 

Okul Müdürü 
Hacı Mehmet Zorlu ÇPAL 

Harun MADEN 
Ekip Üyesi 

Okul Müdürü Müşerref Yılmaz Ortaokulu 

Himmet TUNCAY 
Ekip Üyesi 

Okul Müdürü 
Müşerref Yılmaz İmam Hatip 
Ortaokulu 

Salih AKÇAY 
Ekip Üyesi 

Teknisyen 
Babadağ İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
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Müdürlük olarak stratejik plan hazırlık döneminde toplum taleplerine duyarlı, ilgili mevzuat 

çerçevesinde stratejik amaç ve hedeflere yönelik ve önceden belirlenmiş göstergeler ve 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının  2018/16 sayılı genelgesi doğrultusunda  stratejik 

plan çalışmalarımız başlatılmıştır. Babadağ  İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan 

çalışmalarının başladığı tüm birimlerimize duyurulmuş, Stratejik Yönetim Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi kurulmuş, planlama çalışma takvimi oluşturulmuştur. Bakanlığımız Strateji 

Geliştirme Başkanlığının öncelediği üst politika belgeleri incelenmiş ve Durum Analizi 

çalışmalarına başlanmıştır. Durum analizine esas veri teşkil edecek iç ve dış paydaşlarımız tespit 

edilerek, önceliklendirilmiş, değerlendirilmiş , görüş, öneri ve  katkıları alınmak üzere görüşmeler 

yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında stratejik planımızın GZFT ve PESTLE analizi yapılmış, 

stratejileri belirlenmiştir. Paydaş araştırması kapsamında sivil toplum kuruluşları,  yerel yönetim 

temsilcileri, öğretmenler, okul idarecileri, resmi  kurum amirleri ve ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarla bilgi alışverişi yapılmıştır. Misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar ve hedeflerin 

belirlenmesine yönelik grup çalışmaları yapılmıştır. Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik 

Planlama Ekibi ile zaman zaman görüşmeler yapılarak misyon, vizyon, temel değerler, amaçlar - 

hedeflerin belirlenmesi ve gelecek öngörüleri alınmıştır.  
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DURUM ANALİZİ 
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DURUM ANALİZİ 

 Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve 

zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması 

amacıyla kurumumuzca mevcut durum analizi yapılmıştır. 

Bu bölümde Kurumsal Tarihçe, Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi, Mevzuat 

Analizi, Üst Politika Belgeleri Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi, 

Paydaş Analizi, Kurum İçi ve Dışı Analizler ile Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi çalışmaları 

yapılmıştır. 

 

KURUMSAL TARİHÇE 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1987 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ile kurulmuş 

olup, ilk binası Babadağ Ortaokulu bünyesindeki kütüphane içerisinde teşekkül edilmiştir. Bir 

memur ile faaliyetine başlayan kurumumuz, 1990 yılında eski Belediye binasına taşınmış ve ilçe 

Milli Eğitim müdürü ataması ile kurumsal statüsüne kavuşmuştur. 1993 yılında İl özel idare 

binasına taşınan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1998 yılında hayırsever Osman Nuri Yılmaz Bey’in 

yaptırmış olduğu 4 katlı hizmet binasına taşınmıştır. Binanın birinci katında Halk Eğitim Merkezi 

kurs salonu, ikinci katında İlçe Halk Kütüphanesi, üçüncü katında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

dördüncü katında ise Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde 3 idari oda ve 2 

memur odası bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün norm kadrosunda 1 Müdür, 2 Şube Müdürü, 1 

Şef, 1 Memur, 1 Teknisyen 5 Norm fazlası öğretmen bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde 

Kadrolu hizmetli bulunmayıp 2 tane İş-Kur tarafından görevlendirilen hizmetli çalışmaktadır. 

İlçemizde 5 ilkokul, 3 ortaokul, 1 İmam Hatip Ortaokulu ve 1 Anaokulu bulunmaktadır. 

İlçemizde ortaöğretim kurumu olarak Pansiyonlu 1 Fen Lisesi ve 1 Çok Programlı Anadolu 

Lisesi bulunmaktadır.   

      
 
  UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
  (2015-2019 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ)  
 
2015 yılında yürürlüğe giren 2015-2019 Stratejik Planı; stratejik plan hazırlık süreci, durum 

analizi, geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme olmak üzere beş 

bölümden oluşturulmuştur. Bunlardan izleme ve değerlendirme faaliyetlerine temel teşkil eden 

stratejik amaç, stratejik hedef, performans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı geleceğe yönelim 

bölümü eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite olmak üzere 

üç tema halinde yapılandırılmıştır. Söz konusu üç tema altında 3 stratejik amaç, 7 stratejik hedef, 

56 performans göstergesi ve 94 stratejiye yer verilmiştir. 

Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve ikili eğitim yapan okul oranı göstergelerinde 2015-2019 

döneminde önemli iyileşme gözlenmiştir.  
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MEVZUAT ANALİZİ 

Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Bakanlığı’nın taşra teşkilatında yer alan bir kurumu olup, Milli Eğitim 

Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin yürütülmesi, devletin politikalarının gerçekleştirilmesinden 

sorumludur. Millî Eğitim Bakanlığının devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, kanun, 

kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda millî eğitim 

temel ilkeleri çerçevesinde kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirme yönüyle 

sorumlulukları İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. 

18 Kasım 2012 tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe 

Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre müdürlüğümüz görevlerini yürütmektedir. Bu yönetmeliğe 

göre ilçe millî eğitim müdürlükleri; Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları, Bilgi İşlem ve 

Eğitim Teknolojileri, Strateji Geliştirme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav İnsan 

Kaynakları Yönetimi,  Destek, İnşaat ve Emlak, hizmetleri , yükseköğretim ve yurtdışı eğitim ve 

bünyesinde kurulan birimler vasıtası ile yürütür. 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ 

Millî Eğitim Müdürlüğüne görev ve sorumluluk yükleyen hükümlerin tespit edilmesi için üst politika 

belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Bu çerçevede Milli 

Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve 

stratejileri hazırlanırken başta Bakanlık 2019-2023 Stratejik Planı Taslağı olmak üzere bu belgelerden 

yararlanılmıştır. Üst politika belgeleri ile stratejik plan ilişkisinin kurulması amacıyla üst politika belgeleri 

analiz tablosu oluşturulmuştur. 

 

Tablo 3: Üst Politika Belgeleri 

 

   TEMEL ÜST POLİTİKA BELGELERİ DİĞER ÜST POLİTİKA BELGELERİ 

 
  

Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı MEB 2017-2018 Millî Eğitim İstatistikleri 

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı 2017-2023 Öğretmen Strateji Belgesi 

Millî Eğitim Şura Kararları MEB 11. Kalkınma Planı Politika Önerileri 

MEB 2023 Eğitim Vizyonu TR32 Bölge Planı 

Kalkınma Planları Babadağ Belediyesi 2019-2023 Stratejik Planı 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

İl MEM 2019-2023 Stratejik Planı Babadağ Kaymakamlığı 2015-2019 ve 2019-2023 Stratejik 

Planı 

 Pamukkale Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı 
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FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ 
        
Stratejik plan hazırlık sürecinde müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerin yasal yükümlülükleri 

standart dosya planı ve kamu hizmet envanterleri faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna 

göre müdürlüğümüz faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri gruplandırılarak aşağıda sıralanmıştır. 
 

Tablo 4: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Faaliyet ve Hizmetleri  

BÖLÜM HİZMETLER 

 

B
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i 
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MEBBİS Modülü, e-okul  modülü  yönetim işlemleri, yönetim bilgi sistemleri, bilgi 
güvenliği ve ağ yönetimi konularında gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve teknik 
destek sağlanması,  

FATİH ve diğer bilişim projelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

Eğitim kurumları BT Sınıfları yönetim sistemi iş ve işlemleri 

Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemler 

Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler 

hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve 

işlemler 

Müdürlüğün web Sitesini hazırlaması, güncel tutması, okul/kurum web sitelerinin 

hazırlanmasına rehberlik etme kontrolünü yapma iş ve işlemleri 

İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek  

Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak 

Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak  

Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek 

 

D
es

te
k

 H
iz

m
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le
ri

  

 

Taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

Evrakların iç ve dış kayıt İşlemlerinin yürütülmesi 

Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 

Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım, yemekhane, öğretmenevi, lojman ve 

taşıma gibi işlemlerin yürütülmesi 

Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi 

Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarının temin edilmesi 

Okulların bir sonraki öğretim yılında ihtiyaç duydukları Ders Kitaplarını MEBBİS Kitap 

Seçim Modülüne İşlemesi 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü Bağlı Okul/Kurumların bütçe iş ve işlemlerinin 

yürütülmesi   

Arşiv hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler 

Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek 

Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek 

Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek 

S
iv

il
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a
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u
n

m
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H
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m
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Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetleri Denetimlerinin Yapılması, 

tatbikat raporlarının istenmesi ile gönderilmesi  

Okul ve kurumlarda yangın eğitimleri ve tatbikatları yapılması 

Doğal Afetlerde Acil Önlem ve Eylem Planlarının güncellenmesi 

Okul ve kurumların sabotajlara karşı koruma planlarının güncellenmesi 

Okul ve kurumların Sivil savunma tedbirler planlarının güncellenmesi 
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Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarca ilköğretim kurumları için yapılan sosyal  yardım ve 

kampanyalara ilişkin işlemlerin yapılması 

Okul Sütü Uygulamasının takip edilmesi 

Temel eğitim kurumları yazışmaları ile ilgili iş ve işlemler 

Öğrenci burslarına yönelik işlemlerin yürütülmesi 

 Temel Eğitim Kurumlarına yönelik çeşitli projelerin iş ve işlemleri 

İlköğretim Kurumları Standartları ile ilgili iş ve işlemler 

Yerleşim birimlerinin okul ve derslik ihtiyacının belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemler 

İlköğretim Haftası kutlama etkinliklerinin yapılması   

Temel eğitim kurumları kayıt alanı belirleme iş ve işlemleri 

 

D
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m
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İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin öğrenci kayıt kabul 

işlemlerinin takip edilmesi ve  9.sınıflara ilgili öğretim yılında alınacak öğrenci 

kontenjanlarının belirlenmesi 

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri ile ilgili  yazışmalarının 

yapılması 

İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören burslu 

öğrencilere ait iş ve işlemlerin takip edilmesi 

Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak  

Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek  

Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek  
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İlçe Hayat boyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği komisyonu toplantısı 

çalışmaları ve Halk Eğitim Merkezleri açacakları kursların planlamalarının yapılması ile 

ilgili iş ve işlemler 

Okullar Hayat Olsun Projesi iş ve işlemlerinin yapılması 

İç Göç Özel Uygulama Planı ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılması 

Hayat boyu öğrenme kapsamında yer alan kurumlarımızın ilgili yazışmalarının yapılması 

Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım oranlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması 

Örgün ve yaygın eğitimi destekleme, yetiştirme kursları iş ve işlemleri 

Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak  

Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek  

Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak  

Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak  

Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

Çocuk, genç ve ailelerle ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak  

Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek  

Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek  

Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek 
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Okul ve kurumların yıllık onarım ve bakım ihtiyaçlarının zamanında Mebbis  e-  yatırım 

modülüne işlenmesi ile ilgili iş ve işlemler 

Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapma, yaptırma, yenileme, 

bakım, onarım ve tadilat işlerini ile ilgili iş ve işlemler  

Yıllık yatırım programını yapma 

 

Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri 
yürütmek 
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İnceleme ve Soruşturma raporlarıyla ilgili iş ve işlemler 

Cimer ile ilgili iş ve işlemler 

Mahkeme kararları ile ilgili iş ve işlemler 

Mevzuat incelemelerinin yapılarak görüşlerin bildirilmesi iş ve işlemleri 

Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin norm kadro işlemleri, atama, yer 

değiştirme, görevlendirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemler  

MEBBİS Hizmet içi eğitim modülü ile ilgili iş ve işlemleri düzenli yürütmek, takip etme 

ve sonuçlandırma 

Eğitim-öğretim hizmetleri dışında kalan tüm personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemler 

Öğretmen, yönetici ve diğer tüm personelin kademe/derece terfileri ile intibakları, hizmet 

birleştirme, emeklilik, disiplin ve ödül gibi özlükle ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi 

Aday öğretmenlerin/diğer personelin mesleğe uyum ve adaylık eğitimi programlarının 

uygulaması, sonuçlandırılması 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevlerin yürütülmesi  

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek  

Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek  

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek  

Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek  

Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek  Disiplin kuruluna 
girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak 
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Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Okul Sağlığı 

Hizmetleri”, “ Beslenme Dostu Okullar Projesi”  ve “Beyaz Bayrak”  işbirliği 

protokolleri gereğince iş ve işlemlerin yürütülmesi 

“Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları” ile “Okul Kantinlerindeki 

Gıda Satışı” konularında duyurusu yapılan hususlara yönelik iş ve işlemlerin yapılması 

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yazışmaları ile ilgili iş ve işlemler 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek  

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili 
iş ve işlemleri yapmak  
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Ortaöğretim kurumları yazışma iş ve işlemleri 

Parasız yatılı ve bursluluk sınavı  iş ve işlemleri 

Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liselerinde açılacak hazırlık veya 9 

. sınıf şube ve alınacak öğrenci sayılarının tespiti işlemleri 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okulların Diploma Tasdik İşlemleri 

İlçe Disiplin Kurulunun Oluşturulması 

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi iş ve işlemleri 

Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve 
araştırmalar yapılmasını sağlamak  

Ortaöğretim öğrencilerinin maddi, sosyal ve kişisel gelişim yönünden desteklenmesini 
koordine etmek  

Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek  

Devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin inceleme ve araştırmalar 
yapılmasını sağlamak 

Y
ü

k
se

k
ö

ğ
re

ti
m

 

v
e 

Y
u

rt
 D

ış
ı 

E
ğ

it
im

 

H
iz

m
et

le
ri

 

  

 

Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek  

 

Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak  

 
Yurt dışında öğrenim görüp yurda dönen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek  
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“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce yayınlanan 2014/16 sayılı genelge kapsamında , İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki 

çalışmaları yürütmek 
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Özel eğitim öğrencilerini yerleştirme iş ve işlemeleri 

Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması İhalesi ile ilgili iş ve işlemler  

Rehber öğretmen dağılımlarının yapılması  

Okullarda şiddetin önlenmesi konulu seminer çalışmaları  

Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak  

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

Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek  

Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak  

Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak  

Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak  

Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak  

Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak  

Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak  

Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak  

Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak  

Hakkında eğitim tedbiri kararı alınan çocukların eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 
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Mebbis veri giriş işlemlerinin yapılması 

Kurum Bilgilerinin Kontrol Edilmesi ve Bilgilendirme Toplantısı Yapılması 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel kurumların sayısal veri girişinin sağlanması ve 

kontrolünün yapılması 

Anket ve Araştırma İzin onaylarının yapılması 

Strateji Plan Hazırlama,  Geliştirme ve Uygulanmasına sağlamak 

AB Projeleri hazırlamak ve Eğitim kurumlarına rehberlik yapılması 

Ortaöğretim kurumları YGS puanları ve dersleri analiz edilerek sayısal ders alanlarındaki 

başarısızlık nedenleri ve çözüm önerilerinin hazırlanması ve yerleştirme analizinin yapılması 

Çeşitli proje kapsamında öğretmen görevlendirme onaylarının alınması 

Malmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü KBS sistemine maaş değişikliklerinin girilmesi 

Stajyer öğrenci maaş evraklarının hazırlanarak teslim edilmesi 

4/B sözleşmeli personel maaş evraklarının hazırlanarak teslim edilmesi 

Ek-ders ücret onayı ve ek ders  işlemlerinin yapılması 

Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak  

Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak  

Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek  

Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak 
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 Özel eğitim kurumlarına ait yazışma iş ve işlemleri 

Öğrenci ve kursiyerlerin sertifika, diploma, sınav, ücret ve benzeri iş ve işlemleri 

Özel eğitim kurumları açılış, kapanış, devir ,nakil iş ve işlemleri ile ilgili belgelerin ile 

gönderilmesi 

Özel eğitim kurumu çalışanlarının çalışma onay iş ve işlemleri 

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak  

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların 

açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek  

Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek  

Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek   

Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 

değerlendirmek  

Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek  Öğrencilerin daha fazla başarı 

sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek  
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Merkezi Sistem Sınavları İş ve İşlemlerini yürütmek 

Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle iş birliği içerisinde yürütmek  

Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak  

Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek  
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 Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve standartların belirlenmesi amacıyla gerekli 
çalışmaları yapmak 

Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve 
beklentileri karşılamak üzere araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak 

Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve 
geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak 

Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve 
gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar 
yapmak ve ilgili birimlere sunmak 

Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek 

kul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme 
ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek 

Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak 

Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin 
planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak 

Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime açılması ve kapatılmasına ilişkin usûl ve esasları 
belirlemek 
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PAYDAŞ ANALİZİ 
                   Paydaşlar müdürlüğümüzün sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, 

faaliyetlerinden doğrudan ve dolaylı bir şeklide etkilenen veya birimimizi etkileyen kişi, grup ve 

kurumlardır. Paydaş analizinde amaç hazırlanan stratejik planı ve hizmetleri yararlanıcıların 

beklentileri doğrultusunda şekillendirmek, katılımcılık ile hesap verme sorumluluğunu tesis 

etmektir. 

Stratejik planı hazırlarken dikkate alınması gereken önemli bir husus da paydaş analizidir. 

Paydaş analizi yapılırken, katılımcılık ilkesi esas alınarak, öncelikle müdürlüğümüzün etkileşim 

içinde bulunduğu paydaşlar belirlenmiş, belirlenen paydaşlar temel olarak iç ve dış paydaşlar ve 

yararlanıcı şeklinde üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Ayrıca paydaşların nitelikleri temel 

ortak ya da stratejik ortak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Paydaşlarımızın için  birlikte çalış, 

çıkarlarını gözet, bilgilendir ve izle olmak üzere 4 öncelik belirlenmiştir. Paydaşların önceliği 

belirlenirken paydaşlar önem durumlarına göre önemli ve önemsiz olmak üzere iki gruba ayrılmış, 

ayrıca paydaşlar etki durumlarına göre ise zayıf ve güçlü olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Müdürlüğümüzün temel değerlerinden biri olan 

paydaş memnuniyeti çerçevesinde paydaşlarımızın 

görüş ve önerileri büyük önem arz etmekte ve bu 

görüşlerin dikkate alınması stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak, uygulama şansını 

artırmaktadır. Paydaşlarımızın müdürlüğümüz 

faaliyetleriyle görüşlerinin öğrenilmesi için başta iç 

paydaşların stratejik planlama sürecine katılımını 

sağlamıştır.  

 

Stratejik Planlama Ekibi ve ilçemiz okul ve kurum 

yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve 

katılımcıların paylaşımları sonucunda 

paydaşlarımızın kurumumuzla ilgili değerlendirme 

ve önerileri alınmıştır. Paydaş toplantılarından 

sonra iç paydaşlara yönelik paydaş anketleri 

düzenlenmiş bu kapsamda iç paydaştan veriler 

anket, görüşme ,toplantı yoluyla , dış paydaşlardan 

ise veriler görüşmeler yoluyla alınmıştır.  

Kurumumuzun özellikle zayıf yönlerinin tespit 

edilmesinde tarafsız gözlemlerin ve görüşlerin 

bildirilmesi faydalı olmuş ve bu sayede paydaşların ihtiyaç ve talepleri belirlenmiş, 

müdürlüğümüzün zayıf yönlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi sağlanmıştır. Paydaş analizi 

süreci ve sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiler müdürlüğümüz Durum Analizi Raporu'nda detaylı 

olarak verilmiştir. 

 Paydaş analizleri  sonucu elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, yasaların ve maddi 

imkânların el verdiği ölçüde kurum içi ve dışı analiz, sorun/gelişim alanlarının belirlenmesi ve 

geleceğe yönelim bölümlerine yansıtılmıştır. 
   

6 

22 

8 

Paydaş Dağılımı 

Çalışanlar Okul/Kurum Kamu Kurumu

[YÜZDE] 

[YÜZDE] 

11% 

53% 

25% 

Memnuniyet Oranı 

1 2 3 4 5
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KURUM İÇİ ANALİZ 
 

ORGANİZASYON YAPISI 
 
Müdürlüğümüz hizmet birimleri 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yapısına uygun 

ve 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne dayalı olarak 

çıkarılan iç yönerge ile yeniden yapılandırılmıştır. (Değişik:RG-20/9/2015-29481)  

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü teşkilatı ilçe millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurum müdürlüklerinden 

oluşmaktadır. İlçemizde 1 anaokulu, 5 ilkokul,4 ortaokul,2 lise ve 1 halk eğitimi olmak üzere toplam 13 

Okul / Kurum bulunmaktadır. 

 

Müdürlüğümüz bünyesinde iş ve işlemler 15 hizmet birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. (Bilgi İşlem 

ve Eğitim Teknolojileri, Destek Hizmetleri, Din Öğretimi Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri, 

İnsan Kaynakları Hizmetleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri, Ortaöğretim Hizmetleri, Özel Eğitim 

ve Rehberlik Hizmetleri, Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri, Strateji Geliştirme Hizmetleri, Temel Eğitim 

Hizmetleri, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri, 

İnşaat ve Emlak  Hizmetleri,İş Sağlığı ve Güvenliği) 

 
  

 
 

            Şekil 3 :İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Şeması 
 
 
 
 

İlçe Millî Eğitim Müdürü 

 

Şube Müdürü 

* Temel Eğitim  

*Ortaöğretim  

*Mesleki ve Teknik 
Eğtim  

*Hayat Boyu Öğrenme  

*Özel Öğretim 
Hizmetleri 

*Özel Eğitim ve 
Rehberlik 

*Din Öğretimi 

*İnşaat Emlak 

*Destek 

 

 

 

Şube Müdürü 

*İş Sağlığı ve Güvenliği 

*İnsan Kaynakları 

*Strateji Geliştirme 

*Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri 

*Ölçme Değerlendirme 
ve Sınav  

*Yüksek Öğretim ve 
Yurtdışı Eğitim 

 

Okul / Kurum 
Müdürleri 

İlçe Milli 
Eğitim 

Komisyonu 



 

Babadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | Stratejik Plan 2019-2023 23 

 

  İNSAN KAYNAKLARI 
            

2018-2019 eğitim-öğretim yılında anaokulu ve ana sınıflarında 95, ilkokullarda 310, 

ortaokullarda 384, liselerde 652 olmak üzere toplam 1.441 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. 

 

İlçemiz genelinde okul öncesi derslik sayısı 6, ilköğretim kurumları derslik sayısı 42, 

Ortaöğretim derslik sayısı 38, Halk Eğitimi derslik sayısı 4 olmak üzere toplam 90 derslik 

bulunmaktadır. 
 
 
Tablo 5 : 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Genel Durumu 

 
 

 

 

OKUL TÜRÜ 

 

 

OKUL 

SAYISI 

 

ÖĞRENCİ SAYISI 

 

Ö
Ğ

R
E

T
M

E
N

 

S
A

Y
IS

I 

 

D
E

R
S

L
İK

 

S
A

Y
IS

I 

 

ERKEK 

 

KIZ 

 

TOPLAM 

ANAOKULLARI  1 09 18 27 1 2 

ANASINIFLARI 
(İlkokul Bünyesinde) 3 33 35 68 4 4 

OKUL ÖNCESİ TOPLAMI 4 44 51 95 5 6 

İLKOKUL 5 164 146 310 33 22 

ORTAOKUL 4 214 170 384 49 20 

İLKÖĞRETİM  TOPLAMI 9 378 316 694 82 42 

ORTAÖĞRETİM 2 304 348 652 53 38 

 

ORTAÖĞRETİM 

TOPLAMI 
2 304 348 652 53 38 

HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 1    5 4 

YAYGIN EĞİTİM 

TOPLAMI 
1    5 4 

GENEL TOPLAM 13 726 715 1441 145 90 
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 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı personellerimizin kadro ve eğitim durumu aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 6: Personel  Kadro - Öğrenim Durumu Tablosu 

 

Kadro Unvanı 
Yüksek 
Lisans 
(Tezli) 

Yüksek 
Lisans 
(Tezsiz) 

Lisans Lise İlköğretim 
Mevcut 

EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ 
SINIFI 

5 12 149   166 

GENEL İDARİ HİZMETLER   3 4  7 

TEKNİK HİZMETLER SINIFI    1  1 

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI     6 6 

DİGER HİZMETLER SINIFI 
(Sözleşmeli İdari Destek Görevlisi 
(657S.K. 4/B) 

    3 3 

TOPLAM  5 12 152 5 9 183 

 
 

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hizmetlerin hızlı ve etkili şekilde sunulması için güncel teknolojik 

araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî 

Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük 

bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda bu sistemlerde personel ve öğrencilerin bilgileri 

bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, , e-Burs, Evrak, 

TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tesis, İKS, MTSK, Özel Öğretim 

Kurumları, RAM, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, 

Özlük, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, gibi modüllere 

ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca resmi yazışmalar elektronik ortamda Doküman 

Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair 

Kanun ve bağlı yönetmelikleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) 

ilçemize yönlendirilen “bilgi edinme, görüş, öneri, istek, ihbar ve şikâyet” başvurularının yasal 

işlem süresinde sonuçlandırılmasına yönelik kontrol ve denetimleri sağlanmaktır. Ayrıca, 

kurum/kuruluşlar ile vatandaşlarımızdan yazılı olarak iletilen “bilgi edinme, görüş, öneri, istek, 

ihbar ve şikâyet” başvuruları da ilgili birimlere iletilmektedir. 

Bakanlığımız tarafından, Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik 
altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 
kullanımını sağlamak amacıyla 1. ve 2. Faz kapsamındaki bütün okullar FATİH projesi 
kapsamında etkileşimli tahtalarla donatılmıştır. 

 
Müdürlüğümüz personeli teknolojiyi gerektiği gibi kullanabilmekte, personelin teknolojiyi 
kullanabilmesi için gerekli eğitim çalışmaları yapmaktadır.  
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  KURUM  KÜLTÜRÜ 
 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve esaslar; 

mevzuata, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitim hizmetlerinde yazılı 

belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik ortamlardaki 

kaynaklardan yararlanılmaktadır. Müdürlüğümüz iç ve dış iletişimde resmi iletişim araç ve 

yöntemleri kullanılır. Vatandaşlardan ve paydaşlardan gelen taleplere cevap verirken, vatandaş ve 

hizmet odaklı olarak özverili çalışma anlayışını benimsemiştir. “Bilgi Edinme Kanunu“ 

çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin taleplerine en hızlı biçimde cevap verilmektedir. 

Kurumumuzun faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilerek seminer, 

çalıştay ve eğitim çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Hizmet içi eğitimler ile aynı meslek 

grubundan personelin veya aynı işleri yapan çalışanların arasında olumlu bağlar kurulması ve 

kurumsal aidiyetin gelişmesi sağlanmaktadır. 

 

Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, millî eğitim müdürü önderliğinde en üst 

düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele alınmıştır. Etkin 

bir kurum içi iletişim ile kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir şekilde yansıtılması 

ile bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması sağlanmıştır.  

Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi düzenlenmiş 

(katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak saptanmış) toplantılardır. Bu 

kapsamda millî eğitim müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla 

periyodik toplantılar yapılır. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurum kültürü analiz çalışması 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık 

çalışmaları kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgu, sonuç, öneri ve 

değerlendirmelere aşağıda sunulmuştur. 

Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar öncelik sırasına göre aşağıda 

sıralanmıştır; 

1- Ödül ve Ceza Sistemi, 

2- Motivasyon Mekanizmaları, 

3- İnsan kaynaklarının/entelektüel sermayenin yapısı ve katılımcılık anlayışı, 

4- Kurum içi iletişim, 

5- Çalışanların güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine etkin katılımları,  

6- Örgütsel öğrenme, bilgi paylaşımı ve birimler arası koordinasyon, 

7- Paydaş Yönetim Stratejisi. 

Gerçekleştirilen analizlere göre kurumun güçlü olduğu alanlar öncelik sırasına göre: 

1- İnformal  iletişim ve kişisel ilişkilere dayalı iş görme yaklaşımı, 

2- Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği, 

3- Takım çalışmasına yatkınlık, 

4- Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı, katılımcılığı desteklemesi 

5- Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri, 

6- Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesidir. 
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 MALİ KAYNAKLAR 
 

 Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, ulusal 

ve uluslararası kurum kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin 

bağışları ve okul-aile birliği gelirleri oluşturmaktadır.  

Tablo 7 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 yılı Gelir  Tablosu 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KURUM DIŞI ANALİZ 
 
PESTLE ANALİZİ (Politik,Ekonomik,Sosyolojik,Teknolojik,Legal,Ekolojik) 

 

         Temel eğitim yeniden yapılandırılmış; bu kapsamda temel eğitim dört yıl ilkokul, dört yıl 

ortaokul olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda ilçemizdeki okullarımızın 

dönüşümleri tamamlanarak ilköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokula dönüşümleri 

tamamlanmış olup 12 yıllık zorunlu eğitim uygulamasına geçilmiştir. Ortaöğretim kurumlarına 

öğrenci yerleştirmeleri için yapılan TEOG sınavı kaldırılmış ortaöğretim kurumlarına yerleştirme 

işlemleri LGS sınavı sonuçları ve adrese dayalı sisteme göre yapılmıştır. Eğitimde yeni 

yaklaşımlar ve teknolojinin etkili biçimde kullanılmasına yönelik yürütülen FATİH Projesi 

Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulmuştur. FATİH Projesi kapsamında ilçemiz okullarına 

1. ve 2. Faz kapsamında etkileşimli tahtalar kurularak öğretmen ve öğrencilerin kullanımına 

sunulmuştur.  

        Çağımızın gelişmelerine paralel olarak öğretmen merkezli eğitim anlayışından lider ve rehber 

öğretmenlik anlayışına yönelim, zorunlu hale gelmiştir. Yaygın eğitime olan talebin artması ile 

beraber bu alanda açılacak kursların sayısının ve çeşitliliğinin artması sağlanmıştır. İlçemiz 

genelinde yaygın eğitimle ilgili olarak açılan kursların çeşitliliği de artırılmıştır. Bununla birlikte 

eğitimde dönüşüm çalışmaları ve mevzuatta sık sık yapılan değişiklikler çeşitli problemlere yol 

açabilmektedir. 

 
ÖDENEK TÜRÜ 

 
2018 YILI BÜTÇESI 

 
BÜTÇE PAYI (%) 

PERSONEL GİDERLERİ 
11.105.661,17 

 
83,19 

SGK GİDERLERİ 
1.457.977,19 

 
10,92 

MAL VE HIZMET ALIMI GİDERLERİ 
729.783,21 

 
5,47 

KANTIN GELIRLERI 
1.299,80 

 
0,01 

OKUL AİLE BİRLİĞİ VE ÖZ BAKIM ÜCRETLERİ 
GELİRLERİ 

54.488,59 0,41 

TOPLAM 13.349.209,96 100 
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          Her geçen gün eğitim konusunda yapılan değişiklikler ve yeni yaklaşımlarla birlikte 

eğitimde tarafların rolleri yeniden belirlenmektedir. Bu nedenle eğitim arz ve talebinin 

belirlenmesinde uluslararası ölçütlerin kullanılması zorunluluk haline gelmektedir. Bu bağlamda 

verilen sertifikaların diğer ülkelerde geçerliliğinin sağlanması ve yabancı dil öğretimi önem 

kazanmaktadır. İlkokul 2. sınıfından başlamak üzere okullarımızda yabancı dil dersi 

okutulmaktadır. İngilizce eğitiminin erken yaş da başlanması dil öğrenimini kolaylaştırmaktadır.  

 

          Eğitim konusunun diğer önemli bileşenlerinden biride çalışanlardır. Öğretmen, okul 

yöneticisi, öğretmen olmayan diğer eğitim personelinin niteliğinin yükseltilmesine yönelik çabalar 

artmaktadır. Okullarımızın temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için İŞKUR vasıtası ile 

çalışan temini yapılarak okullarımızın temizlik ihtiyaçları giderilmiştir. 

 

         Günümüz dünyasında elektronik ve dijitallik çok önemli bir konumda yer almaktadır. Bu 

nedenle eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bu kapsamda ilçe milli 

eğitim müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaparak  teknolojik kullanımı daha verimli hale 

getirmiştir. Teknolojinin yaygın halde kullanılması ile birlikte öğrencilerimiz teknolojiyi değişik 

alanlarda da kullanması (sosyal medya, değişik internet siteleri) olumsuz etkiler oluşturmaktadır. 

 

         Son yıllarda eğitime ayrılan kaynak artmakta, ayrıca eğitim için kamu kaynaklarının tek 

başına yeterli olmayacağı kabul edilmektedir. Bu nedenle eğitim kurumları ile okul- aile birlikleri 

daha aktif olarak çalışmaktadır. İlçemiz okullarında okul aile birliklerinin kurulumu tamamlanarak 

okul aile birliklerinin eğitim çalışmalarında faal olarak yer almaları sağlanmıştır. 

 

  İlçemizdeki tüm okullar normal eğitim uygulamakta olup ilçemiz genelinde ikili eğitim 

yapan okulumuz bulunmamaktadır. 

         Yeni yapılan sosyal, kültürel ve sportif tesisler sayesinde öğrenciler sosyal ilgilerine göre 

çeşitli kurs, aktivite ve etkinliklere katılabilmekte, çok çeşitli spor dallarında sportif çalışmalar 

yapabilmektedir. Ancak ilçemizde sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilenebileceği mekanların 

azlığı sosyal ve kültürel faaliyetlerin sergilenmesinde sıkıntılara yol açmaktadır. 

          İlçemiz genelinde bulunan ortaöğretim kurumlarımızın çeşitliliğinin az olması nedeniyle 

başarılı öğrencilerimiz ilçe dışındaki çeşitli ortaöğretim kurumlarını tercih etmekte ve 

öğrenimlerini buralardaki okullarda tamamlamaktadırlar. İlçe genelinde bulunan ortaöğretim 

kurumlarımızın çeşitliliğinin artırılması ile ilçemiz dışına öğrenim için çıkan öğrencilerimizin 

sayısını azaltacak ve ilçe başarı oranımın artmasını sağlayacaktır. 
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      GZFT (SWOT ) ANALİZİ 

 

Müdürlüğümüz birimlerinin ve dış paydaşların görüşleri alınarak müdürlüğümüzün güçlü ve 

zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Bu süreçte değişik tarihlerde yapılan, her düzey ve 

birimden temsilcilerin katılımı sonucunda ortaya çıkan ortak görüşler önceliklendirilerek GZFT 

analizinde birleştirilmiş ve aşağıdaki son hali verilmiştir. Fırsat ve tehditlerin belirlenmesinde 

PESTLE analizi ile elde edilen verilerden yararlanılmıştır. 
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 İlçemizde zorunlu eğitimdeki okullaşma oranının yüksek olması 

 Yaygın eğitimde açılan kurs ve katılan kursiyer sayımızın bir önceki yıla göre artması 

 İlçemizdeki okul/kurumlarda Okul Gelişim Modeli ve TKY çalışmaların etkin olarak 
yapılması 
Tüm okullarımızın Normal eğitim( 9:00-15:00) yapması 

 Şeffaf bir yönetim anlayışına sahip tüm paydaşlara karşı objektif ve demokratik bir 
yaklaşım içinde olan, yeterli tecrübeye sahip güçlü bir yönetim kadrosunun bulunması  

 Kurum içi iletişim kanallarının herkese açık olması 

 Planlı çalışma ve işbirliği kabiliyetimiz 

 Kurum içi yardımlaşma ve dayanışmanın istenen düzeyde olması, 

 Kurumumuzla Sivil Toplum Örgütleri arasında ilişkilerin olumlu düzeyde olması 

 Okullarımızda öğretmen ihtiyacının bulunmaması 

 Okullarımızda Destekleme ve Yetiştirme kurslarının açılması 
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 Okullardaki disiplin olaylarının görülüyor olması 

 Okul öncesi okullaşma oranlarında ideal oranlara ulaşılamaması 

 Okul binalarımızın fiziki yetersizliği 

 Müdürlüğümüz bünyesindeki personel eksikliği 

 Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği gelişmiş insan kaynağının 
azlığı 

 Ulusal ve uluslararası  yarışmalara katılan öğrenci sayısının azlığı 

 LGS,YKS gibi merkezi sistem sınavlarındaki başarı oranımızın düşük olması 
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 Eğitim öğretime olan ilginin artması 

 Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılması 

 Avrupa Birliği Eğitime Destek Projeleri 

 Teknolojik imkânların bulunması 

 Birçok alanda Sivil Toplum Kuruluşlarının bulunması 

 İlçe ekonomisinin yüksek olması 

 Merkezi sistem sınavlarındaki il başarısının yüksek olması 

 İlimizin, Türkiye genelinde, eğitim hizmetlerinde prestijinin yüksek olması 

 Okullarımızda kurs  ve destekleme kurslarının olması 

 Öğretmen ihtiyacının büyük kısmının kadrolu öğretmenlerce karşılanıyor olması 

 Derslik ve öğrenci başına düşen öğrenci sayısının düşük olması 

 Fatih projesinin uygulanması 
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 İlköğretimden sonra ortaöğretime devam etmedeki ailevi ve ekonomik sorunlar 

 Parçalanmış aile sayısının artması 

 Taşımalı Eğitim uygulamasının olumsuz etkileri 

 Özel eğitim kurumu ve bu alandaki personel sayısının yetersizliği  

 Özel ilk ve ortaöğretim kurumu bulunmayışı  

 İnternetin öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisi 

 Sosyal faaliyetlere katılımda karşılaşılan sıkıntılar 

 Eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük veli ve çevre profilinin olması  

 Bölge insanının geçim kaynağının tek ürüne endeksli olması 

 Manevi ve kültürel değerlerimizin zayıflaması 

 Mevzuatların sık değişmesi 

 Kaynaklarımızın az olması 

 Yeniliklere ve gelişmelere kapalı yönetici ve öğretmenlerin bulunması 

 Memur ve yardımcı personel yetersizliği 

 İlçede Rehberlik Araştırma Merkezi’nin bulunmaması 

 Okullarımızda kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yapılacağı salonların olmayışı 

 Araç-gereç yetersizliğimiz 

 Fizikî alt yapımızın yetersizliği  

 Velilerin eğitim faaliyetlerinde aktif rol almaması 

 Merkezi sistem sınavı değişikliklerinin sık olması 

 Mesleki eğitim kurumlarına yönelik olumsuz yargıların oluşması 

 Sigara, uyuşturucu ve alkol kullanımına başlama yaşının düşmesi 

 İnternet, bilgisayar oyunu ve sosyal medya bağımlılığının artması 

  Öğrencilerin gelişimini etki eden TV program ve dizileri ile internet paylaşımı ile 
kanalları 

 Yeni eğitim politikalarının belirlenmesinde genel bir yaklaşım sergilenmesi 

 Öğrenci yetersizliği nedeniyle bazı sınıfların açılamaması  

 Sık öğretmen değişikliği 

 Velilerimizin okullar arasında ayrım yapması (iyi okul-kötü okul yaklaşımı içinde 
olmaları) 
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    TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ 
 

Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi aşamalarında öne çıkan, 

durum analizini özetleyebilecek türde ifadelerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun 

alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya koymaktadır.  

Bölümün durum analizinden geleceğe yönelime geçişi sağlayan bir bağlantı olarak düşünülebilir. 

     TESPİTLER 

 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yeterli düzeyde olmayışı, 

 Temel eğitim ve ortaöğretimde okullaşmanın yüzde yüze varan oranlarda gerçekleştiği, 

 Taşımalı eğitim ile ilgili sorunların bulunduğu, 

 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte sınav zorunluluğunun kaldırılması bazı okul türlerine yönelik 

olumsuz algıların bu gidişi hızlandırdığı, 

 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılım ve elde edilen başarılar 

konusunda yetersizlik, 

 Kitap okuma projeleri ve çeşitli etkinlikler yapılmasına rağmen okuma alışkanlıklarının yeterli düzeyde 

olmadığı, 

 Zararlı alışkanlıklara başlama yaşının her geçen yıl daha da küçüldüğü ve buna bağlı olarak toplumda 

zararlı madde kullanımının artış gösterdiği, 

 Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarının tüm ortaokullarda ve ortaöğretim 

kurumlarında düzenli olarak yürütüldüğü, ayrıca İlkokullarda İYEP kapsamında kursların yapıldığı, 

 Merkezi sistem sınavlarında yeterli başarının elde edilmediği, 

 Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğunun sağlandığı, 

 Uluslararası Fon olanaklarından yeterli düzeyde yararlanılamadığı,  

 Mevzuatın sık değişmesinin neden olduğu güven eksikliği, 

 Bilgiye erişim imkânlarının ve hızının artmasının hizmet kalitesini ve eğitimdeki başarıyı artırdığı, 

 Mobil uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasının bilgi paylaşımı ve iletişimi hızlandırdığı, 

 İş güvenliği ile ilgili tüm birimlerde gerekli çalınmaların yapıldığı, 

 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi yönünde tüm birimlerde gerekli çalışmaların 

yapıldığı,  

 Tüm okullarımızın normal eğitim uygulaması 

 Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin yetersizliği (Eğitim öğretim ortamlarının yetersizliği) 

 
İHTİYAÇLAR 

 
  Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin artırılması, 

 Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanları, 

 Kitap okuma projelerini toplumun tüm kesimlerine yayma, 

 Okul ve kurumların fiziki kapasitesinin artırılması, 

 Özel eğitim hizmeti veren bağımsız okul binaları (Hafif, orta, ağır düzeyde öğrenme güçlüğü alanlarında 

özellikle ortaöğretim düzeyinde) 

 İş sağlığı ve güvenli konusunda kuruma ait binaların eksikliklerinin tamamlanması, 

 Öğrenci devamsızlıklarının azaltılmasına yönelik rehberlik çalışmaları, 

 Uluslararası fonlardan daha fazla yararlanılması için hizmetiçi eğitim çalışmalarının artırılması, 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımın artırılması, 

 Çalışanların ödüllendirilmesi ve motivasyon 

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

 İnsan kaynaklarında genel ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi 

 Personel ihtiyaçlarının karşılanması 
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BÖLÜM 

3 

GELECEĞE BAKIŞ 
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GELECEĞE BAKIŞ 

Geleceğe bakış bölümünde; misyon, vizyon, temel değerleri ile stratejik amaçlar, stratejik 

hedefler, performans göstergeleri ve stratejiler yer almaktadır. 

 

 

1. MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ, TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU’NUN 

AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA, TÜRK KÜLTÜREL  

İKLİMİNİN ÇEVRELEDİĞİ, ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARINA BAĞLI, BİLGİ VE 

BİRİKİMLERİNİ TÜM İNSANLIK YARARINA KULLANAN, MİLLÎ VE AHLAKî 

DEĞERLERİMİZİ KORUYAN, ÇALIŞKAN, PAYLAŞIMCI, HAYAT BOYU ÖĞRENMEYİ 

İLKE EDİNEN, ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ BİLGİ VE BECERİYE SAHİP BİREYLER 

YETİŞTİRMEK. 

 

EĞİTİMDE, DONANIMLI, KENDİNE YETEN, PAYLAŞIMCI BİR 
KURUM OLMAK. 
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TEMEL DEĞERLERİMİZ 
 
Temel değerler, kurumun geçmişini, kültürünü, paylaşılan inanç ve felsefesini ve ahlaki ilkelerini 
yansıtır. Temel değerler, kuruluşların davranış ve geleceğine etki eder ve kurumun faaliyet 
alanlarını, değerlerini, çalışanları tarafından paylaşılan düşünme ve davranış biçimini, kurumun 
yapmak veya olmak istedikleri konulara içerik kazandırır. Ayrıca kurumu bu değerleri ile birlikte 
diğer kurumlardan farklılaştıran özelliklerini belirtir. Temel değerler kapsam içerisindeki işlerin 
yapılacak işlerin ve alınacak olan kararlar hakkında yol gösterir 
 

 
 
 
 
 

Vatan, Ülke, Bayrak Sevgisi 
Milli ve Manevi Değerlere Bağlılık 

Bilginin Bilince ve Beceriye Dönüşmesi 
Objektiflik 

İnsana Saygı 
Etkili İletişim 

Evrensel Değerlere Saygı 
Eşitlik ve Adalet 

Çözüm odaklı olmak 
Verimlilik ve Kalite 

Değişimcilik 
Çalışanların İş doyumu 

Fedakârlık 
Katılımcılık 

Kamuoyuna Paylaşım 
Sorumluluk 

Ulaşılabilirlik 
İş Ahlakına Bağlılık 
Liyakat ve Uzmanlık 

 Açıklık, Şeffaflık   
Güvenilebilirlik 

Saygı ve Hoşgörü 
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 AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ 

 

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

bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

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

belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata 

geçirilecektir.  
 

Strateji 1.1.1: Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve 

yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır.  

Strateji 1.1.2: Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere 

katılımı artırılacak ve izlenecektir.  

Strateji 1.1.3: Kademeler arası geçiş sınavlarının öğrenciler üzerindeki baskısını azaltacak çalışmalar 

yapılacaktır.  

Hedef 1.2: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli 

yabancı dil yeterliliklerine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.  
 

Strateji 1.2.1: Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve 

dijital içeriklerin kullanımı sağlanacaktır.  

Strateji 1.2.2: Yabancı dil eğitiminde ilçemizde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

Strateji 1.2.3: Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak yeni yöntem ve metotlar uygulanacaktır. 

 

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

kılınacaktır.  

Hedef 2.1: Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla 

veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir.  
 

Strateji 2.1.1: Müdürlüğün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek, bürokratik süreç azaltılacak ve okul 

bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 

Strateji 2.1.2: Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme 

memnuniyet oranları artırılacaktır. 

Strateji 2.1.3: Müdürlüğün kararlarının veriye dayalı hâle getirilmesine yönelik olarak istatistik altyapısı 

güçlendirilecek, okul planlarının izlemesi yapılacaktır. 

Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan mesleki 

gelişim modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

Strateji 2.2.1: Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere hizmetiçi eğitimler 

düzenlenecektir.  

Strateji 2.2.2: İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi 

sağlanacaktır. 
 

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

boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.   

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

çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.  
 

Strateji  3.1.1: Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.  

Strateji  3.1.2: Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik  oluşturulan bütünleşik  sistemin  uygulanması 

sağlanacaktır. 

Strateji  3.1.3: Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. 
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Hedef 3.2: Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, 

bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma 

oranı artırılacaktır.  
 

Strateji 3.2.1: İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.  

Strateji 3.2.2: İlkokul ve ortaokulların  gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılmasına katkı sunulacak ve 

tasarım beceri atölyeleri kurulacaktır. 

Strateji 3.2.3: Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için uygulanan 

ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi uygulamalar iyileştirilerek bunlara devam edilecektir. 
  

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

Strateji 3.3.1: Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır.  

Strateji 3.3.2: Temel eğitimde okullar arası başarı farkının  azaltılmasına  yönelik çalışmalar  yapılacaktır. 

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

ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.  

 Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.  
 

Strateji 4.1.1: Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin 

ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Strateji 4.1.2: İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânlarının kalitesi 

iyileştirilecektir. 
 

Hedef 4.2: Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak 

öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır. 
 

Strateji 4.2.1: Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun  bir yapıda eğitim almalarını 

sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 4.2.2: Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlayacak tedbirler alınacaktır.  

Strateji 4.2.3: Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapılacaktır. 
  

Hedef 4.3: İlçemizdeki Fen Lisesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttıracak tedbirler 

alınacaktır.  
 

Strateji 4.3.1: İlçemizdeki fen lisesindeki öğretim faaliyetlerinin niteliği iyileştirilecektir.  

Strateji 4.3.2: Fen lisesinin üniversite  ile iş birlikleri artırılacaktır. 
 

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

Strateji 4.4.1: Bakanlık tarafından güncellenecek olan imam hatip okullarının öğretim programı ve ders 

yapısı ile iyileştirilecek olan yabancı dil eğitimi programının ilimizde uygulanması sağlanacaktır. 

Strateji 4.4.2: İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

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

gelişimleri desteklenecektir.  

 Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik sistemi etkin olarak yürütülecektir. 
 

Strateji 5.1.1: İlçemizde psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaç analizleri yapılacak ve özel 

eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 
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Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü 

güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır.  

Strateji 5.2.1: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

Strateji 5.2.2: Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve 

kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir. 

Strateji 5.2.3: Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar 

doğrultusunda iyileştirilecektir. 

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

akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.  

Strateji 5.3.1: Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçlere yönelik düzenlemelerin uygulanması 

sağlanacaktır.  

Strateji 5.3.2: Özel yeteneklilere yönelik ileri seviye tanılama ve değerlendirme araçları uygulanacaktır.  

Strateji 5.3.3: Özel yetenekli öğrencilerin tanılanması çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. 
 

Amaç 6: Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecek 

olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması 

sağlanacaktır. 

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

Strateji 6.1.1: İlçemizde mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki 

ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır.  

Strateji 6.1.2: Mesleki ve teknik eğitimde olumsuz algıların giderilmesi adına tanıtım ve bilgilendirme 

faaliyetleri  yapılacaktır. 

 Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacaktır. 

Strateji 6.2.1: Mesleki ve teknik eğitimdeki atölye ve laboratuvarların güncellenen öğretim programlarına 

uygun olarak donatılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

Strateji 6.2.2: Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş 

ortamlarında yapılacaktır. 

Hedef 6.3: İlçemiz ölçeğinde mesleki ve teknik eğitim - sektör talebi - istihdam - üretim ilişkisi 

güçlendirilecektir.  

Strateji 6.3.1: Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır. 

Strateji 6.3.2: Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir. 

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve 

tamamlama oranları artırılacaktır.  

Strateji 6.4.1: Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenemeye katılım ve 

tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların 

çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları artırılacaktır.  

Amaç 7: Tüm okullarımız için destekleyici özel öğretim politikaları izlenecektir.  

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının arttırılması teşvik edilecek ve özel öğretim 

kurumlarının yönetim ve denetim/teftiş yapısı güçlendirilecektir. 
 

Strateji 7.1.1:  Özel öğretim kurumlarının eğitim sistemi içindeki payının artırılması ve bürokrasinin 

azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

Strateji 7.1.2: Özel öğretim kurumları ile resmi okullar arasındaki işbirlikleri artırılacak ve özel öğretim 

kurumlarının oluşturulan model ve programlara uyumları sağlanacaktır.  

Strateji 7.1.3: Özel sektörün eğitime yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yasal düzenlemeler 

çerçevesinde tedbir mekanizmaları geliştirilecektir. 

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumlara katılımın artması ve hizmet kalitesi/niteliğinin arttırılması 

desteklenecektir. 

Strateji 7.2.1: Özel çeşitli kurslar ile özel öğretim merkezlerince verilen eğitimin niteliğini artırmaya 

yönelik çalışmalar yapılacaktır.  
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AMAÇ – HEDEF- GÖSTERGE VE STRATEJİLER 
Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 

gereklerine         uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

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

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme 

sistemi hayata geçirilecektir. 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 

gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 

değerlendirme uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG1.1.1 Bir eğitim 

ve öğretim 

döneminde bilimsel, 

kültürel, sanatsal ve 

sportif alanlarda en 

az bir faaliyete 

katılan öğrenci oranı 

(%) 

İlkokul 

  35 

95 95 97 98 99 100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 90 95 97 98 99 100 6 Ay 6 Ay 

Lise 85 90 95 96 98 100 6 Ay 6 Ay 

PG1.1.2 Öğrenci 

başına okunan 

kitap sayısı 

İlkokul 

  35 

10 14 18 22 25 30 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 12 14 17 20 23 25 6 Ay 6 Ay 

Lise 5 6 8 9 10 12 6 Ay 6 Ay 

P G 1.1.3  Ortaöğretime merkezi 

sınavla yerleşen öğrenci oranı 

(%) 
  30 6,3 7 8 9 10 12 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİET, DÖH, HBÖH, MTEH, OÖH, ÖERH, TEH, ÖÖKH, DH, İEH,SGH 

Riskler 

-Öğrencilerin ve Velilerin Meslek liselerinin mezunları ve iş imkanları ile ilgili yeterince teşvik 

edilmemesi\bilgilendirilmemesi  
-Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere ilişkin farkındalık 

düzeyinin farklılık göstermesi  

-Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine istemeleri  
 -Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, 

 -Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın 

olmaması. 

Stratejiler 

1.1.1 
-Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve 

yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır. 

1.1.2 
-Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere 

katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

1.1.3 
- Kademeler arası geçiş sınavlarının öğrenciler üzerindeki baskısını azaltacak çalışmalar 

yapılacaktır.  

Maliyet Tahmini 11.298.487,06 TL 

Tespitler 

-Spor,kültürel,sanatsal alanda yeterli gelişim gösterilememesi  
-Çocukların toplumdan uzaklaşarak empati yeteneğinin gelişmemesi 

 -Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımının düşük olması,  

-Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi,  
-Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda 

yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar 

-Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

 -Sınav kaygısına yönelik olarak çeşitli kurumlarla iş birliği yapılması, 

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

-Yerel ve ulusal dereceleri olan sporculara eğitim desteği sağlanması  

-Sanat alanında dereceleri olan öğrencilerin  eğitim desteği sağlanması  
-Yerel bazda projeler geliştirerek eğitim standartlarının yükseltilmesi 

 -Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine katılımına 

dair bilgilerin izlenmesi  
-Ölçme değerlendirme faaliyetlerinin  uygulanmasında okul bazında faaliyetlerin duyurulması 
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Hedef 1.2 Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri 

temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 

gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.2 
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan 

beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar 

yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi % 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu 

puan ortalaması 
  50 67,93 68 69 70 71 72 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2  Ortaokul 5.Sınıflarda 

Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim veren 

okul sayısı 
  50 1 1 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖH, HBÖH, MTEH, OÖH, ÖERH, ÖÖKH, TEH 

Riskler 

-Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine yeterli talebi göstermemesi. 

-Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması,    

- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz 

olması,   

- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin 

yüksek olması, - Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine 

yönelik maliyetlerin yüksek olması. 

Stratejiler 

1.2.1 
- Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı 

deneyimlemesi sağlanacak ve dijital içeriklerin kullanımı sağlanacaktır. 

1.2.2 
- Yabancı dil eğitiminde ilçemizdeki öğretmen nitelik ve yeterlilikleri 

yükseltilecektir. 

1.2.3 
- Yabancı dil öğrenimini kolaylaştıracak yeni yöntem ve metotlar 

uygulanacaktır. 

Maliyet Tahmini 7.532.324,71 TL 

Tespitler 

-Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan 

disiplinler arası bir yaklaşımın olmaması,  

- Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim 

kademeleri ve okul türlerini dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla 

yapılması, 

 - Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve 

platformların yetersiz olması,  

- Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

eğitimlerin ve paydaşlarla iş birliğinin yetersiz olması,  

- Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil 

becerilerinin ölçülmemesi ve bunların dikkate alınmaması. 

İhtiyaçlar 

-İlçemizdeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin Arapça dil 

yeterliliğinin geliştirilmesi  

-Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda 

öğretmen eğitimlerinin yapılması,  

-Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların 

geliştirilmesi,  

-Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması, -

Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması.  

-Öğretim programlarının uygulamasına ilişkin yetkin personel çalışması ve 

personel yeterliliğinin sağlanması  

-FATİH projesi ve EBA  platform eğitimde etkin olarak kullanılması. 
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Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri 

hâkim kılınacaktır.  

Hedef 2.1 Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

Amaç 2 
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon 

yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1 
Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir.  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 

% 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1 Eğitsel veri ambarının 

işletilmesi 
  50 0 0 0 0 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2 Okul stratejik planları 

ile yıllık okul gelişim 

planlarının izlenmesi için 

kurulan sistemin kullanılması 

  50 0 0 0 0 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi, 

 - Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar, 

 - Yeni kurulacak birimler ile mevcut birimler arasında olası yetki çakışması,  

- Okul planlarında belirlenen amaçların bağlantısız olması. 

Stratejiler 

2.1.1 
Müdürlüğün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek, bürokratik süreç 

azaltılacak ve okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 

2.1.2 
Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi 

edinme memnuniyet oranları artırılacaktır. 

2.1.3 
Müdürlüğün kararlarının veriye dayalı hâle getirilmesine yönelik olarak 

istatistik altyapısı güçlendirilecek, okul planlarının izlemesi yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 5.649.243,53 TL 

Tespitler 

-Yetki devri için iş süreçlerinin belirli olmaması,    

- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları 

oluşturulmamış olması, - Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması,  

- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretli olmasından dolayı çok fazla veli 

tarafından kullanılmaması. 

İhtiyaçlar 

-Yetki devri için mevzuatın uygun olması,  

-Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği, 

 -Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması ve kullanımı 

konusunda personel eğitimi,  

-MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) verilerinin analizi edilmesi,  

-Eğitim yönetiminde izleme ve değerlendirme tedbirleri alınması,  

-Okulun, öğretmen ve okul yöneticisinin değerlendirmesinin,  öğrenci 

gelişim verileri üzerinden yapıldığı, performans ve liyakata dayalı bir ölçme 

ve değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi,  

-İnsan kaynağı, yetenek ölçümü ve performans sistemi vasıtasıyla ödül ve 

özendirme çalışmaları yapılması  
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       Hedef 2.2 Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 

mesleki gelişim modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

Amaç 2 
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon 

yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.2 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek 

amacıyla oluşturulan mesleki gelişim modelinin uygulanması 

sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 2.2.1 

Lisansüstü 

eğitim alan   

 personel oranı 

(%) 

PG 2.2.1.1 

Alanında 

lisansüstü eğitim 

alan öğretmen 

oranı(%) 
30 

10,24 12 14 16 18 20 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.1.2 

Yönetim alanında 

lisansüstü eğitim 

alan yönetici 

oranı(%) 

0 0 0 10 15 20 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 30 25 25 27 28 28 30 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 30 2,77 2,08 1,90 1,60 1,5 1,38 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4  Kişisel ve Mesleki Eğitim 

Sertifika Programlarına katılan 

öğretmen oranı (%) 
10 0 5 10 15 20 25 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
ABDİ, DÖH, HBÖH, MTEH, OÖH, ÖERH, ÖÖKH, TEH, ÖDSH, 

SGH, BİET 

Riskler 

- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin 

okullardaki eğitimi aksatması,  

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve 

getireceği maliyet, 

 - Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar 

açısından yeterince uzlaşı sağlanamaması, 

 - Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde 

olmaması. 

Stratejiler 
2.2.1 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere 

hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir.  

2.2.2 
İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde 

ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.766.162,35 TL 

Tespitler 

-Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması,  

- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin 

düşük olması, 

 - Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme 

boyutunun yeterli olmaması,  

- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul 

yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulunmaması. 

İhtiyaçlar 

-Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan 

yeterliliklerinin belirlenmesi.  

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin iş ve işlemlerinin 

yürütülmesi. 
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Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 

olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.   

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

çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 
 

Amaç 3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, 

duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.   

Hedef 3.1 
Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum 

temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.1.1   3-5 yaş grubu okullaşma 

oranı (%) 
40 45,30 50 52 55 58 60 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2 İlkokul birinci sınıf 

öğrencilerinden en az bir yıl okul 

öncesi eğitim almış olanların oranı (% 
20 85 90 92 95 97 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3  Erken çocukluk eğitiminde 

desteklenen şartları elverişsiz öğrenci 

sayısı 
10 0 1 3 5 7 10 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Özel eğitime ihtiyaç duyan 

öğrencilerin uyumunun sağlanmasına 

yönelik öğretmen eğitimlerine katılan 

okul öncesi öğretmeni oranı (%) 

30 0 20 20 20 20 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİET, DH,  HBÖH,   İEH,  ÖERH,  ÖÖKH, SGH 

Riskler 

-Erken çocukluk çağındaki çocuklar için taşıma imkânının bulunmaması  
-Okullaşma oranlarının tek elden takip edilememesinden kaynaklı istatistiksel verilerin net 

bir şekilde elde edilememesi.  

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

- Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden 

yürütülememesi,  
- Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması,  

- Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan 

öğrencilerle ilgili istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaması, 

Stratejiler 

3.1.1 Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

3.1.2 
Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik  oluşturulan bütünleşik  sistemin  uygulanması 
sağlanacaktır. 

3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 6.779.092,24 TL 

Tespitler 

-Mevcut durumda erken çocukluk eğitimleri Müftülük, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir 
 -Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın 

ve esnek zamanlı olmaması,  

-Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması,  
- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip 

değerlendirilememesi ve erken çocukluk eğitim hizmetine yönelik ortak bir kalite 

standardının olmaması,  
- Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli 

düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmaması, 

İhtiyaçlar 

-Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin uyumunun sağlanmasına yönelik öğretmen 
eğitimlerinin mesleki çalışma dönemlerinde tüm öğretmenlerin katılımının sağlanacak 

şekilde planlanması  

-Özel eğitime ihtiyaç duyan erken çocukluk çağındaki çocuklar için de  özel alt sınıflar 
açılması  

- 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması  

- Öğretmen ataması ve öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini 
artırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri, 

 - Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet 

modellerinin geliştirilmesi, 
 - Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları, 

 - Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonun sağlanması. 
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Hedef 3.2 Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel 

düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı 

artırılacaktır. 

Amaç 3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve 

fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 
Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 

önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir 

temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki 

okullara devam eden öğrenci oranı (%) 
20 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 

Temel 

eğitimde 20 
gün ve üzeri 

devamsız 

öğrenci oranı 
(%) 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 

gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (%) 

20 

1,27 1,20 1,1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 
gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı(%) 
3 2,8 2,4 2 2,5 1 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 

Temel 
eğitimde 

okullaşma 

oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 

20 

99,38 99,5 99,8 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş 
grubu okullaşma oranı(%) 99 99 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 

Temel 

eğitimde 
öğrenci sayısı 

30’dan fazla 

olan şube 
oranı (%) 

PG 3.2.4.1 İlkokulda 

öğrenci sayısı 30’dan fazla 

olan şube oranı (%) 

20 

0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda 

öğrenci sayısı 30’dan fazla 
olan şube oranı (%) 

0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.5 Tasarım ve Beceri Atölyesi 

kurulmasına yönelik fizibilite ve yer 

tahsisi çalışması(%) 
20 - 10 20 50 100 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖH, DH, SGH, OÖH, MTEH, ÖERH, ÖÖKH, HBÖH, İEH. 

Riskler 

-Parçalanmış ailelerin çocuklarının okula devamlarında yaşanan sorunlar. 

 -Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim 

temelli değerlendirme anlayışından uzaklaştırması,  

- Yurtiçi ve il içi göç hareketlerin yaşanması,  

- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş 

olması ve gelişim temelli değerlendirme konusunda deneyim eksikliği. 

Stratejiler 

3.2.1 
İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları 

azaltılacaktır 

3.2.2 
İlkokul ve ortaokulların  gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılmasına katkı 

sunulacak ve tasarım beceri atölyeleri kurulacaktır. 

3.2.3 
Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için 

uygulanan ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi uygulamalar 

iyileştirilerek bunlara devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini 6.779.092,24 TL 

Tespitler 

-Bazı okulların imkan ve başarı yönünden veliler tarafından daha çok talep 

görmesi  

- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders 

sürelerinin öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı,  

- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve 

yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

- Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-

beceri atölyelerinin kurulması,  

- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

 - Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre Bakanlık 

tarafından güncellenmesi,  

- Öğle yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 
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Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

Amaç 3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal 

ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.3 
Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer 

verilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.3.1 Eğitim kayıt bölgelerinde 

kurulan okul ve mahalle spor 

kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı 

(%) 

30 0 2 4 4 5 5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 Birleştirilmiş sınıfların 

öğretmenlerinden eğitim faaliyetlerine 

katılan öğretmenlerin oranı (%) 
30 0 0 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına katılan 

öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan 

öğrencilerin oranı (%) 
40 0 50 60 70 80 90 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGH, İEH, DH, DÖH, ÖERH 

Riskler 

-Okul ve mahalle spor kulüplerinde eğitici/antrenörlerin görevlendirilmesindeki belirsizlik.  
-Destek programı için öğretmen görevlendirmeleri  

-Destek programına katılacak öğrencilerin belirlenmesi için bir ölçek bulunmaması  

-Okul ve mahalle spor kulüplerinin kurulması ve idame ettirilmesi için bir maliyet 
gerekmesi  

-Mevcut sınav sistemi sebebiyle ortaokullarda mahalle spor kulüplerine katılımın veliler 

tarafından desteklenmemesi  
-Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği 

göstermemesi,  

- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 
 - Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 

 - Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 

 - Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması. 

Stratejiler 
3.3.1 

Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

3.3.2 
Temel eğitimde okullar arası başarı farkının  azaltılmasına  yönelik çalışmalar  yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.389.546,12 TL 

Tespitler 

-Velilerin destek programına öğrencilerini göndermek istememesi. -Okulların çevresinde 

bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla yeterince 

etkileşim içinde olmaması, 

 - Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları 

yeterince edinememesi ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince 

desteklenememesi, 
 - Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz 

kalması,  

- Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği 
bir sistemin bulunmaması, 

 - Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte 

zorlanması. 

İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları,  

- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve 

dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi,  
- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz 

okulların öğrenci ve öğretmenlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması,  

- Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için 
sistem kurulması,  

- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların 

oluşturulması. 
 -Türkçe dilinin tüm imkân ve zenginlikleriyle kullanılmasına yönelik hazırlanan 

programların uygulanması  

-Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) uygulamasına devam edilmesi. 
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Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan 

bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve 

ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 
  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
 

Amaç 4 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime 

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin 

sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı 
(%) 30 90 92 93 94 95 96 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün 

ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) 
30 2,01 2 1,8 1,6 1,4 1 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar 

oranı (9. Sınıf) (%) 
20 0,65 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. İkili eğitim kapsamındaki 

okullara devam eden öğrenci oranı (%) 
10 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon 

doluluk oranı (%) 
10 95 96,8 97,38 97,38 98,8 98,8 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖH, MTEH, ÖERH, ÖÖKH, DH, İEH, ÖDSH, SGH 

Riskler 

-İlçe içi nüfus hareketlerinin devam etmesi,yaşanan iç-dış göçler, 

 -İlçe içinde gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması,  

-Ortaöğretim çağındaki çocukların mevcut sınav sistemlerine hazırlık amacıyla özel öğretim 
kurumlarına yöneliminin artması. 

 -Ortaöğretime geçiş sisteminin  adrese dayalı kayıt sistemi ile yapılması sebebiyle pansiyon 

doluluklarında azalma 

Stratejiler 
4.1.1 

-Kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin 

ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır, 

4.1.2 
İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânlarının kalitesi 

iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 
5.536.258,66 TL 

Tespitler 

-Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların 

yeterince dikkate alınmaması,  

-Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını 
karşılamakta yetersiz olması, 

 -Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar 

yaşaması,  
-Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle aileye katkı amacıyla ortaöğretime devam 

etmek istememesi.  

-Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve 
kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması, 

 -Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince 

edinememesi ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince desteklenememesi,  
-Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması,  

-Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği bir 

sistemin bulunmaması,  
-Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması. 

İhtiyaçlar 

-Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının 

düzenlenmesi, 

 -Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik 

finansmanın sağlanması,  

-Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 

 -İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları,  

-Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders 

dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi,  

-Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve 

öğretmenlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması, 

 -Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için sistem 

kurulması, 

 -Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması.  

-Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmetin kalite standartlarında 

yürütülmesinin izlenmesi ve denetlenmesi 
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Hedef 4.2: Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü 

olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 4 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime 

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, 

ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler 

yetiştirilecektir. 

Hedef 4.2 
Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve 

değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı 

ile çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 
% 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık 

ve uyum programı uygulayan okul 

oranı (%) 
25 0 0 50 50 50 100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası 

projelere katılan öğrenci oranı (%) 
25 0 0 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3. Tasarım-beceri atölyeleri 

sayısı 
25 0 0 3 5 7 10 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.4. Toplumsal sorumluluk ve 

gönüllülük programlarına katılan 

öğrenci oranı (%) 
25 0 0 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖH, MTEH, ÖERH, ÖÖKH, DH, İEH, ÖDSH, SGH. 

Riskler 

-Öğrencilerin Toplumsal Sorumluluk Ve Gönüllülük Programlarına Katılım konusunda 

isteksiz olabilmesi 

-Tasarım-beceri atölyelerinin yapılabilmesi için bazı okulların fiziki kapasitelerinin 

yetersiz olması. 

 -Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının 

sağlanamaması,  
-Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi  

-Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin 

yüksek olması. 

Stratejiler 

4.2.1 
Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun  bir yapıda eğitim 
almalarını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

4.2.2 Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlayacak tedbirler alınacaktır. 

4.2.3 Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 7.118.046,85 TL 

Tespitler 

-Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla 

olması ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi  

-Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların 
kısıtlı olması, 

 -İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 

İhtiyaçlar 

-Beceri ve tasarım atölyelerinin yapılması için okullarda fizibilite çalışmalarının 
yapılması.  

-Beceri ve tasarım atölyelerinin donatımının yapılması  

-Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci oranını arttırmak 
için öğrencilerin teşvik edilmesi  

-Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları için STK’ larla işbirliği yapılması  

-Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine 
yönelik imkânların oluşturulması,  

-Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması,  

-Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim 
sağlanması. 

 -Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip ederek yaygınlaştırılmasının 

sağlanması  
-Yerel bazda projeler geliştirerek eğitim standartlarının yükseltilmesi  

-Eğitim kurumlarında hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının uygulanması 

 -TUBİTAK Programlarına başvuru yapan okul sayısının ve türünün arttırılması. 
 -Ortaokul ve lise düzeyinde olimpiyat ve yarışma programlarına katılımın teşvik 

edilmesi  

-İlçemizde görev yapan AB, gençlik projeleri, ,kalkınma ajansı vb. deneyimleri 
bulunan öğretmen ve yöneticilerin Millî Eğitim Müdürlüğü proje çalışmalarında yer 

alması, deneyimlerinden faydalanılması sağlanacaktır.  

-İstekli öğretmen ve yöneticilerimize yönelik proje döngüsü ve proje yazma eğitiminin 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 
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Hedef 4.3: İlçemizdeki Fen Lisesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini arttıracak 

tedbirler alınacaktır. 

Amaç 3 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve 

üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal 

sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik 

kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir 

Hedef 4.3 
İlçemizdeki  Fen Lisesindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

niteliğini arttıracak tedbirler alınacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

% 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1 Fen lisesinde yürütülen proje 

sayısı 
25 0 1 1 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2 Fen lisesinde ile üniversiteler 

arasında imzalanan protokol sayısı 
25 0 0 1 1 2 2 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.3 Fen lisesinde ders ve proje 

etkinliklerine katılan öğretim üyesi 

sayısı 
25 0 0 1 1 2 2 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.4 Yükseköğretim kurumlarınca 

düzenlenen bilimsel etkinliklere katılan fen 

lisesi öğrenci oranı (%) 
25 0 0 5 10 20 30 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖH, ÖÖKH, TEH 

Riskler 

-Fen ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanlarının artması,  

- Fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin 

ailelerinin yükseköğretime çok fazla değer atfetmesi,  

- Fen liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacından 

uzaklaşması,  

- Her üniversitenin eşit düzeyde araştırma olanaklarına sahip olmaması, 

- -Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilerin üniversite 

yerleşkelerine ulaşım imkânlarının sınırlılığı. 

Stratejiler 
4.3.1 

İlçemizdeki fen lisesindeki öğretim faaliyetlerinin niteliği 

iyileştirilecektir 

4.3.2 Fen lisesinin üniversite  ile iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.559.023,42 TL 

Tespitler 

Fen liselerinin üniversiteler ve tekno kentlerde Ar-Ge faaliyetleri 

sürdüren teknoloji firmaları ile iş birliklerinin yetersiz olması,  

- Fen liselerinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin 

çok yönlü gelişimini destekleyecek projelerle ilgilenmesine imkân 

vermemesi, 

 - Fen ve sosyal bilimler liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu 

okulların amaçlarına uygun kıstaslar çerçevesinde seçilmemesi,  

- Üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere fen liseleri 

öğrencilerinin yeterince katılım sağlamaması,  

- Fen liselerinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen 

seviyede olmaması. 

İhtiyaçlar 

Fen liseleri ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması,  

- Fen liselerine öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların 

geliştirilmesi, 

 - Fen liselerinin haftalık ders saatlerinin azaltılması,  

- Fen liseleri ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması. 
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Hedef 4.4: Örgün imam hatip okullarında eğitim hizmetlerinin 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 

yetiştirilecektir. 

Hedef 4.4 Örgün imam hatip okullarında eğitim hizmetlerinin niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında 

yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 
30 0 0 5 8 10 15 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.2. 

Yabancı 

dil dersi 

yıl sonu 

puanı 

ortalaması 

P.G 4.4.2.1 Ortaokul 

50 

75,53 75,8 76 76,5 77 77,5 6 Ay 6 Ay 

P.G 4.4.2.2 

Ortaöğretim 
63,7 64 65 67 68 70 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.3. Yükseköğretim kurumları 

tarafından düzenlenen etkinliklere 

katılan öğrenci sayısı 
20 0 2 4 6 8 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DH, İEH, OÖH, YÖYDE 

Riskler 

- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında 

dil becerilerinin yetersiz olması, 

 - Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması,  

- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması,  

- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş 

birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

 -İlçemizdeki din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin Arapça dil 

yeterliliği istenilen düzeyde olmaması 

Stratejiler 
4.4.1 

Bakanlık tarafından güncellenecek olan imam hatip okullarının öğretim 

programı ve ders yapısı ile iyileştirilecek olan yabancı dil eğitimi 

programının ilimizde uygulanması sağlanacaktır. 

4.4.2 
- İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri 

artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.559.023,42 TL 

Tespitler 

-Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil 

becerilerinin yetersiz olması,  

- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 

 - Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması,  

- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş 

birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

 

İhtiyaçlar 

-Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında 

tüm dil becerilerini geliştirecek materyal ihtiyacı,  

- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin 

geliştirilmesi,  

- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı,  

- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli 

mali desteğin sağlanması,  

- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi. 
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve 

zihinsel gelişimleri desteklenecektir.  

Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren 

işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik sistemi etkin olarak yürütülecektir. 

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

Hedef 5.1 
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi 
alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik sistemi etkin olarak yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

% 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Rehberlik 

öğretmenlerinden mesleki gelişime 

yönelik hizmet içi eğitime 

katılanların oranı (%) 

50 0 0 25 50 75 100 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.2. Üniversiteler, GEKA 

destekli projeler, diğer kamu 

kurum/kuruluşları   ve STK iş 

birliğinde yapılan eğitim çalışmaları 

sayısı 

50 0 1 1 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEH, OÖH, MTEH, DÖH, ÖÖKH, HBÖH, BİET 

Riskler 

-Öğretmenlerin eğitimlere katılma konusunda isteksizliği  

-İş birliği yapılacak kurumların isteksizliği  

-GEKA’ ya yazılan projelerin tamamının kabul görmemesi  

-Eğitici maliyetlerinin yüksek olması  

-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 

beklenti içerisinde olmaları.  

-RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması,  

-Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması,  

-Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin 

yetersiz olması. 

Stratejiler 5.1.1 
İlçemizde Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaç analizleri 

yapılacak ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi 

artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 2.636.313,65 TL 

Tespitler 

-Öğretmenlerin sık sık düzenlenen toplantı ve seminerler nedeniyle  

düzenlenecek eğitimlere karşı isteksiz olması.  

-RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması, -Kariyer rehberlik 

sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması,  

-Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin 

yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

-Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması,  

-RAM’ların yeniden yapılandırılması, 

 -Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. -İnsan 

kaynağı, yetenek ölçümü ve performans sistemi vasıtasıyla ödül ve özendirme 

çalışmaları yapılması 

 -Genç nüfusa madde bağımlılığı, şiddet, internet ve sosyal medya bağımlılığı 

üzerine rehberlik çalışmaları yapılması 

 -Adli/disiplin olaylarının analiz edilerek, risk tespit edilen alanlarda önleyici 

rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi  

-Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranının okul türlerine göre ayrı ayrı 

ele alınması ve disiplin olaylarının azaltılmasına ilişkin tedbirlerin alınması 
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Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama 

kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır. 

Amaç 5 
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin 

bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.2 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte 

yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli 

uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 

% 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.2.1 

Kaynaştırma/bütünleştirme 

uygulamaları ile ilgili hizmet içi 

eğitim verilen öğretmen sayısı 

60 10 5 10 15 20 25 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engellilerin kullanımına 

uygun asansör/lift, rampa ve 

tuvaleti olan okul sayısı 

40 8 9 10 11 12 12 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖH, HBÖH, MTEH, OÖH, ÖÖKH, TEH 

Riskler 

- Engelli erişimleri için bazı okulların fiziki mekânlarının uygun olmaması - 

Engelli erişimi için yapılacak tadilatların ve asansör yapım/ bakım giderlerinin 

yüksek maliyetli olması  

- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz 

olması,  

- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az 

olması,  

- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar,  

- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

 - Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

Stratejiler 

5.2.1 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

5.2.2 
Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul 

ve kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir. 

5.2.3 
Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları 

ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 6.590.784,12 TL 

Tespitler 

-Okulların bina yapım aşamasında engelli öğrenciler ile özel eğitim öğrencileri 

için gerekli planlamaların yapılmaması 

 - Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması,  

- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, - Okul 

binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi,  

- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

İhtiyaçlar 

-Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları 

planlanması,  

- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre 

düzenlenmesi, 

 - Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının 

artırılması, 

 - Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 

 - Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli 

teşviklerin sağlanması.  

-Kaynaştırma eğitiminin imkânlarını geliştirmek için sınıf ve branş 

öğretmenlerine sınıf içindeki uygulamalara destek amaçlı özel eğitim 

konularında hizmet içi eğitimler verilecektir. 
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Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli 

öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 

desteklenecektir. 

Amaç 5 
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, 

ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.3 
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli 

öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi 

ile desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.3.1 Öğretim kademelerinde 

özel yeteneklilere yönelik açılan 

destek eğitim odalarında derslere 

katılan öğrenci sayısı 

50 0 1 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.2 Öğretim kademelerinde 

özel yetenekli öğrencilere yönelik 

eğitim vermek üzere 

görevlendirilecek öğretmenler için 

açılan “Özel Yetenekli Öğrencilere 

Yönelik Destek Eğitim Odası 

Farkındalık Kursuna”  katılan 

öğretmen sayısı 

50 0 2 4 6 8 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEH, OÖH, DÖH, ÖÖKH, HBÖH, BİET, ÖDSH 

Riskler 

-Destek eğitim odalarında görevlendirilecek öğretmenlerin isteksizliği  

-Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar 

yaşanması,  

-Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

 

Stratejiler 

5.3.1 
Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçlere yönelik 

düzenlemelerin uygulanması sağlanacaktır. 

5.3.2 
Özel yeteneklilere yönelik ileri seviye tanılama ve değerlendirme araçları 

uygulanacaktır. 

5.3.3 Özel yetenekli öğrencilerin tanılanması çalışmaları yaygınlaştırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.954.470,47 TL 

Tespitler 

-Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması,  

-Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz 

olması, 

 -Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 

 -Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve 

materyallerinin geliştirme yetersiz olması. 

 

İhtiyaçlar 

-Okul ortamında  özel yeteneklilere yönelik materyal  ve uygun ortam 

ihtiyacının karşılanması, 

-Destek eğitim odasında eğitim gören öğrencilerin  öğretmenlerinin 

donanımlı hale getirilmesi.  

-Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması,  

-Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş 

ölçeklerin kültürel uyum çalışmaları yapılması için kaynak ihtiyacı,  

-Ölçek geliştirme çalışmaları için nitelikli hizmet içi ve sertifika 

eğitimlerinin düzenlenmesi, 

 -Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve 

materyallerinin geliştirilmesinde özel teşebbüsün katkılarının artırılması 

için iş birliği yapılması. 
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Amaç 6: Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda 

uygulanması sağlanacaktır. 

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

Amaç 6 
Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun 

biçimde düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme 

sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi % 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.1.1 
İşletmelerin ve 

mezunların 

mesleki ve 
teknik eğitime 

ilişkin 

memnuniyet 
oranı(%) 

PG 6.1.1.1 İşletmelerin 
memnuniyet oranı (%) 

25 

75 75 75 80 80 80 6 Ay 6 Ay 

 

PG 6.1.1.2 Mezunların 
memnuniyet oranı (%) 

70 70 72 72 74 74 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında Genel 

Beceri Test Seti uygulanan öğrenci sayısı 25 0 0 2 2 3 4 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik 
ortaöğretim öğrenci sayısı 25 0 0 1 1 2 2 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.4 Önceki öğrenmelerin tanınması 

kapsamında düzenlenen belge sayısı 25 84 86 88 90 92 94 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖH, ÖERH, TEH, ÖÖKH. 

Riskler 

-Ortaokul öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine göre etkin ve verimli bir şekilde 

yönlendirilmemesi 

 -Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının 
devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması, 

 -Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, 

 -Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki 
yükseköğretim programlarına devamı sağlamaması,  

-Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen 

desteği vermemesi, 
 -Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

Stratejiler 
6.1.1 

İlçemizde mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve 

mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır.  

6.1.2 
Mesleki ve teknik eğitimde olumsuz  algıların giderilmesi adına tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetleri  yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.012.929,88 TL 

Tespitler 

-Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 
 -Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak 

yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi,  

-Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 
 -Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme 

araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere dayanmaması,  

-Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı mesleklere yönelik 
becerilerin kazanılmasına imkân verecek bir yapının olmaması. 

-Mesleki ve Teknik eğitim kurumlarındaki açılacak bölümlerin yerel şartlar dikkate 

alınmadan açılması 
 

İhtiyaçlar 

-Mesleki ve Teknik Okulların tanıtımının okul özelliklerine/türlerine yapılması  

-Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması  
-Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri 

geliştirilmesi, 

 -Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarışmaların düzenlenmesi için 
mali kaynak sağlanması,  

-Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin 

geliştirilmesi, 
 -Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin 

geliştirilmesi.  

-Meslek liselerinde okul terklerinin azaltılması 
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Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması 

sağlanacak ve  altyapı iyileştirilecektir. 

Amaç 6 
Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin 

kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

Hedef 6.2 
Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması 

sağlanacak ve  altyapı iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında 

mesleki gelişim faaliyetlerine 

katılan öğretmen sayısı 

50 0 1 1 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Mesleki ve teknik 

eğitimde atölye ve laboratuvar 

donanımının güncellenen öğretim 

programlarına uygunluğu 

sağlanan okul sayısı 

50 0 0 0 0 1 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖH, OÖH, ÖÖKH, ABDİ, DH, İEH 

Riskler 

-Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek 

olması,  

- Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen 

desteği sağlamaması,  

- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması. 

Stratejiler 
6.2.1 

Mesleki ve teknik eğitimdeki atölye ve laboratuvarların güncellenen 

öğretim programlarına uygun olarak donatılmasına yönelik çalışmalar 

yapılacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

6.2.2 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler 

gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 3.012.929,88 TL 

Tespitler 

-Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 

 - Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna 

bağlı olarak yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi,  

- Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 

 - Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin 

standart ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere dayanmaması, 

 - Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı 

mesleklere yönelik becerilerin kazanılmasına imkân verecek bir yapının 

olmaması. 

 

İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik araçlarının hazırlanması 

 - Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları 

için iş birlikleri geliştirilmesi,  

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarışmaların 

düzenlenmesi için mali kaynak sağlanması,  

- Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş 

birliğinin geliştirilmesi,  

- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş 

birliklerinin geliştirilmesi. 

 -Simülasyon, kodlama, 3D tasarım altyapısına sahip ya da 

dönüştürülebilecek alanlara sahip okullarımızda bilişim,e-öğrenme 

ortamları oluşturulması 
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Hedef 6.3: İlçemiz ölçeğinde mesleki ve teknik eğitim - sektör talebi - istihdam - üretim ilişkisi 

güçlendirilecektir. 

Amaç 6 

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine 

uygun biçimde düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile 

hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması 

sağlanacaktır. 

Hedef 6.3 
İlçemiz ölçeğinde mesleki ve teknik eğitim - sektör talebi - 

istihdam - üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi % 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Sektörle iş birliği 

kapsamında yapılan protokol 

sayısı 

60 0 0 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Buluş, patent ve faydalı 

model başvurusu yapan mesleki 

ve teknik eğitim kurumu 

öğrencisi ve öğretmeni sayısı 

40 0 0 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler DH, ÖÖKH, ABDİ, BİET, HBÖH 

Riskler 

-Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi 

olacak tarafların beklenen desteği sağlamaması,  

-Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin 

değişken olması, 

 -Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit 

edilememesi,  

-Diplomatik ve yapısal engeller, 

Stratejiler 

6.3.1 
Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği 

artırılacaktır. 

6.3.2 
Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek 

elemanları yetiştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 3.766.162,35 TL 

Tespitler 

-Sektör liderleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki ve teknik eğitimle olan 

etkileşiminin beklenen seviyede olmaması,  

-Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde 

sektör temsilcilerinin yer almada isteksiz olması, 

 -Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep 

olması ve yeni mesleklerin ortaya çıkması 

 

İhtiyaçlar 

-Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin 

güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş birlikleri,  

-Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için 

finansman.  

-Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliğinin arttırılması 

-Eğitimde özel sektörün payının daha da arttırılması 
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve 

tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 6 
Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin 

kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

Hedef 6.4 
 Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 

katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi % 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

oranı (%) 
40 10 12 13 14 15 16 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme 

kapsamındaki kursları tamamlama oranı 

(%) 
30 85,88 86 87 88 89 90 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme 

kurslarından yararlanma oranı (%) 
30 10 12 13 14 15 16 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKH, DÖH, MTEH, OÖH, ÖDSH, TEH, DH 

Riskler 

-Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip 

olmaması,  

-Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki 

kariyerlerinde dikkate alınmaması,  

-Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim 

ortamlarının yetersiz oluşu,  

-Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları 

yeterli düzeyde olmayışı 

Stratejiler 6.4.1 

Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenemeye 

katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve ülkemizde geçici 

koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim 

imkânları artırılacaktır.  

Maliyet Tahmini 5.272.627,29 TL 

Tespitler 

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

çalışması bulunmaması, 

-Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının 

az olması,  

-Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 

çeşitli sektörlerde çalışması. 

İhtiyaçlar 

-Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında 

farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, 

 -Bakanlığımızca gerekli uzaktan eğitim materyallerinin sunulması halinde 

uzaktan eğitim faaliyetlerine katılımın arttırılması,  

-Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin 

çalışmalar yapılması, 

 -Hayat boyu öğrenme strateji içerisinde okuma yazma oranlarının arttırılması,  

-Okuma, matematik ve bilim alanlarında 15 yaş grubunda başarısızlık oranının % 

15’in altına düşürülmesi,  

-Eğitim ve öğretimi erken bırakma oranının, %10’un altına indirilmesi,  

-4 yaş ile zorunlu ilköğretim yaşı arasındaki çocukların % 95’inin okul öncesi 

eğitime katılımının sağlanması  

-Aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi, çocuk istismarı ve aile içi şiddetin önlenmesi 

amacıyla toplumun tüm kesiminin ihtiyaçları dikkate alınarak Aile Eğitimi 

Programı uygulanması. 

 -Engelli bireylerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde öncelikli grup olarak 

alınması.  

-Toplumda hayat boyu öğrenme kültürünün yaygınlaştırılması için tanıtım 

faaliyetlerinin yapılması.  

-STK, meslek örgütleri ve yerel yönetimlerin hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde 

etkin rol oynaması.  

-Eğitim kurumlarının fizikî mekânlarının halkın kullanımına açılması. 

 -Yetişkinlerin yenilikçilik ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda bilgi ve beceri 

arttırmalarının teşvik edilmesi. 
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  Amaç 7: Tüm okullarımız için destekleyici özel öğretim politikaları izlenecektir. 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının arttırılması teşvik edilecek ve özel 

öğretim kurumlarının yönetim ve denetim/teftiş yapısı güçlendirilecektir. 

Amaç 7 
Tüm okullarımız için destekleyici özel öğretim politikaları izlenecektir. 

Hedef 7.1 

 Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının arttırılması teşvik 

edilecek ve özel öğretim kurumlarının yönetim ve denetim/teftiş yapısı 

güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.1.1 Denetimi yapılan özel 

öğretim kurumu Oranı (%) 
50 100 100 100 100 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2  Özel Okul Sayısı 
25 0 0 0 0 0 1 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel okullara kayıt olan  

öğrenci oranı (%) 
25 - 0,5 1 1,5 2 2,5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGH, BİET 

Riskler 

-Özel okulların verdikleri eğitim hizmetlerinin yüksek fiyatlarda olması,  

-Merkez ilçe dışındaki ilçelerde özel okul teşebbüslerinin yetersiz olması, 

 -Özel okullardaki öğretim ücreti dışındaki giderlerin fazla olması, 

 -Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin 

farklı olması, 

 -Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği 

sağlamaması. 

Stratejiler 

7.1.1 
Özel öğretim kurumlarının eğitim sistemi içindeki payının artırılması ve 

bürokrasinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

7.1.2 
Özel öğretim kurumları ile resmi okullar arasındaki işbirlikleri artırılacak ve özel 

öğretim kurumlarının oluşturulan model ve programlara uyumları sağlanacaktır. 

7.1.3 
Özel sektörün eğitime yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla yasal 

düzenlemeler çerçevesinde tedbir mekanizmaları geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 640.247,60 TL 

Tespitler 

-Orta gelir seviyesindeki veliler, çocuklarını devlet okullarında okutmaktadırlar. 

-Eğitim öğretim desteğinin dağılımında, gelir durumu tespiti beyanında 

suiistimallerin bulunması.  

-Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi,  

-Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz olması, 

-Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile 

kıyaslandığında düşük olması. 

İhtiyaçlar 

-Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatta uygulamaya ilişkin düzenlemelerin 

Bakanlık tarafından yapılması,  

-Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın değişikliğinin olması, 

-Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar 

yapılması, 

-Özel öğretim kurumlarında rehberlik ve teftişe yönelik uygulamaların 

arttırılması. 
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Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumlara katılımın artması ve hizmet kalitesi/niteliğinin 

arttırılması desteklenecektir. 

Amaç 7 

Tüm okullarımız için destekleyici özel öğretim politikaları 

izlenecektir. 

Hedef 7.2 

Sertifika eğitimi veren kurumlara katılımın artması ve hizmet 

kalitesi/niteliğinin arttırılması desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi % 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 

PG 7.2.1 Uzaktan eğitim veren 

özel öğretim kurumlarından 

sertifika alan personel sayısı 

40 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

 

PG 7.2.2 Uzaktan Eğitim kursları 

ile ilgili bilgilendirme sayısı 

 

60 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim  

Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri 

İş Birliği Yapılacak Birimler  

HBÖH, MTEH, ÖERH 

Riskler 

-Uzaktan eğitim faaliyetlerinin maliyetli olması  

-Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına 

ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş olması, 

 -Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli 

farkındalık olmaması, 

 -Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

Stratejiler 7.2.1 

 

Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim merkezlerinde verilen eğitimin 

niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

Maliyet Tahmini 301.292,99 TL 

Tespitler 

 

-Bakanlıktan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları 

bulunması, 

-Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek 

standartlarının belirli olmaması,  

-Özel eğitim merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile eğitim 

hizmetinin kalitesinin denetiminin etkin olarak yürütülememesi. 

 

İhtiyaçlar 

 

-E-yaygın modülünün Bakanlıkça daha kullanılabilir hale getirilmesi  

-Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemelerinin 

Bakanlık tarafından yapılması,  

-Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının 

yükseltilmesi, 

-Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi,  

-Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim 

kalitesinin izlenmesine yönelik düzenleme yapılması. 
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   MALİYETLENDİRME 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 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 rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

Bu sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların 

önceliklendirilme süreci iyileştirilecektir. 

 
Tablo 8 : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaynak Tablosu 
 

Kaynak 
Tablosu 

2019 2020 2021 2022 2023 
Toplam 
Maliyet 

Genel Bütçe 15.351.243,23 16.886.367,55 18.575.004,31 20.432.504,74 22.475.755,21 93.720.875,04 

Okul Aile 
Birlikleri ile 
Okul öncesi 
özbakım 
gelirleri 

62923,42 69215,77 76137,34 83751,08 92126,18 384.153,79 

Kantin Geliri 2.300,00 2.530,00 2.780,00 3.060,00 3.360,00 14030,00 

Diğer  5.000,00 6.000,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 35.000,00 

TOPLAM 15.421.466,65 16.964.113,32 18.660.921,65 20.527.315,82 22.580.241,39 94.154.058,83 

   
 

Tablo 2018 yılı gelir durumu baz alınarak, 2019 yılı için öngörülen tutarlar  2018 yılı bütçesinin 

%15,48 fazlası, diğer yıllar bir önceki yılların tutarlarının % 10 fazlası hesaplanarak 

oluşturulmuştur. 

Tabloya bakıldığında, Genel bütçe haricindeki  gelirlerimizin düşük olduğu, ilçemizde hayırsever 

kurum ve kuruluşların bağış ve yardımlarının beklenen düzeyde olmadığı görülmektedir. Ayrıca 

uluslar ve uluslararası projelere katılımın düşük olması nedeniyle buralardan gelebilecek kaynak 

aktarımlarının düşük olduğu görülmektedir. Eğitime ayrılan kaynakların artırılması için finansman 

çeşitliliğinin sağlanması ve bunların Müdürlüğümüz genel bütçesine oranının artırılmasına yönelik 

çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. 2019-2023 stratejik plan döneminde bu husus 

Müdürlüğümüzün öncelikleri arasına alınmıştır. 
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Müdürlüğümüz stratejik planında 20 tane hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe 

dağılımları 5 yıllık olarak alttaki tabloda belirtilmiştir. 

   Tablo 9: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 
 

Amaç ve Hedefler 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM 

Amaç 1 
3.084.293,33 3.392.822,66 3.732.184,33 4.105.463,16 4.516.048,28 18.830.811,77 

Hedef 1.1. 
1.850.576,00 2.035.693,60 2.239.310,60 2.463.277,90 2.709.628,97 11.298.487,06 

Hedef 1.2. 
1.233.717,33 1.357.129,07 1.492.873,73 1.642.185,27 1.806.419,31 7.532.324,71 

Amaç 2  
1.542.146,67 1.696.411,33 1.866.092,17 2.052.731,58 2.258.024,14 9.415.405,88 

Hedef 2.1. 
925.288,00 1.017.846,80 1.119.655,30 1.231.638,95 1.354.814,48 5.649.243,53 

Hedef 2.2. 
616.858,67 678.564,53 746.436,87 821.092,63 903.209,66 3.766.162,35 

Amaç 3 
2.775.864,00 3.053.540,40 3.358.965,90 3.694.916,85 4.064.443,45 16.947.730,59 

Hedef 3.1. 
1.110.345,60 1.221.416,16 1.343.586,36 1.477.966,74 1.625.777,38 6.779.092,24 

Hedef 3.2. 
1.110.345,60 1.221.416,16 1.343.586,36 1.477.966,74 1.625.777,38 6.779.092,24 

Hedef 3.3. 
555.172,80 610.708,08 671.793,18 738.983,37 812.888,69 3.389.546,12 

Amaç 4 
3.238.508,00 3.562.463,80 3.918.793,55 4.310.736,32 4.741.850,69 19.772.352,35 

Hedef 4.1. 
906.782,24 997.489,86 1.097.262,19 1.207.006,17 1.327.718,19 5.536.258,66 

Hedef 4.2. 
1.165.862,88 1.282.486,97 1.410.765,68 1.551.865,08 1.707.066,25 7.118.046,85 

Hedef 4.3. 
582.931,44 641.243,48 705.382,84 775.932,54 853.533,12 3.559.023,42 

Hedef 4.4. 
582.931,44 641.243,48 705.382,84 775.932,54 853.533,12 3.559.023,42 

Amaç 5 
2.159.005,33 2.374.975,86 2.612.529,03 2.873.824,21 3.161.233,79 13.181.568,24 

Hedef 5.1. 
431.801,07 474.995,17 522.505,81 574.764,84 632.246,76 2.636.313,65 

Hedef 5.2. 
1.079.502,67 1.187.487,93 1.306.264,52 1.436.912,11 1.580.616,90 6.590.784,12 

Hedef 5.3. 
647.701,60 712.492,76 783.758,71 862.147,26 948.370,14 3.954.470,47 

Amaç 6 
2.467.434,66 2.714.258,13 2.985.747,46 3.284.370,53 3.612.838,62 15.064.649,41 

Hedef 6.1. 
493.486,93 542.851,63 597.149,49 656.874,11 722.567,72 3.012.929,88 

Hedef 6.2. 
493.486,93 542.851,63 597.149,49 656.874,11 722.567,72 3.012.929,88 

Hedef 6.3. 
616.858,67 678.564,53 746.436,87 821.092,63 903.209,66 3.766.162,35 

Hedef 6.4. 
863.602,13 949.990,35 1.045.011,61 1.149.529,69 1.264.493,52 5.272.627,29 

Amaç 7 
154.214,67 169.641,13 186.609,22 205.273,16 225.802,41 941.540,59 

Hedef 7.1. 
104.865,97 115.355,97 126.894,27 139.585,75 153.545,64 640.247,60 

Hedef 7.2 
49.348,69 54.285,16 59.714,95 65.687,41 72.256,77 301.292,99 

TOPLAM 15.421.466,65 16.964.113,32 18.660.921,65 20.527.315,82 22.580.241,39 94.154.058,83 
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İZLEME ve DEĞERLENDİRME 

MEB 2019-2023 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik 

planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve 

değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak 

takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere 

kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi 

uygulamaları, MEB 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin geliştirilmiş 

sürümü olan MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde 

yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeler şunlardır: 

• Katılımcılık 

• Saydamlık 

• Hesap verebilirlik 

• Bilimsellik 

• Tutarlılık 

• Nesnellik 

İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin de 

farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve çıktılarının 

insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan unsurundan kaynaklı 

değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece nicel yöntemlerle 

yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada yetersiz 

kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya onlara alternatif olarak nitel 

yöntemlerin de uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir. 

Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda birlikte Millî Eğitim Bakanlığı 2019-

2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Bakanlık faaliyet alanlarına dağılımının 

belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçleri oluşturmaktadır. 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Şekil 4 : Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci Modeli 
 
İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile şekil 4 te özetlenmiştir. Millî Eğitim 

Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme 

durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Ara izleme olarak nitelendirilebilecek yılın ilk altı 

aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, MEM Stratejik Plan İzleme Raporu 

vasıtasıyla, harcama birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili 

gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Performans hedeflerinin 

gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan izleme raporu” Müdür, Müdür 

Yardımcıları, birim amirleri ve kurum içi paydaşların görüşüne sunulacaktır. Bu aşamada amaç, 

varsa öncelikle yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri ve riskleri 

belirlemek ve yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin 

alınmasıdır. Yılın tamamına ilişkin ikinci izleme kapsamında ise MEM Stratejik Plan 

Değerlendirme Raporu vasıtasıyla, harcama birimlerinden sorumlu oldukları performans 

göstergeleri ve stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak 

konsolide edilecektir. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

 Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin 

edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple performans göstergelerinin kimlik kartı olarak 

nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirilmesi uygulaması yürütülmüştür. 

Bakanlığın da kullandığı performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin veri 

kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin dönemi, ilişkili olduğu stratejiler, sorumlu birim 

gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin izleme verilerinin 

güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır. Gösterge kartlarının 

birleştirilmesi ile de hedef kartları oluşturulmuştur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal 

çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler Gösterge Bilgi 

Tablosunda toplanmıştır. 

 

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

SÜRECİ 
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EK 

Tablo 9: Hedef Kartları sorumlulukları 

Birimler 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 

ABDİ   İ İ            İ İ    

BİET İ  İ İ İ       İ  İ   İ  İ  

DH İ  İ  İ İ İ İ İ  İ     İ İ İ   

DÖH İ İ İ İ  İ İ İ İ İ K İ İ İ    İ   

HBÖH İ İ İ İ İ İ      İ İ İ İ İ İ K  İ 

İEH İ  İ  İ İ İ İ İ  İ     İ     

İKY  K İ K                 

İSGB   İ                  

MTEH İ İ İ İ  İ  İ İ   İ İ  K K K İ  İ 

ÖDSH K  İ İ    İ İ     İ    İ   

OÖH İ İ İ İ  İ  K K K İ İ  İ  İ  İ   

ÖERH İ İ İ İ İ İ İ İ İ   K K K İ     İ 

ÖÖKH İ İ İ İ İ İ  İ İ İ  İ İ İ İ İ İ İ K K 

TEH İ İ İ İ K K K   İ  İ İ İ İ   İ   

SGH İ  K İ İ İ İ İ İ          İ  

YÖYDEH   İ        İ          

 

                               Hedef Koordinatörü : K  İşbirliği Yapılacak Birim : İ 
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         Yukarıda sunulan Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Yılı Stratejik Planı  

 69 (Yetmiş dokuz)  sayfadan ibaret olup, tarafımdan incelenmiş ve imza altına alınmıştır. 
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