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Vali Sunuşu
Dünya genelinde hızlı bir biçimde yaşanmaya devam eden ekonomik ve yapısal dönüşüm süreci, beraberinde
küreselleşme ve rekabeti getirmiştir. Bireyin, toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı; paydaşlarıyla
etkileşim içerisinde olan; ürettiği bilgiyi ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren; idari, mali ve bilimsel açıdan
örnek lider eğitim kurumlarının faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.
5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu yönetimine yeni bir anlayış getirilmiştir. O
zamana kadar kamuda yaşanan mali ve idari sorunlar dikkate alınıp planlı hizmet üretme, kalkınma planları ve
programlar ile belirlenen politikaları, kuruluş düzeyinde somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma,
uygulamayı etkin bir şekilde izleme, değerlendirme ve denetleme süreci kamu yönetiminde zorunluluk hâline
gelmiştir. Bu süreç, stratejik planlama olarak adlandırılmış ve stratejik planlama kamu kurum ve kuruluşları
tarafından verilen hizmetlerin yürütülmesinde ve sürdürülebilirliğinde temel yol haritası konumuna gelmiştir. Bu
yaklaşımla “Stratejik Yönetim” önem kazanmaya başlamıştır. Sadece özel sektörde değil, bütün kamu ve
kuruluşlarında stratejik düşünmeye, stratejik planlamaya, stratejik karar almaya eskisinden daha fazla ihtiyaç
duyulmaktadır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, eğitim öğretim süreçlerinin de planlı yürütülmesine
imkân sağlamaktadır. Eğitim-Öğretim süreçlerinde niteliğin artırılması; bilinçli yurttaş ve daha nitelikli bir
toplumun oluşmasına katkı sağlayacaktır. Eğitim- Öğretim faaliyetleri yürütülürken bundan etkilenen tüm
paydaşlara sunulacak hizmetin; yüksek standart, daha az maliyetle planlı sistemli, uygulanabilir, ölçülebilir, şeffaf
ve hesap verilebilir bir anlayışı esas alarak yapılması niteliği de artıracaktır.
Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelesinde en büyük güç kaynağımız;
nitelikli, özgüveni yüksek, millî ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş nesillerimizdir. Bunun içindir ki
çocuklarımızı günümüzün yoğun bilgi ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamamız gerekmektedir.
Türkiye’nin artık eğitim öğretim alanında sıçrama yapma, nicelikten niteliğe küresel ölçekte bir şahlanışı ve
hamleyi gerçekleştirmeye ihtiyacı vardır.
Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ve MEB 2019- 2023 Stratejik Planı’nda yer alan amaç
ve hedeflerle ilişkilendirilerek hazırlanan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın
ilimizdeki eğitim öğretim faaliyetlerine üst düzey katkı sunacağını umuyor, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını
diliyorum.
Bilal ŞENTÜRK
Vali
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Milli Eğitim Müdürü Sunuşu
Dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de teknolojik açıdan sürekli değişim içinde olan bir zamanda
yaşıyoruz.
Ani gelişme ve değişmeler karşısında kamu idarelerinin doğru ve etkili kararlarla yollarına başarı içinde devam
edebilmeleri planlama sürecini iyi değerlendirmeleriyle ilişkilidir. İlimiz düzeyinde hazırlanan stratejik planımız
kurumumuzun başarılarını artırmaya yönelik, insan odaklı kararları zamanında ve stratejik açıdan doğru yönde
almayı hedeflemiştir. Avantajlı bir coğrafi konuma, köklü bir tarihe ve kültürel, madeni ve tarımsal zenginliğe
sahip olan ilimizin bu fırsatlarından en iyi şekilde fayda elde edebilmesi için stratejik planımızı iyi kurgulamalıyız.
Devletimizin ilimiz için eğitim-öğretime ayırdığı kaynakları etkili bir şekilde, eğitim kurumlarının iş ve
işleyişlerini etkinleştirebilmek amacıyla doğru değerlendirmeliyiz. Bu yöndeki çalışmalarımızın yol haritası olacak
stratejik planımız, aynı zamanda hesap verebilirliğimize de etkin bir ölçek niteliğindedir.
Eğitim-öğretim hizmetlerinde halkımızın beklentilerine cevap verebilmek, eğitim kurumlarını geliştirip ilim,
irfan yuvası haline getirebilmek müdürlüğümüzdeki bütün çalışanların vazifesidir. Bu anlayışla önümüzdeki 5 yıl
içinde yapacağımız çalışmalarımızda uygulayacağımız stratejik planımıza, bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu
rehberliğinde devam edeceğiz. Ülkemizin ve hatta dünya ülkelerinin geleceğine yön verecek yarınların donanımlı
bireyleri için eğitim adına imkânlarımızı seferber etmeye hazırız.
2019-2023 Stratejik Planımız; Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem planından ilham almış, 2023 Eğitim
Vizyonu ile bezenmiş ve Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planı ile özdeş amaçlar içeren bir plandır.
Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde de bahsettiği üzere Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023
Stratejik Planı’nın amacında; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime, kültüre meraklı, nitelikli, ahlaklı
çocuklar yetiştirmek ilkesi yer almaktadır.
Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
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Tanımlar
Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek
eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında
sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.
Çıraklık Eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü
içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye
götüren eğitimi ifade eder.
Destek Eğitim Odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta
eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araçgereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade
eder.
Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumunu ifade eder. Eğitim arama
motoru: Sadece eğitim kategorisindeki sonuçların görüntülendiği ve kategori dışı ve sakıncalı içeriklerin
filtrelendiğini internet arama motoru.
Eğitim ve Öğretimden Erken Ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve
hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha
üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri
eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya
işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını ifade eder.
Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil, bakanlığa bağlı okul ve eğitim
kurumlarında kurulan birliklerdir.
Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme
Raporu’nda verilen, 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade
edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birine bağlı
olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
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Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla,
okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim
ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler (Özel Eğitim Gerektiren Birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel
özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren
bireyi ifade eder.
Özel Politika Veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre
eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi
bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.

Özel Yetenekli Bireyler: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, isteklendirme ve özel akademik
alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.
Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak insanların
eğitim almalarının sağlanmasıdır.
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir
kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde
hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında
tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört
yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan
eğitim sürecini ifade eder.

XIII

Giriş
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli bir
şekilde kullanılması, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışının oluşması hedeflenmektedir.
Bu kanun ile kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu
süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu
getirmiştir. Bu doğrultuda Müdürlüğümüz ilk stratejik planını 2010-2014 yıllarını kapsayacak şekilde,
ikincisini ise 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamış ve uygulamıştır.
İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 dönemi stratejik planının hazırlanma sürecinin temel aşamaları;
kurul ve ekiplerin oluşturulması, çalışma takviminin hazırlanması, uygulanacak yöntemlerin ve yapılacak
çalışmaların belirlenmesi şeklindedir.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, öncelikle tüm bölüm ve
birimlere gerekli duyurular yapılmıştır. Stratejik Plan Geliştir me Kurulu ve diğer paydaşların katılımı ile
başta Eğitim Vizyonu 2023 olmak üzere, uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, mevzuat, üst
politika belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analizlerinden elde edilen veriler ışığında eğitim ve
öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları ile eğitime ilişkin öneriler tespit edilmiştir. Bakanlığın
belirlemiş olduğu 7 stratejik amaç, bu amaçlar doğrultusunda belirlenen hedefler ile bu hedefleri
gerçekleştirecek strateji ve eylemler incelenmiştir. Bunlara yönelik stratejik hedef, strateji, gösterge ve eylemler
belirlenmiştir. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden

yola çıkılarak stratejik amaç ve hedeflerin tahmini

kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip
edilebilmesi için de stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur.
Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Plan hazırlama çalışmaları Bakanlığımızın çalışma takvimi
doğrultusunda hazırlanan Müdürlüğümüz çalışma takvimine uygun olacak şekilde yürütülmüştür. Stratejik
Plan Ekibi ayda iki defa toplanarak stratejik planlama sürecini izlemiş, aksaklıkları tespit ederek gerekli
önlemleri almışlardır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi tarafından ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurum
yetkililerine süreç hakkında bilgi verilmiş ve oluşturulan stratejik plan ekiplerine stratejik planlama temel
eğitimi toplantıları gerçekleştirilerek planlama sürecinde rehberlik yapılmıştır.
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Genelge ve Hazırlık Programı
Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başladığı, 2018/16 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. Geliştirme kurulu
toplantısında; stratejik yönetim anlayışının öneminden bahsedilmiş, Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünün 20102014 ve 2015-2019 Stratejik Planları ile gösterdiği gelişim üzerinde durulmuştur. Stratejik Plan Geliştirme
Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı incelenmiş, anketler
uygulanmış, literatür taraması yapılmış ve tüm paydaşların katkısıyla plan hazırlanmıştır.

Ekip ve Kurullar
Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere
müdürlüğümüz bünyesinde İl Millî Eğitim Müdürü’nün başkanlığında, milli eğitim müdür yardımcıları,
milli eğitim şube müdürleri ile 2 ilçe millî eğitim müdürünün yer aldığı Stratejik Plan Geliştirme Kurulu
belirlenmiş, il geneli Stratejik Planlama çalışmalarını yürütmek ve taraflar arası koordinasyonu sağlamak
üzere Stratejik Plan Ekibi oluşturulmuştur. Müdürlüğümüz Stratejik Plan Geliştirme Kurulu ile ilgili bilgiler
Tablo 1’de, Stratejik Plan Ekibi ile ilgili bilgiler ise Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 1: Strateji Geliştirme Kurulu
S.No

Adı Soyadı

Görevi

1

Ramazan ÇELİK

İl Milli Eğitim Müdürü

2

Halis ÇELİK

Müdür Yardımcısı

3

Tahsin YAZIR

Müdür Yardımcısı

4

Osman BAT

Şube Müdürü

5

Metin SARIFAKİOĞULLARI

Şube Müdürü

6

Cuma İVRENDİ

Şube Müdürü

7

Ali GÜDER

Şube Müdürü

8

Salih AYBAŞ

Şube Müdürü

9

Zekai ÇOBANDERE

Şube Müdürü

10

Muhammed TURŞAK

Şube Müdürü

11

Servet ÇETİNKAYA

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü

12

Mahmut EKİNCİ

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü
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Tablo 2: Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi
S.No

Şube Adı

Adı Soyadı

Görevi

1

Strateji Geliştirme

Zekai ÇOBANDERE

Şube Müdürü

2

Strateji Geliştirme

Leyla KALIN

Koordinatör

3

Strateji Geliştirme

Edip AKIN

SPK Ekip Üyesi

4

Strateji Geliştirme

Celal SARAÇ

SPK Ekip Üyesi

5

Strateji Geliştirme

Asuman DEDEOĞLU

Şef

6

Özel Büro

Serpil Özlem UÇAR

Şef

Atama

Nazan GÖKTEN

Şef

Özlük

Saim ÖZKAN

Şef

7
8

İnsan
Kaynakları

9

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri

Alp ARSLAN

10

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

Vesile ÖZGEN

MEBBİS
Yöneticisi
Şef

11

Temel Eğitim, Ortaöğretim

Berrin UZUN

Şef

12

Mesleki ve Teknik Eğitim
Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme
Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğ.,
Özel Eğitim ve Rehberlik
Özel Öğretim

Şerife FERAH

Şef

Zuhal SARIGÜL

Şef

Serkan ÖNDER

Şef

15 Destek Hizmetleri 1

Özlem AYDIN

Şef

16 Destek Hizmetleri 2

Fatma SÜMER

Şef

13
14

17

Hukuk Hizmetleri Birimi

Fahrettin ÜNAL

Şef

18

İnşaat ve Emlak

İhsan ŞAVK

Şef

19

Sivil Savunma

İlker ÜNAL

V.H.K.İ

20

İş Sağlığı Güvenliği

Mustafa ÇAĞLAR

Öğretmen
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DURUM ANALİZİ
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için yasal yükümlülükleri
çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konularak, yerine getirmekle yükümlü
bulunduğu üst politika belgelerinin hedefleri ile mevzuat irdelenmiş; paydaşların beklenti ve önerileri
değerlendirilmiş ve son olarak sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü
dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla mevcut durum analizi yapılmıştır.

Kurumsal Tarihçe
Kentin Antik Çağdaki hayatı, tarih kaynaklarında Bitinya ( Bithynia ) bölgesinin genel tarihi içinde gösterilir.
Bitinya bölgesinin bilinen tarihi M.Ö. 1950’lerde burada yaşayan Trakya kavimlerinden Thynler ile başlar.
Bölge daha sonra Mısır, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu,
Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde geçmiştir. Bilecik’in bilinen ilk adı
Belekoma’dır. Roma İmparatorluğu M.S. 395 yılında ikiye ayrılınca, Bitinya Bölgesi ve Bilecik Doğu Roma
(Bizans) İmparatorluğu sınırları içinde kaldı. Çevresi kale ile korunan Belekoma kenti tarih içinde BizanslılarEmeviler ve Bizanslılar-Abbasiler arasında birkaç kez el değiştirmiştir. Selçukluların bir boyu olan Kayıların bir
bölümü (400 çadırlık bir oba) Ertuğrul Bey yönetiminde batıya doğru yer değiştirerek Söğüt ilçesi ve çevresine
gelmişlerdir. Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayıların başına Osman Bey geçmiştir. Osman Bey ve silah
arkadaşları Bizans’a karşı savaşmış ve bu savaşlarda sürekli başarı kazanmışlardır. Kayıların bu başarılarında
Şeyh Edebali’nin büyük rolü olmuştur. Milli Mücadele yıllarında önemli bir rol oynayan Bilecik sınırları içinde
Türk ordusunun Büyük Taarruzu gerçekleştirdiği Metristepe bulunmaktadır. Bilecik Milli Mücadele yıllarında
birkaç kez el değiştirerek düşman işgaline uğramış ve savaştan çok büyük zarar görmüştür. Böylece Bilecik
Kurtuluş Savaşı’ndan çok büyük yaralar alarak çıkmış, savaşın sebep olduğu sosyal ve ekonomik çöküntü
nedeniyle Cumhuriyet dönemine çok güçsüz başlamıştır.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihi
Bilecik eğitim tarihine ait akademik çalışmalar çok azdır ve bu alan çalışılmaya değer bakir bir alan olarak
durmaktadır. Bilecik’te bilinen eğitim tarihi Osmanlı İmparatorluğu’nun manevi kurucusu Şeyh Edebali ile
başlatılabilir. Şeyh Edebali dergâhı şu an Bilecik Merkez ilçe sınırları içerisinde sarp bir arazide bulunmaktadır.
Döneminde bu dergâh esnaf teşkilatı olan ahilerin ocağı aynı zamanda bir eğitim yuvasıdır. Osmanlı
kaynaklarında Bilecik eğitim tarihine ait izleri Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan ve halen kullanılır
durumda bulunan Hamidiye İdadisi ve Darül Eytam Mektebi olarak belirtebiliriz. Bilecik ilinde eğitim tarihi ile
ilgili verilerin ve günümüze ulaşan eserlerin çok fazla olmamasının sebebi, Kurtuluş mücadelesi sırasında birkaç
kez Bilecik’in işgale uğraması, düşmanın Bilecik topraklarını terk ederken yakıp yıkmak suretiyle şehre büyük
zararlar vermiş olmasıdır. Ayrıca Bilecik halkı Kurtuluş mücadelesine tüm varlığıyla katılmış ve bu uğurda
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birçoğu şehit olmuştur.1920’lerde 12000 olduğu tahmin edilen şehir nüfusu, savaştan sonra 4000’e düşmüştür.
Bu durum şehrin her yönden gerilemesine sebep olmuştur.
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü ilk olarak Valilik ana binasında hizmet vermeye başlamıştır. 1981-1985
yılları arasında Valilik ek binası yapılıncaya kadar Edebali Ortaokulunun eski binasında hizmetini sürdürmüştür.
Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramıştır. Günümüzdeki
yapısı 18.11.2012 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliği ile belirlenmiştir. İlgili yönetmelikte 20.09.2015 tarihinde değişiklik yapılmıştır. 1985-2018 yılları
arasında yeni yapılmış olan Valilik ek binasında hizmet vermeye devam etmiştir. 2018 yılı Haziran ayı itibari ile
86.790.029-620-E.12.878.998 sayılı ve 05.07.2018 tarihli yazıya istinaden Müdürlüğümüz 2018 yılında hizmete
girmiş olup 4 katlı Hizmet Binasında 1700 m2’lik çalışma alanında hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Uygulanmakta Olan Planın Değerlendirilmesi
2015 yılında yürürlüğe giren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı: stratejik plan
hazırlık çalışmaları, durum analizi, geleceğe bakış, 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. Genel manada 2015-2019 Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, başarılı bir
şekilde uygulanmış olup uygulama süreci içerisinde bir kez güncellenmiştir. Derslik başına düşen öğrenci sayısı
ve ikili eğitim yapan okul oranı göstergelerinde 2015-2019 döneminde önemli iyileşme gözlenmiştir. Derslik
başına düşen öğrenci sayısı tüm yaş seviyelerinde Türkiye ortalamasının altındadır. İkili eğitim yapan okul
sayımız da 2015 yılında 9 iken, 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ilimizde tamamen tekli eğitime
geçilmiştir. Aynı şekilde okul öncesi 5 yaş net okullaşma oranında Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde
seyrederken 2015 yılında ilimizin okullaşma oranı %70,92 iken 2018 yılında %82,19 olarak kaydedilmiştir. Bu
ortalamaların her ikisi de bağlı bulundukları yıllarda yer alan Türkiye ortalamasının hayli üzerindedir. Ayrıca
ulusal ve uluslararası hibe programlarından yararlanmaya yönelik projelere ağırlık verilmiş olup yarışmalara
katılan öğretmen ve öğrenci sayılarında artış gözlemlenmiştir. “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” gibi
bakanlık tarafından koordine edilen proje çalışmalarında belirlenen sayısal hedeflerin üstüne çıkılmıştır.
2015-2019 Stratejik planın performans göstergelerinde genel olarak iyi ve makul oranlarda gerçekleşmeler
sağlanmış olsa da özellikle net okullaşma oranında belirlenen en üst hedefe ulaşılamamıştır.
2019-2023 Stratejik Plan öncesi 4 yıllık eğitim seviyesine göre net okullaşma oranı ile ilgili verilere
baktığımızda 36- 60 Ay, 48- 60 Ay ve 60 Ay için net okullaşma oranının her yıl arttığını görüyoruz. İlkokul
okullaşma oranlarında ise gerileme vardır. Gözlenen bu gerilemenin en önemli sebebinin eğitim kademeleri
arasındaki öğrenci geçişkenliğinin olduğu söylenebilir. Başka bir anlatımla öğrencinin okullaşmış olması ancak
beklenen eğitim kademesi dışında okullaşmış olması söz konusudur.
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2017- 2018 eğitim ve öğretim yılı için ilkokul net okullaşma oranı % 89,94 iken aynı yılda ilkokul
kademesine karşılık gelen 6- 9 yaş net okullaşma oranı %94,73’tür. Bu sebeple 2019- 2023 dönemi için eğitim
seviyesine göre okullaşma oranı yerine yaş gruplarına göre 3-5 (okul öncesi), 6-9 (ilkokul), 10-13 (ortaokul),
14-17 (ortaöğretim) net okullaşma oranlarının performans göstergesi olarak kullanılacaktır.
2019- 2023 dönemi için gerekli önlemleri almak üzere 2015- 2019 dönemindeki öğrenci başarısı ve öğrenme
kazanımları alanındaki performans göstergeleri korunacaktır.
Öğrenci başına okunan kitap sayısında 2019 hedeflerinin gerisinde kalmanın nedenleri araştırıldığında
performansın göstergeye doğru yansımamasının başlıca neden olduğu görülmektedir. Okullarda kitap okuma
verilerinin öğretmenlerimiz tarafından e-okul sistemine girilmesinde yaşanan aksaklıkların öğrencilerimizin
kitap okuma performansını yanlış yansımasına yol açtığı söylenebilir. Kitap okuma alanındaki izleme
altyapısının geliştirilmesiyle 2019-2023 döneminde bu sorunun ortadan kaldırılması mümkün gözükmektedir.
2015- 2019 Stratejik Planının 2017 ve 2018 yıllarında ücretli öğretmen sayısında görülen artışın başlıca
sebeplerinden biri olarak bölgeler arası sosyoekonomik gelişmişlik farklılıklarının getirdiği tehditler ve personel
devir hızının yüksekliği görülmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile özellikle ücretli öğretmen
ihtiyacının fazla olduğu bölgeler başta olmak üzere ücretli öğretmen oranının düşürülmesi beklenmektedir.
Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve ikili eğitim yapan okul oranı göstergelerinde 2015- 2019 döneminde
önemli iyileşme gözlenmiştir. Buradan hareketle ülke genelinde ortalamaya göre değil de belli bir standarda
göre izleme yaparak bölgesel farklılıkların etkin izlenmesi için 2019- 2023 döneminde “derslik başına düşen
öğrenci” yerine “derslik başına düşen öğrenci sayısı 30’dan fazla olan okul oranı” göstergesi, “ikili eğitim
yapan okul oranı” göstergesi yerine de “ikili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı”
göstergesine yer verilmesi uygun görülmüştür.
2019- 2023 dönemi için idarenin güçlü yönlerinden ve fırsatlardan yararlanarak ulaşılabilecek yeni
performans göstergelerinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle okul öncesinde olmak üzere okullaşma
oranlarının artırılmasına yönelik üst politika belgelerinin desteği ile belirlenen performans göstergesi
hedeflerine ulaşılabileceği öngörülmektedir.

Mevzuat Analizi
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim Bakanlığının taşra
teşkilatında yer alan bir kurumdur. Müdürlüğümüzün sorumlulukları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşra
teşkilatındaki görevlerinin yürütülmesi, devletin politikalarının Valilik Makamına bağlı olarak gerçekleştirilmesi
hususu da bulunur. Bu bağlamda Müdürlüğümüz devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda
bulunan Valilik Makamına karşı birinci derecede sorumludur. 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî
Gazetede

yayımlanarak

yürürlüğe

giren

Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı

Hakkında

Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi’ne göre Bakanlığın görev alanında belirtilen hususları taşradaki birimleri olarak Bakanlık adına
uygulamak ve sonuçlandırmaktan sorumludur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve
sorumlulukları T.C. Anayasası ile birlikte 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve
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25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak 20.09.2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre
belirlenmektedir. Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesi ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Bakanlık teşkilatı “Okul
öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler
yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip
ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim
programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu
çerçevede yürütmek ve denetlemekle sorumlu tutulmuştur.
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sorumlulukları yerel ölçekte ilgili mevzuat hükümleri gereğince yerine
getirmektedir. Her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bulunmaktadır. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan meydana gelmektedir.
20.09.2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı İl ve
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” göre Bilecik İl Milli
Eğitim Müdürlüğü görevleri şunlardır:
1.

İl millî eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan il millî eğitim müdürüne bağlı birimler/
bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube
müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı özel
büro ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube
müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.

2.

İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde hukuk hizmetleri birimi oluşturulur. Hukuk hizmetleri birimi
avukatlar ve büro personelinden oluşur. Birden fazla avukat çalıştırılan il millî eğitim müdürlüklerinde il
millî eğitim müdürünce bir avukat hukuk hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilir.

3.

İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde sivil savunma hizmetleri bürosu
oluşturulur. Sivil savunma hizmetleri bürosu sivil savunma uzmanları ve büro personelinden oluşur.
Birden fazla sivil savunma uzmanı çalıştırılan il millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürünce
bir uzman sivil savunma hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilir.

4.

Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere özel büro
oluşturabilir.

5.

Personel, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak hızlı, etkin ve verimli bir şekilde
yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.

6.

Millî Eğitim Müdürlükleri;
a) Temel Eğitim,
b) Ortaöğretim,
c) Mesleki ve Teknik Eğitim,
ç) Din Öğretimi,
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d) Özel Eğitim ve Rehberlik,
e) Hayat Boyu Öğrenme,
f) Özel Öğretim Kurumları,
g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri,
ğ) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav,
h) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim,
ı) Strateji Geliştirme,
i) İnsan Kaynakları Yönetimi,
j) Destek,
k) İnşaat ve Emlak, hizmetleri ile doğrudan Millî Eğitim Müdürüne bağlı birimler/ bürolar eliyle millî
eğitim hizmetlerini yürütür.
Aşağıda verilen genel dokümanlar Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve ürettiği hizmet
çıktıları, yönetim süreçleriyle ilgili olarak iş ve işlemleri tesis ederken dayanak kabul edilen Kanun,
Yönetmelik ve Genel Dokümanların bir kısmı verilmiştir.
Tablo 3:Genel Dokümanlar
T.C. Anayasası
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
652 KHK
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
28471 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri Yönetmeliği
652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname 222 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 /
10705 ‐ Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG:21.11.2003 / 25296)
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu
439 Sayılı Ek Ders Kanunu
4306 Sayılı Zorunlu İlköğretim ve Eğitim Kanunu
İl Milli Eğitim Müdürlüğü İç Yönergesi
MEB Personel Mevzuat Bülteni
MEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (22175 Sayılı RG
Yayınlanan)
Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
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Üst Politika Belgeleri Analizi
Millî Eğitim Müdürlüğüne görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için tüm üst
politika belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Bu çerçevede İl
Milli Eğitim Müdürlüğü 2019- 2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve
stratejileri hazırlanırken bu belgelerden yararlanılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere Üst Politika Belgeleri, Temel Üst
Politik Belgeleri ve diğer Üst Politika Belgeleri olarak iki bölümde incelenmiştir. Üst politika belgeleri ile
Stratejik Plan ilişkisinin kurulması amacıyla Üst Politika Belgeleri için Tablo 4 oluşturulmuştur.

Tablo 4: Üst Politika Belgeleri
Temel Üst Politika Belgeleri

Diğer Üst Politika Belgeleri

Kalkınma Planları

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları

Orta Vadeli Programlar

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

Orta Vadeli Mali Planlar

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı
Yıllık Programı

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018)

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük
İcraat Programları

Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018)

Millî Eğitim Bakanlığı 2023
Eğitim Vizyonu

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları

MEB 2019-2023 Stratejik Planı

Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023)

Millî Eğitim Şura Kararları

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili
Raporları

Avrupa Birliği Müktesebatı ve
İlerleme Raporları

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)

Avrupa 2020 Stratejisi

Bilecik MEM 2015-2019 Stratejik Plan
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
2019– 2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Bakanlığımızın kendi hizmet birimlerinin yaptığı iş ve işlemlere
göre tespit ederek gruplandırdığı faaliyet alanlarına göre; Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019– 2023 Stratejik
Plan hazırlık sürecinde Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik
çalışmalar yapılırken Bakanlığın faaliyet alanları dikkate alınmıştır.
Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı, üst politika belgeleri, yürürlükteki
uygulanan sistem ve kamu hizmet envanteri incelenerek Bakanlığımız için belirlenip gruplanan sekiz faaliyet
alanı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz içinde kabul edilmiştir:

1. Eğitim ve öğretim,
2. Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler,
3. Ölçme ve değerlendirme,
4. İnsan kaynakları yönetimi,
5. Araştırma, geliştirme, proje ve protokoller,
6. Yönetim ve denetim,
7. Uluslararası ilişkileri,
8. Fiziki ve teknolojik altyapı.
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Paydaş Analizi
Katılımcılık ilkesi stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Bir kamu kurumu olarak bu ilke
doğrultusunda etkileşim içinde olduğumuz tarafların görüşlerini toplamak ve planlama sürecinde bu görüşlerden
faydalanmak, sürecin daha sağlıklı işlemesi bakımından önemlidir. Paydaş görüşlerinin toplanması aynı
zamanda bu görüşlere göre belirlenen politika ve faaliyetlerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesini de
sağlamaktadır.

Bu sebeple, müdürlüğümüzün ürettiği hizmetler ile ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya

dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya diğer kurumların
görüşlerinin alınması için bir anket geliştirilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından paydaş analizi sürecinde yapılan işlemler şu şekildedir:





Paydaşların Tespiti
Paydaşların Önceliklendirilmesi
Görüşlerin Alınması
Görüşlerin Değerlendirilmesi

İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline, öğretmenlere, öğrencilere, okul idarecilerine, öğrenci
velilerine ve kurumsal iş birliği ortaklarına duyurulan anket üç hafta içerisinde 420 katılımcı tarafından
cevaplanmıştır. Anketlerden alınan sonuçlar değerlendirilmiş, değerlendirme sonuçları GZFT, sorun alanları ve
geleceğe bakış bölümlerine yansıtılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler aşağıdaki şekillerle ifade edilerek
açıklanmıştır.

Şekil 3: Bilecik Ölçeğinde Eğitim Alanında Geliştirilmesi Öncelikli Olan Alanlar
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Bilecik ölçeğinde Şekil 3’ teki verilere göre %18 okul öncesi eğitim, %16 temel eğitim, %13 okullarda
laboratuvar/atölye ve %12 ile Mesleki ve Teknik Eğitimin geliştirilmesi öncelikli alanların en önemlileri olarak
belirtilmiştir.
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Şekil 4: Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetleri
Paydaşlarımızın müdürlüğümüzün sunduğu hizmetler yönünden değerlendirmesi sonucu;
Müdürlüğümüz, ürettiği hizmetler yönünden %19 yenilikçidir, %16 hizmet odaklı anlayışına hakimdir ve %12
oranında üretilen projelerle Bilecik iline katkıda bulunmaktadır.
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Şekil 5: Çalışmalarda En Çok İlişkili Olunan Faaliyet Alanları
Paydaşlarımızın müdürlüğümüzle en çok ilişkili olduğu faaliyet alanlarının değerlendirilmesinde ilk sırada
%18 ile öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyetler yer alırken bunu %17 ile zorunlu eğitim faaliyetleri ve
ardından %10 ile 3. sırada öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı
izlemektedir.
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Şekil 6: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Faaliyetlerine İlişkin Memnuniyet Derecesi
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İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün faaliyetlerine ilişkin memnuniyetin ölçümünde paydaşlarımızın %32’ sinin
orta düzeyde ve %52 sinin üst düzeyde memnun olunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Şekil 7: 2019-2023 Stratejik Plan Dönemi İçin Sunulan Önemli Stratejiler
2019-2023 stratejik plan dönemi için paydaşlarımız açısından belirtilen önem sırasına göre sıraladığımız
stratejiler:

1.Öğrencilerin akademik başarılarını artırmak, ruhsal ve bilişsel girişimlerini desteklemek için
rehberlik hizmetlerini yürütmek,
2.Tüm eğitim düzeylerinde kültürel ve bilimsel müsabakalara katılan öğrenci sayısını artırmak,
3.Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelerine yönelik rehberlik çalışmaları yapmak ve kurum
kültürünü destekleyecek çalışmalar gerçekleştirmektir.
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Şekil 8:Milli Eğitim Müdürlüğünün 5 Yıl Boyunca Yönelmesi İstenen Alanlar
Paydaşlarımız önümüzdeki 5 yıllık süreçte müdürlüğümüzün yönelmesini istedikleri öncelikli alanlar
bakımından değerlendirildiğinde;
%14 ile öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılım sağlayacağı alanlarda,
%13 ile öğrenci başarısını arttırmaya yönelik faaliyet alanlarında,
%10 ile de zorunlu eğitim ve rehberlik faaliyetleri ile okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb.
imkânları geliştirmeye yönelik alanlarda çalışmalar yapmasını tercih etmektedirler.
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Kuruluş İçi Analiz
Kurum Kültürü Analizi
2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında analiz çalışmaları odak bir grupla Aralık ayında
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgu, sonuç, öneri ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.
Bu çalışma sonuçlarına göre İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iyileştirmeye açık alanları aşağıda belirtilmiştir:
1. İnsan kaynaklarının katılımcı yaklaşımla etkin ve verimli kullanımı,
2. Çalışanların ödüllendirileceği adil ve şeffaf ödüllendirme sistemi,
3. Kurumsal denetim ve öz değerlendirme sisteminin oluşturulması,
4. Kurumsal kapasite ve verimliliği artırmada motivasyonun işletilmesi,
5. İnsan kaynaklarının/ entelektüel sermayenin yapısı ve katılımcılık anlayışı,
6. Kurum içi iletişiminin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımı,
7. Ekip ruhuyla yenilikçi çalışma anlayışının güçlendirilmesi,
8. Çalışanların karar alma süreçlerine etkin katılımları,
9. Örgütsel öğrenme, örgütsel destek, birimler arası koordinasyon,
10. İş birliklerinin yönetimi, paydaş yönetim stratejisi.
Gerçekleştirilen analizlere göre kurumda görülen baskın kültürel davranışlar öncelik sırasına
göre:
1.
2.
3.
4.
5.

İnformal iletişim ve kişisel ilişkilere dayalı iş görme yaklaşımı,
Yöneticilerin iletişim, iş birliği ve paylaşıma açık olması,
Yöneticilerin katılımcı yaklaşımdan yana olmaları,
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ulusal ve uluslararası meydana gelen değişmeleri takip etmesi,
İnovatif anlayış ve farklılıkların desteklenmesi.

Teşkilat Yapısı
Bakanlığımızın görevlerinin belirlenmesine kaynak ve dayanaklık eden 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi, 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve bu kararname hükümlerine dayanılarak 20.09.2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
Yönetmeliği doğrultusunda Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü; 2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 7 İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü, merkez ve ilçeler dahil 23 Şube Müdürü ile 2018 yılı Aralık ayı itibarıyla merkez ilçeyle
beraber 8 ilçede resmi ve özel toplam 31 anaokulu, 110 temel eğitim kurumu ile 48 ortaöğretim kurumu ve
öğretmen evleri, mesleki eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri olmak üzere toplamda 263 okul ve
kurumdan oluşmaktadır.
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Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması Şekil 9’da yer almaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürü

Müdür
Yardımcısı

Şube
Müdürü

Bozüyük İlçe
MEM

Müdür
Yardımcısı

Şube
Müdürü

İnhisar
İlçe MEM

Şube
Müdürü

Gölpazarı
İlçe MEM

Şube
Müdürü

Osmaneli
İlçe MEM

Şube
Müdürü

Pazaryeri
İlçe MEM

Şube
Müdürü

Söğüt
İlçe MEM

Şube
Müdürü

Yenipazar
İlçe MEM

Hukuk
Hizmetleri

Eğitim
Uzmanları

Sivil
Savunma

Şekil 9: Teşkilat Şeması

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimleri
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne (Kararname Numarası: 1) dayanan
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine göre teşkilat yapısını düzenleyen
müdürlüğümüz, milli eğitim hizmetlerini;
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
Strateji Geliştirme Hizmetleri
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri
İnsan Kaynakları Hizmetleri
Destek Hizmetleri
İnşaat ve Emlak Hizmetleri
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Eğitim Öğretim Hizmetleri
Temel Eğitim Hizmetleri
Ortaöğretim Hizmetleri
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
Din Öğretimi Hizmetleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
Hukuk Hizmetleri
ve doğrudan insan kaynakları şube müdürlüğüne bağlı maarif müfettişleri ile sürekli kurul ve komisyonlar
eliyle yürütmektedir.
Ayrıca, Müdürlüğümüz teşkilatı içinde yazılı ve görsel basın ve halkla ilişkileri yürütmek, vatandaş
memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle
koordine ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda
bilgilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere özel büro bulunmaktadır.
Özel büroya bağlı olarak sivil savunma işlerini yürütmek üzere sivil savunma uzmanlığı ve Merkez ilçe hariç
her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları
Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak; insan
kaynağının iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, geliştirilmesini ve
değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda müdürlüğümüz, kurumsal hedeflere ulaşmanın başarılı bir insan kaynakları yönetiminden
geçtiği bilinciyle çalışanlarını motive etmeye, eğitip geliştirmeye, ödüllendirmeye ve onların gelişimlerinden
azami derecede yararlanmaya önem vermektedir.
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 Aralık ayı itibari ile yönetim kadrosunda, İl Milli Eğitim Müdürü
liderliğinde, 2 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, 7 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 23 Şube Müdürü ve 2 Maarif
Müfettişi hizmet vermektedir.
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları Genel İdare Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Teknik
Hizmetler ve Eğitim- Öğretim Sınıfı olmak üzere dört hizmet sınıfına ayrılır. Milli Eğitim Müdürlüğü
çalışanlarının sayıları eğitim düzeyleri ve cinsiyet bilgilerine göre dağılımları Tablo 5’te verilmiştir.
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Tablo 5: Eğitim Düzeyleri ve Cinsiyet Bilgilerine Göre Dağılımları
YÜKSEK
LİSANS

DOKTORA
İLÇELER

K

E

T

LİSANS

K

E

T

K

E

ÖN LİSANS
T

K

E

LİSE VE ALTI

T

K

E

T

GENEL TOPLAM
K

E

T

MERKEZ

1 1

61

62

123 422

306 728

468 352 820

102 107 209 1053 828

1881

PAZARYERİ

1 1

9

9

18

66

60

126

9

7

16

2

8

10

86

85

171

17

14

31

128

79

207

11

18

29

2

11

13

159

122

281

GÖLPAZARI

15

7

22

41

27

68

8

7

15

2

7

9

66

48

114

İNHİSAR

1

1

2

9

8

17

1

1

1

4

5

11

14

25

YENİPAZAR

4

4

8

12

2

14

3

13

16

1

3

4

20

22

42

BOZÜYÜK

55

58

113 457

359 816

43

58

101

13

37

50

568

512

1080

OSMANELİ

10

9

19

74

3

3

1

10

11

124

96

220

SÖĞÜT

TOPLAM

1

1

1

2 3

113

187

172 164 336 1248 915 2163 542 459 1001 124 187 311 2087 1727 3814

Tablo 6:Milli Eğitim Müdürlüğü Güncel Personel Sayısı

Görev Unvanı

İl Milli Eğitim Müdürü
İlçe Milli Eğitim Müdürü
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Şube Müdürü
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Maarif Müfettişi
Sivil Savunma Uzmanı
Avukat
Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı)
Tesis Müdürü
Araştırmacı
Mimar
Mühendis
TOPLAM

Norm

Mevcut

Görevlendirme

1
7
2
6
16
2
1
2
1
1
1
1
4
45

0
4
2
5
13
2
0
2
1
1
1
0
1
32

1
3

21

2
3

9

Tablo 7: 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İlimiz Okul/Kurum Yönetici Personel Sayısı

Unvanı

Norm

Mevcut

İhtiyaç
Görevlendirme

Okul Müdürü

147

108

39

Müdür Başyardımcısı

17

13

4

Müdür Yardımcısı

225

141

83

TOPLAM

389

262

126

Tablo 8: Yıllara Göre Öğretmen Sayıları
YILI

NORM KADRO

ÜCRETLİ

MEVCUT

TOPLAM

2015-2016

2518

172

2255

2427

2016-2017

2584

217

2417

2634

2017-2018

2558

293

2419

2712

2018-2019

2565

307

2443

2750
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Teknolojik Kaynaklar

4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 2018/14 kapsamında; Millî
Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), Bakanlığımızın görev alanlarında yurt içinden ve yurt dışından
öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlarımızdan çağrı yoluyla gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep,
görüş, öneri ve idari konuların etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla 444 0 632 (444 0
MEB ), yurt dışından da +90 444 0 632 numaralı hat üzerinden 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermektedir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve
bağlı yönetmelikleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) Bakanlığımıza
yönlendirilen “bilgi edinme, görüş, öneri, istek, ihbar ve şikâyet” başvurularının Bakanlığımız merkez ve taşra
birimlerine sevk ve koordinesi yapılmaktadır. Söz konusu başvuruların 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.
Bakanlık hizmetlerinin yararlanıcılara daha 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 sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları,
Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e- Soruşturma Modülü, Sınav,
Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri,
Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk
Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e- Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi
modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün
iş ve işlemleri için birimler arasında iletişim ağı kurulmuştur. Bakanlık resmi yazışmaları elektronik ortamda
Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim
teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe
ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar Bakanlığımızca, FATİH projesi kapsamına alınmış olup Tablo 9 ’da
projenin müdürlüğümüze ait verileri sunulmuştur.
Bakanlığımız desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan sistem odasında switch,
sunucu ve network ağ alt yapısı yenilenerek, sanal santral hizmeti Türk Telekom ile Bakanlığımızın yaptığı
protokol gereği Müdürlüğümüzde de kullanılmaktadır.
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Yine, Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi ve Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı
ortak çalışma sonucunda ilimizde e- sınav merkezi açılarak MTSK yazılı sınavlarının elektronik ortamda
yapılmaktadır. Bu sınavlarda görev alacak personel, İl MEBBİS Koordinatörü ve Yöneticiler tarafından
eğitime alınmıştır.

Tablo 9: Fatih Projesi Verileri
FATİH PROJESİ KAPSAMINDA;
İL

BİLECİK

Kurulumu
Etkileşimli
Tablet
Etkileşimli
Devam
Tablet
Tahta
Dağıtımı
Tahta
Eden
Dağıtımı
Takılan
Yapılan
Takılan Okul
Etkileşimli Yapılan
Derslik
Öğretmen
Sayısı
Tahta Okul Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
82

1442

0

29

913

Tablet
Dağıtımı
Yapılan
Öğrenci
Sayısı
3117

Mali Kaynaklar
Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, il özel idareleri
bütçesinden ayrılan en az %20'si oranında ödenek ve okul/kurum kantin kira gelirlerinden gelen İl Milli
Eğitim Müdürlüğü payları ve hayırsever vatandaşların yaptığı bağışlardan oluşmaktadır.
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’nün merkezi yönetim bütçe ödeneği payları ve kantin gelirlerinin yıllara
göre sınıflandırılması Tablo10’ de verilmiştir.
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Tablo 10: Yıllara Göre Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü Merkezi Yönetim Bütçe Ödeneği ve
Kantin Gelirleri
Yıllar

Kantin Gelirleri

İl Özel İdare

Bakanlık

2016

115.364,30

4.742.000,00

101.198.754,00

106.9056.118,30

2017

162.103,71

6.560.000,00

48.712.504,00

55.434.607,71

2018

172.875,07

7.502.000,00

69.867.884,00

77.542.759,07

Top

Toplam

PESTLE Analizi
PESTLE analiziyle Bilecik Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik,
sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin (PESTLE) tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu analizin
ilk aşamasını müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması
oluşturmaktadır. PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar ile bunların oluşturacağı
potansiyel fırsatlar ve tehditler ortaya konulmaktadır. Durum Analizi raporunda geniş kapsamlı yer almaktadır.

GZFT Analizi

Durum analizi tespitinde kullanılan temel yöntem GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve
Tehditler)dir. Bilecik Millî Eğitim Müdürlüğü GZFT analizi hazırlanırken; müdürlüğümüzün mevcut
durumunu ortaya koyabilmek için müdürlüğümüz bünyesindeki birim amirleri ile personel görüşlerinin
alınması, yapılan çalıştay ve iç/dış paydaşlarımıza uyguladığımız anketlerden, mülakatlardan elde
edilmiştir. Elde edilen veriler stratejik plan ekibimiz tarafından değerlendirilerek GZFT analizine son
şekli verilmiştir. 2015- 2019 Stratejik Planında yer alan GZFT Analizi bölümü ile 2019- 2023 Stratejik
Planının GZFT Analizini oluşturan veriler karşılıklı olarak incelenmiştir. Bakanlığımızın 2019- 2023
Stratejik Planı, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi içerisinde yer alan amaç ve hedefler dikkate alınarak ilimizin
amaç ve hedefleri ile ilişkilendirilmiş ve Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğünün GZFT analizinin
gruplandırması yapılmıştır.
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GÜÇLÜ YÖNLER

 Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açık olması
 Güçlü donanım, fiziksel ve teknolojik altyapı,
 İç ve dış paydaşlarıyla etkili iletişim,
 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik resmi ve özel okul/kurumların varlığı,
 Üstün yetenekli öğrenciler için hazırlanan destek eğitimi odalarının okullarımızda var olması,
 Yerel ve ulusalda nitelikli projeler ortaya koyan Ar-Ge Birimi,
 Okul sağlığı, okul güvenliği, ilk yardım ve iş sağlığına ilişkin faaliyetlere önem verilmesi,
 Ölçme ve değerlendirme biriminin ve e-Sınav salonunun var olması,
 Çağdaş ve yenilikçi takım çalışmasına yatkın insan kaynağı,
 Türkiye ortalamasına göre olumlu eğitim göstergeleri (Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve derslik
başına düşen öğrenci sayısı vb.),

 Her ihtiyaca cevap verecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları,
 Güncel web sayfaları,
 İl MEM’ nün ildeki diğer İl Müdürlükleri ile işbirliği içerisinde hareket etmesi,
 Hayat boyu öğrenme kapsamında açılmış olan kursların çeşitliliği ve verimliliği
 Ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısının yüksek oluşu
 İnsan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması
 Okullarda disiplin sorunlarının az olması
 Tecrübeli bir yönetim kadrosuna sahip olunması il geneli öğretmen ihtiyacının az olması
 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği,
 Tüm okullarımızda tam gün eğitime geçilmesi,
 Kurum faaliyetlerinin sosyal medya ile hızlı ve etkili bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması,
 İlimizde yatılılık imkânını sağlayacak pansiyon kapasitesinin yeterliliği,
 İl MEM hizmet binasının şehir merkezinde bulunması ve ulaşımın kolay olması,
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ZAYIF YÖNLER

 Yönetici ve öğretmenleri motive edici bir ödüllendirme sisteminin bulunmaması,
 İlimizdeki rehber öğretmen sayısının tahsis edilen norma göre düşük olması,
 MEM bünyesinde bulunan birimler arası işbirliğinin zayıf olması,
 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere sunulan imkânların yetersizliği,
 Millî Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdare bütçesi dışında başka kurum ve kişilerden yeterli kaynak
sağlanamaması,
 Engelli çocuklarımıza hizmet veren okul türünün yeterli olmaması nedeniyle özel eğitime ihtiyaç duyan
bireylerin uygun eğitime erişim imkânlarının sınırlı olması,

 Özel sektörlerle olan iş birliği yetersizliği,
 Toplumda yeterince tanınmayan mesleki ve teknik eğitim,
 Örgün eğitim dışında çıkmış ya da örgün eğitimden yararlanmamış bireylere ulaşma yetersizliği,
 Tüm çalışanların hizmet içi eğitim faaliyetlerinden yararlanmaya istekli olmaması,
 Ortaöğretim okullarında devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri,
 Akademik başarının istenilen düzeyde olmaması,
 Kitap okuma alışkanlığının istenilen seviyede olmaması,
 İl genelinde bazı okullarda sınıf mevcudunun 30’un üstünde olması,
 Aynı binada eğitime devam eden ilk ve orta dereceli okullar,
 Birleştirilmiş sınıf uygulamalarının devam ediyor olması,
 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet alanı yetersizliği,
 Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre değil öğretmen durumuna göre belirlenmesi,
 Yeterli olmayan izleme, değerlendirme ve arşivleme sistemi,
 Okul binalarında kurulması planlanan tasarım beceri atölyeleri için yeterli alanın olmaması,
 Okul ve kurumlarda sağlık ve hijyen koşullarının istenilen düzeyde olmaması,
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FIRSATLAR

 Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı,
 Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması,
 FATİH projesi alt yapısının ilimiz okullarının çoğunda tamamlanmış olması,
 Ulusal/uluslararası proje üretmeye istekli öğretmen sayısının giderek artması,
 Teknolojik okur-yazarlık artırıcı etkinliklerin ve projelerin oluşu,
 Bölgemizdeki kalkınma ajansının hibeler ve teknik destekler yoluyla ilimizdeki eğitim yatırımlarını
ve eğitim içerikli projelerini destekliyor olması,

 Bölgemizdeki hayırseverlerin eğitim binaları ve eklentilerinin yapılmasına katkı sunuyor olması,
 Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, dijitalleşme ve endüstri 4.0 gibi değişikliklerin ilimizde takip
ediliyor olması,

 Bölgemizdeki sanayi kuruluşları aracılığıyla istihdam edilen insan gücünün eğitimin
sosyoekonomik boyutuna pozitif katkıları,

 Yerel yönetimlerin eğitim ve eğitim politikalarına verdiği destekler,
 Mesleki eğitim kapsamında stajyer öğrenci istihdam eden firmalara verilen teşvikler,
 Yerel medyanın eğitim çalışmalarını tanıtmaya yönelik desteği,
 İlimiz ve çevre illerdeki üniversitelerin kurumumuzla iş birliği isteğinde olması,
 Yerel medyanın eğitim çalışmalarına destek veriyor olması,
 İlimiz konumunun kavşak noktalara yakınlığı ve hızlı tren ulaşımının olması,
 İlimizin tarihsel ve kültürel olarak köklü bir geçmişe sahip olması,
 İŞKUR tarafından yardımcı personel desteğinin sağlanıyor olması,
 TÜBİTAK tarafından eğitime verilen destek,
 AB programlarının var oluşu,
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TEHDİTLER

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci ailelerinin yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olmaması,
 Vekâleten yürütülen görevler ve sık görev değişiklikleri,
 Teknolojik donatım maliyetinin yüksel olması,
 Eğitim ile ilgili çıkan olumsuz haberler,
 Hayırsever desteklerinin istenilen düzeyde olmaması,
 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ait yetersiz ödenek,
 Dış etkenlerin (politika, sendika) eğitim kademelerine müdahale etmeleri,
 Arsaların yetersiz ve kamulaştırma bedellerinin yüksekliği,
 İlimize farklı sebeplerle göç yoluyla gelmiş özel politika gerektiren grupların varlığı,
 Sosyal medyanın öğrenci ve veliler üzerindeki olumsuz etkileri,
 Özel öğretim kurum sayısının azlığı ve özel sektörün eğitimdeki düşük payı,
 İlimizle ilişkilendirilen öğretmen normuyla atanan öğretmen sayısının yetersiz olması (ücretli
öğretmenin olması),

 Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı,
 Kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesinde ailelerin yeterli düzeyde bilinç sahibi olmamaları,
 Akademik başarı odaklı beklenti,
 LGS merkezi sınav sistemiyle öğrenci alan okulların haricindeki okulları tercih etmede isteksizlik,
 Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının istenilen düzeyde olmaması,
 İlimiz okullarında parçalanmış aile çocuklarının sayısında artış olması,
 İlimize gelen merkezi bütçenin ilimiz ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmaması,
 Arsaların yetersiz oluşu ve kamulaştırma bedellerinin yüksekliği.

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi
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.
Tablo.11’i Durum analizinden geleceğe bakışa geçişi sağlayan bir bağlantı olarak düşünülebilir.
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Tablo 11: Tespitler ve İhtiyaçlar

Mevzuat
Analizi

2015-2019 Stratejik Planın
Değerlendirilmesi

Durum Analizi
Aşamaları

Tespitler/ Sorun Alanları

İhtiyaç/ Gelişim Alanları

Stratejik planının gerçekleşme boyutuna bakıldığında
ilin eğitimde ve okul öncesinde okullaşma oranının
arttığı, okullarımızın derslik ve donanım
ihtiyaçlarının karşılanmasında iyileşme, yerel
yönetimler ve STK’larla işbirliklerinin yönetiminde
iyileşme olduğu görülmüştür.
Ulusal ve uluslararası projelerde, ortaöğretim
devamsızlık, kitap okuma seviyesi, yabancı dil
yeterlilikleri, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerde
ulusal ve uluslararası dereceler, akademik olarak
öğrenci başarısı başlıklarında sorunlar tespit
edilmiştir.

Okul öncesine katılım oranlarının
artırılması için zorunlu ikili eğitimde
azalma, derslik sayısında artış, zorunlu
hale getirilmelidir,
Ulusal ve uluslararası projelerde
yetkinlikler artırılmalıdır.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu ve 2019- 2023

2019- 2023 Stratejik Planının

Stratejik Planında yer alan ve bunlarla

gerçekleşmesinde kilit rol alan amaç ve

ilişkilendirilmiş olarak İlimiz 2019- 2023 Stratejik

hedeflere yönelik faaliyetlerin sorunsuz

Planında yer alan birçok amaç ve hedeflerin

yapılabilmesi için bu alanlara hizmet

gerçekleşmesinde yeni mevzuat düzenlemesine ve

edilecek yeni mevzuat düzenlemesi ve

mevzuat güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

mevcut mevzuatın revizesine ihtiyaç

Ortaöğretimdeki devamsızlık oranlarının
düşürülmesi için etkin izleme ve
rehberlik çalışmaları yapılmalıdır.
Öğrencilerimizde yabancı dil
etkinliklerinin artırılması için çalışmalar
yapılmalıdır.
Akademik başarıların artırılması için
akademik başarı izleme-değerlendirme
süreçleri etkili yönetilmelidir.

Üst Politika
Belgelerinin
Analizi

duyulmaktadır.

Bakanlığımızın 2019- 2023 Stratejik Planı ve 2023
Eğitim Vizyonunda referans alınan Üst Politika
belgelerini İlimiz Stratejik Planı ve 2023 Eğitim
Vizyonu yorumlaması açısından değerlendirildiğinde
21.yy beklentilerine uygun dijital çağın aradığı insan
gücünü yetiştirmede milli, manevi ve kültürel
değerlerin yaşatılmasında insanlığın ve demokrasinin
evrensel değerlerini davranışa dönüştürmüş, iletişim
ve paylaşıma açık özgüveni, özsaygısı yüksek
girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve
hayata hazır, mutlu bireylerin yetişmesini amaçladığı
görülmektedir.

21.yy beklentilerine uygun dijital çağın
gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip,
duyarlı ve nitelikli öğrencilerin
yetiştirilebilmesi için yeni politikalar
üretilmeli ve süreklilik sağlanmalıdır.
Öğrencilerimizin yetenek ve becerilerinin
maksimum kapasitede kullanılması için
etkin rehberlik ve deneyimleme
yapabilecekleri imkân ve olanaklar
sağlanmalıdır.
Mesleki yeterlilikleri gelişmiş, küresel
ölçekte kabul gören yetkinliklerle
donanmış, öğretmen ve yönetim
anlayışlarıyla sektör beklentilerine ve
çağın gereklerine uygun insan profilini
yetiştirmek için gerekli çalışmalar
yapılmalıdır.
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Paydaş Analizi

Paydaşlarımızın müdürlüğümüzle en çok ilişkili
olduğu faaliyet alanlarının değerlendirilmesinde ilk
sırada %18 ile öğrenci başarısını arttırmaya yönelik
faaliyetler yer alırken bunu %17 ile zorunlu eğitim
faaliyetleri ve ardından %10 ile 3. sırada öğrencilerin
sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel
faaliyetlere katılımı izlemektedir.
Paydaşların İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet
alanları arasında en sorunlu olarak gördükleri
alanlara ilişkin verdikleri cevaplar
değerlendirildiğinde sırasıyla okul binası, bahçe, spor
salonu, laboratuvar vb. imkânları, öğrencilerin
sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel
faaliyetlere katılımı, öğrenci başarısını artırmaya
yönelik faaliyetler, öğretmen politikaları (atama,
yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.), okulların
temizlik ve düzeni, okullarda/ eğitimde teknoloji
kullanımı rehberlik faaliyetleri, zorunlu eğitim
faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim)olduğu
anlaşılmaktadır.

Okul binaları ve eklentilerinin fiziksel
olarak iyileştirilmesi, görünürlük
kalitesinin artırılması, derslik ve diğer
öğrenme ortamlarındaki eğitim araçgereç ve materyal standartlarının
yükseltilmelidir.
Okullar bünyesinde yürütülen sosyal,
kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere
katılım oranlarının artırılması, ulusal ve
uluslararası ölçekte başarıların
kazanılabilmesi için öğrencilerin yetenek
ve becerilerini ortaya çıkaracak ortamlar
hazırlanmalı ve teşvik edilmelidir.
Öğrenci başarılarının artırılması için
etkin bir değerlendirme ve izleme sistemi
kurularak ölçme-değerlendirme
çeşitliliğinin artırılması, ölçme
araçlarının geliştirilmesi, periyodik
dönütlerin verilmesi gerekmektedir.
Okullardaki temizlik ve hijyenin
sürekliliğinin sağlanması için beyaz
bayrak, beslenme dostu okul, okul
standartlarının sürekli gözetilmesi
gerekmektedir.
Öğretmenlerin atama ve yer
değiştirmelerinden kaynaklanan
öğretmen eksikliklerinin giderilmesi için
ve kurumda çalışma bulunma sürelerine
ilişkin oranların artırılması için
çalışmalar yapılmalıdır.
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İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

İlimizdeki öğretmen ve okul yöneticilerimizde

Öğretmen ve okul yöneticilerinin kendi

lisansüstü düzeyinde eğitim görmüş personel

alanlarında lisansüstü eğitim almaları için

sayısının oranı düşüktür.

teşvik edilmesi gerekmektedir.

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları,

Bölgemizdeki üniversitelerle işbirlikleri

çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları

yapılarak öğretmen ve yöneticilerimizin

ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik

mesleki yetkinliklerinin artırılması için

meslek kanunu bulunmamaktadır.

hizmet içi eğitim, panel, sempozyum,

Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarının

konferans vb. çalışmalar yapılmalıdır.

artırılması açısından şeffaf, adil, kapsayıcı, kriterleri

İlimiz kadrosundaki mevcut insan

belli ödüllendirilme sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
İlimizin dezavantajlı koşullara sahip bölgelerde görev
yapan öğretmenlerimiz ve yöneticilerin bu bölgelerde
çalışmasını özendirici düzenlemelere ihtiyaç vardır.
İlimizde ücretli öğretmen sayısı 400’ün üzerinde olup

kaynağı potansiyelini yetkinlik alanlarına
göre kurumsal kapasitemizin artırılması,
paydaş beklentilerimizin karşılanması
için etkin ve verimli stratejiler in
uygulanmasına

ihtiyaç

vardır.

İlimizdeki tespit edilmiş norm kadroya

mevcut kadrodaki öğretmenlerle aynı işi yapmalarına

göre öğretmen atamalarının yapılması,

karşın özlük hakları yetersizdir.

ücretli öğretmen sayısının azaltılması için

Okul yöneticiliği ikincil bir görev olarak

Bakanlık düzeyinde yazışmalar

yürütülmekte ve atanmalarında liyakati öne alan

yapılmalı, talepler iletilmelidir.

kapsamlı ve yapılandırılmış düzenlemeler yeterli

İlimizin dezavantajlı bölgelerinde çalışan

değildir.

öğretmen ve yöneticilerimizin moral ve

Yönetim süreçlerinde okul, il, ilçe yönetim

motivasyonlarının artırılması için

performanslarını ölçmeye yönelik bir standart
bulunmamaktadır.
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merkezi ve mahalli düzeyde teşvikler
yapılmalıdır.

Kurum Kültürü Analizi
Fiziki Kaynak Analizi

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün iyileştirmeye açık
alanları: İnsan kaynaklarının katılımcı yaklaşımla
etkin ve verimli kullanımı, çalışanların
ödüllendirileceği adil ve şeffaf ödüllendirme sistemi,
kurumsal denetim ve öz değerlendirme sisteminin
oluşturulması, kurumsal kapasite ve verimliliği
artırmada motivasyonun işletilmesi, insan
kaynaklarının/ entelektüel sermayenin yapısı ve
katılımcılık anlayışı, kurum içi iletişiminin
güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımı, ekip ruhuyla
yenilikçi çalışma anlayışının güçlendirilmesi,
çalışanların karar alma süreçlerine etkin katılımları,
örgütsel öğrenme, örgütsel destek, birimler arası
koordinasyon, işbirliklerinin yönetimi, paydaş
yönetim stratejisi.
Gerçekleştirilen analizlere göre kurumda görülen
baskın kültürel davranışlar öncelik sırasına göre;
informal iletişim ve kişisel ilişkilere dayalı iş görme
yaklaşımı, yöneticilerin iletişim, işbirliği ve
paylaşıma açık olması, yöneticilerin katılımcı
yaklaşımdan yana olmaları, İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün ulusal ve uluslararası meydana
gelen değişmeleri takip etmesi, inovatif anlayış ve
farklılıkların desteklenmesi.

İlimiz eğitim bölgelerinde yer alan okullarımız ve
ona bağlı olarak diğer eklentilerinin eğitim
bölgelerine göre standartlarında farklılıklar olmakla
birlikte okul bahçelerinin, çocuk oyun alanlarının,
derslik ve öğrenme ortamlarındaki fiziksel
kapasitelerin yetersizliği sorun alanı olarak
gözükmektedir. Öğrencilerin okul dışındaki yaşam
çevrelerinde spor faaliyetlerin yürütebilecekleri
mekânların yetersizlikleri sorun alanıdır.
Şartları elverişsiz bölgelerdeki okulların akademik,
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet
alanlarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

İş birliği ve katılıma yönelik mevcut
mekanizmaların geliştirilmesi ve
etkililiğinin artırılması, mümkünse
yenilerinin oluşturulması
gerekmektedir.
Bilgiye erişim bilginin paylaşımı,
karar alma süreçlerinde bilgiye ve
kanıta dayalı karar destek
mekanizmalarının geliştirilmesi gibi
konuların iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar yapılmalıdır.
Kurumsal öğrenme konusuna değer
verilmesi, insan kaynakları
yönetiminin bu bakış açısıyla yeniden
tasarlanması; bilgi, beceri ve
tecrübelerin paylaşımını
kolaylaştıracak yeni mekanizmaların
geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
İlimiz insan kaynaklarının
yönetiminde bütün iletişim kanalları
açık tutularak insan kaynaklarının
yönetiminde, paydaş görüşmelerinde
kurumumuzda kullanılacaktır.
Kurumumuzun hizmetlerinden
etkilenen paydaşlarımızla
işbirliklerinin yönetimi açısından yeni
stratejiler oluşturulmalıdır.
Stratejik yönetim anlayışının kurum
çalışanlarının tamamı tarafından
benimsenmesi sağlanacaktır.
Katılımcı yaklaşımla karar alma
süreçlerinde tüm kurum çalışanlarının
katkısının alınması ve potansiyellerinin
değerlendirilmesi için ekip çalışmalarına
yer verilmelidir.
Kurumumuza özgü standart ve kriterleri
tüm çalışanlar tarafından bilinen kabul
edilebilir ödül ve ceza sistemine ihtiyaç
duyulmaktadır.

İlimiz eğitim bölgelerinde yer alan
okullarımız ve ona bağlı olarak diğer
eklentilerinin standartlarının
iyileştirilmesi için gerekli finansal
girdiler sağlanmalıdır.
Okul bahçelerinin oyun alanlarının sınırlı
olduğu sorun teşkil ettiği bölgelerde yerel
yönetimin desteğiyle çevre
imkânlarından yararlanılması için iş
birliği yapılmalıdır.
Yeni yapılan okul bölgelerine ya da arazi
yapısı müsait olan okulların bünyesine
sosyal kültürel aktiviteler için çok amaçlı
salonlar, spor salonları yapılarak
öğrenciler desteklenmelidir.

33

Mali Kaynak Analizi

Okul ve kurumlarımızın finansal girdilerinin yetersiz
olması ve mevcut finansal kaynakların harcanması
konusunda yetki darlığından dolayı ihtiyaçların
karşılanmasında zaman ve verimlilik açısından
sorunlar oluşmaktadır.
Eğitim bölgelerine göre okullar arasındaki anlamlı
bütçe farklılıklarının var olması.
Okul bazlı bütçeleme yönteminin henüz işletilmemiş
olması ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmaktadır.
Merkezi bütçeden okullara gönderilen ödeneklerin
okul türlerine ve okul özelliklerine göre
dağıtılmasında belirli bir standardın gözetilmemesi
sorun alanıdır.

Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki
okulların fiziki ve teknolojik
iyileştirmelerinde kullanılacak kaynak
sorunları giderilmelidir.
Okullar arasındaki anlamlı bütçe
farklılıklarının giderilmesi için okul bazlı
bütçeleme sistemine geçilmesi
gerekmektedir.
Merkezi bütçeden okullara dağıtılan
ödeneklerin aktarılmasında dezavantajlı
bölgelerdeki okullar ve ihtiyaçları
önceliklendirilerek aktarımlar
yapılmalıdır.
Okul Aile Birliği gelir ve giderlerinin
yapısal açıdan yeniden düzenlemeye
ihtiyaç duyulmaktadır.
Döner sermayeli okulların döner sermaye
gelirlerinin çeşitlendirilmesi ve gelirlerin
okulların iyileştirme alanlarında
kullanılması için düzenlemeye ihtiyaç

Teknoloji ve Bilişi Alt yapı Analizi

duyulmaktadır.
FATİH projesi kapsamında 913 öğretmene tablet ve
3.117 öğrenciye tablet verilmiştir. İlimizdeki ortaokul
ve liselerin %70’ine FATİH projesi kapsamında
FATİH projesinin alt yapısı getirilerek okullarımız
interaktif tahtalarla donatılmıştır.
Bakanlığımız desteği ile İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan sistem odasında
switch, sunucu ve network ağ alt yapısı yenilenerek,
sanal santral hizmeti Türk Telekom ile
Bakanlığımızın
yaptığı
protokol
gereği
Müdürlüğümüzde de kullanılmaktadır.
Öğretmen, aile, okul yöneticisi ve eğitim yöneticisi
tarafından kullanılan veri tabanları veri girişini
zaman zaman zorlaştırmakta, bürokratik iş yükünü
artırmaktadır.
Dijital materyaller ile basılı
materyallerin
ilişkilendirilmesine; dijital becerilerin gelişmesi için
içerik geliştirilerek ve öğretmen eğitimi yapılmasına
ilişkin eksiklikler bulunmaktadır.
Öğretmenler, sorgulamaya, tasarımsal düşünmeye,
kavramsal öğrenmeye yönelik, bireysel ya da grup
çalışmasına
uygun
ortamlar
oluşturmak
durumundadır.
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İlimizde FATİH projesinin altyapısının
tamamlanmadığı okullar alt yapı
hizmetleri açısından kurulumlarının
yapılması sağlanmalıdır.
Ülke genelinde yönetim ve öğrenme
etkinliklerinin izlenmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için
okul bazında veriye dayalı planlama ve
yönetim sistemine geçilmelidir.
Veriye dayalı yönetim anlayışı
çerçevesinde iyileştirilecek süreçler
aracılığıyla öğretmen, okul yöneticisi ve
eğitim yöneticilerimizin üzerindeki
bürokratik iş yükü azaltılmalıdır.
Dijital içeriklerin kullanımıyla, ölçme
değerlendirmenin öğrenim sürecinde
ortaya konulan günlük yaşam
deneyimleri üzerinden yapılması ve
öğrencilerin ihtiyaç hissederek bilgi ve
beceriye ulaşması hedeflenmelidir.

PESTLE Analizi

Yerel yönetici, STK ve siyasilerin eğitim- öğretim
süreçlerine yönelik algıları,
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde eğitimde kalitenin
artırılmasının öncelikli bir alan olarak yer alması,
Çeşitli sebeplerle ilimize göç yoluyla gelen yabancı
uyruklu öğrencilerin bulunması,
İlimiz mesleki ve teknik eğitim kurumlarından
yetişen insan gücünün üretim ve istihdam ilişkisi,
İlimizdeki sürdürülebilir ekonomik gelişmenin
sağlanması ve genç nüfusun değişen koşullara uyum
sağlaması için 21. yüzyıl becerileri ile endüstri 4.0’a
ilimiz okullarının uyum eksikliği,
İlimizdeki eğitim yatırımı maliyetlerinin yüksek
olması, özel sektörün eğitime yaptığı yatırımın
oranlarının az olması,
İlimiz kamuoyunda yerel basın, sosyal medya vb.
etkenlerin de etkisiyle ilimizde sunulan eğitim
öğretim hizmetlerinin kalitesine ilişkin oluşturulan
objektif olmayan algıları,
Öğretmen ve yönetici yeterliliklerine ve niteliklerine
ilişkin kamuoyunun ilişkin olumsuz algısı,
İlimize farklı sebeplerle gelen dezavantajlı grupların
oluşturduğu bölgesel nüfusun ilimize sosyokültürel
yapısına uyum sürecinde yaşanılan sorunlar,
İlimizdeki okullarımızın kurumsal yapı, derslikler,
eğitim donanımları, materyal geliştirmeye yönelik
Bakanlığımızın ve ilimizin yaptığı yatırımlar (FATİH
projesi alt yapısı, okullaşma, bina ve diğer tesisler,
laboratuvar atölyelerindeki iyileştirmeler vb.),
İlimizin yürüteceği çalışmaların mevzuat sınırlarının
ve tanımlamasının yapılmış olması, yapılan
çalışmaların yasal dayanaklarının belli olması,
Sürdürülebilir çevre politikalarının uygulanıyor
olması, toplumun ve yerel
yönetimlerin farkındalığı.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün
iyileştirmeye açık alanlarının dış
paydaşlar nezdinde bilinirliğinin
sağlanarak önceliklerine göre paydaş
katkıları için iş birliği yapılmalıdır,
İlimize gelen yabancı uyruklu öğrenciler
ve ailelerine yönelik eğitimler, kurslar,
etkinlikler düzenlenmesi, okul- aile
birliklerimiz aracılığıyla desteklenmesi,
STK’larla iş birliği yapılmalıdır,
İlimizde eğitim bölgeleri arasındaki
bölgesel farklılıklar azaltılmalıdır,
İlimiz eğitim bölgeleri arasındaki okul
standartları ve öğrenci başarı göstergeleri
arasındaki anlamlı farkların azaltılması
için çalışmalar yapılmalıdır,
Öğrencilerimize uluslararası ölçekte
21.yy’ın beklentilerine uygun olarak
ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmek
adına bilgi, beceri, yeterlilik, tutum ve
davranışlar kazandırılmalıdır,
Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal
ve sportif faaliyetlere katılım oranlarının
artırılması için İl/ İlçe okullar düzeyinde
çalışmalar yapılmalıdır,
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
tanılamasının yapılması ve bunlara
sunulan hizmet kalitesi artırılmalıdır,
İlimize farklı sebeplerle gelen
dezavantajlı grupların okul çağındaki
çocuklarının eğitim ve öğretime erişim
imkânlarının artırılması, bu gruplara
yönelik yerel idarelerin Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının da destekleriyle iş
birlikleri geliştirilmeli ve mali destek
alınmalıdır,
Öğrenmelerin e- öğrenme ortamları ve
dijital platformların etkin kullanımı
sağlanmalıdır,
Öğrenci ve öğretmenlerde teknoloji okuryazarlığı artırılmalıdır,
Eğitim ortamlarının teknolojik
gelişmelere uygun olarak standartlarının
yükseltilmesi için çalışmalar
yapılmalıdır.
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GELECEĞE YÖNELİM
Geleceğe yönelim bölümünde misyon, vizyon ve temel değerler, amaçlar, hedefler, performans göstergeleri
ve stratejiler yer almaktadır.

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Stratejik yönetim süreci içerisinde yer alan misyon ve vizyon kavramları kurumlarda özellikle neyin
yapılacağı konusuna odaklanılması ve bunun nerede, ne zaman, kim tarafından yapılacağının ayrıntılı biçimde
ifade edilmesine işaret etmektedir. İyi tanımlanmış misyon ve vizyon ifadeleri ortak bir kültürün oluşmasına,
çalışanların kuruma olan bağlılıklarının artmasına, kurumun devamlı kendini değişen şartlara ve koşullara
karşı geliştirmesine, misyon ve vizyonuna bağlı olarak hedeflerini gerçekleştirmesi için stratejiler
oluşturmasına, geleceğe yönelik bir bakış açısı kazanmasına olanak sağlayacaktır.
Müdürlüğümüz misyon ve vizyon ifadeleri oluşturulurken; katılımcı yaklaşımla paydaş görüşlerine yer
verilerek MEB Stratejik Planı, bağlı olduğu üst politika belgeleri, 2023 Eğitim Vizyon Belgesi de dikkate
alınmıştır.
Temel değerleri belirleme aşamasında da katılımcı yaklaşımdan hareket edilerek Milli Eğitim Müdürü ve
üst yöneticilerin perspektifleri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşleri dikkate alınarak nitel analiz,
toplumsal beklentiler, paydaş düşünceleri, kurumun vizyonu gibi faktörler değerlendirilerek ortaya
konulmuştur.

MİSYONUMUZ
Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, milli kültür ve demokrasinin
bilincinde, iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı, öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve
sorumluluk bilinci yüksek, öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren, sağlıklı ve mutlu bireylerin
yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır.
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VİZYONUMUZ
Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmede nitelikli ve sürekli bir eğitim sistemi.

TEMEL DEĞERLERİMİZ
 İnsan hakları ve demokrasinin evrensel değerleri
 Liyakat
 Çevreye ve canlıların yaşam hakkına duyarlılık
 Analitik ve bilimsel bakış
 Buluşçuluk, yenilikçilik, girişimcilik
 Kültürel ve sanatsal duyarlılık ile sportif beceri
 Meslek etiği ve mesleki beceri
 Saygınlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve adalet
 Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik
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Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari
Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç ve hedeflerine ilişkin genel
görünümü aşağıdaki gibidir.

Amaç 1: Tüm 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 ölçme ve değerlendirme uygulamaları
yürütülecektir.
Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri
temelli yabancı dil uygulamaları yürütülecektir.
Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilimizin her
bölgesinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve
öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

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 il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.
Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri adına benimsenecek mesleki gelişim anlayışı,
sistemi ve modeli desteklenecektir.

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 yaygınlığını artırılacak, toplum temelli erken çocukluk
çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
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.
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Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve

kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir

ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına
katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.1. İlimizdeki ortaöğretime katılım ve ortaöğretimi tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedef 4.2. Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak
öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşmasına yerel düzeyde katkı sağlanacaktır.

Hedef 4.3.Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek
amacıyla ilimiz bünyesindeki fen liselerinin niteliği güçlendirilecektir.

Hedef 4.4. Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği 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 hizmeti sağlanacaktır.
Hedef 5.2. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama
kültürünü güçlendirerek öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesi artırılacaktır.
Hedef 5.3. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli
öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.

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.
Hedef 6.2. Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması
sağlanacak ve al t yapı iyileştirilecektir.
Hedef 6.3. Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
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Hedef 6.4. Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik,
katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için yerel düzeyde destekleyici bir
özel öğretim yapısına geçiş süreci desteklenecektir.
Hedef 7.1. Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının artırılması ve özel öğretim kurumlarının
yönetim yapısının güçlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 7.2. Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemeler doğrultusunda sertifika eğitimi veren özel
öğretim kurumlarının niteliği yerel düzeyde artırılacaktır.

Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler
Bu bölümde Bilecik Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef, hedef kartı ve
stratejilerine yer verilmiştir. Stratejilere ilişkin yapılacak çalışmaları belirten eylemler ile hedef kartlarında yer
alan göstergelerin tanım, formül ve kavramsal çerçevelerine “Eylem Planı ve Gösterge Bilgi Tablosu”
dokümanında ayrı olarak yer verilmiştir.
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Amaç 1:
Tüm 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 ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürütülecektir.
Tüm öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun
bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.

Amaç 1
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Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

82,25

87,40

93,65 100,00 6 Ay
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61,86
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8
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2022

59,95

Lise

İlkokul
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45

Lise

PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla
25
yerleşen öğrenci oranı (%)
Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
İş Birliği Yapılacak
Birimler

2021

Ortaokul

2020

PG 1.1.2 Öğrenci
başına okunan kitap
sayısı

İlkokul

2019

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

Değeri

Performans Göstergeleri

Başlangıç

Hedefe
Etkisi (%)

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin
belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin ölçme ve değerlendirme uygulamaları
yürütülecektir.

Hedef 1.1

BİETHB, DÖHB, ÖDSHB, MTEHB, TEHB, OHB, ÖERHB, ÖÖKHB, DHB, HBÖHB
- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık

düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi,

Riskler

- Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği,
- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar,
- Öğrenci ve öğretmenlerin mevcut yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması.

- Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve
yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır.
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere
Stratejiler S 1.1.2
katılımı artırılacak ve izlenecektir.
S 1.1.1

S 1.1.3
Maliyet Tahmini
Tespitler

İhtiyaçlar

- Kademeler arası geçiş sınavlarının öğrenciler üzerindeki baskısını azaltacak çalışmalar
yapılacaktır.
162.505.058,54TL
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması,
- Toplumda akademik başarının ön planda olması,
- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda
yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması.
- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları,
- Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin tüm illere yaygınlaştırılması,
- Sınav kaygısına yönelik çeşitli kurumlarla iş birliği yapılması,
- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi,
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Hedef 1.2.Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli
yabancı dil uygulamaları yürütülecektir.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 1.2.

Tüm öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine
uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli
yabancı dil uygulamaları yürütülecektir.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 1

PG1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan
50
70,19 70,65 70,89 71,50 72,15 72,85 6 Ay 6 Ay
ortalaması
PG 1.2.2 Yabancı Dil Mesleki Gelişim
6 Ay 6 Ay
50
3
4
4
4
4
5
Programlarına katılan yabancı dil öğretmeni
sayısı
Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi
İş Birliği
ÖDSHB, DÖHB, İKHB, MTEHB, OHB, ÖERHB, ÖÖKHB, TEHB
Yapılacak
Birimler
- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması,
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması,
Riskler
- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması,
- Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek olması.
- İl genelindeki yabancı dil eğitimleri, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacaktır.
S 1.2.1
Stratejiler S 1.2.2 - Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan bir dünyayı deneyimlemesi ve
bakanlıkça geliştirilecek olan dijital içerikleri kullanmaları sağlanacaktır.
S 1.2.3 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir.
Maliyet Tahmini 76.052.368,75TL
- 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,
Tespitler
- 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.
- Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin
yapılması,
İhtiyaçlar
- Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi,
- Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması,
- Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması.
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Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilimizin her
bölgesinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve
öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

25

351

353

25

0

25

0

Rapor
Sıklığı

415

İzleme
Sıklığı

385

2023

356

2022

PG1.3.4 Tasarım ve beceri atölyesi sayısı

25

2021

PG 1.3.3 Dijital içeriklere ilişkin sertifika eğitimlerine
katılan öğretmen sayısı

2020

PG1.3.1 EBA Ders Portali aylık ortalama tekil ziyaretçi
sayısı
PG 1.3.2 EBA Ders Portali kullanıcı başına ortalama
sistemde kalma süresi (dk)

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 1.3.

Hedefe
Etkisi (%)

Tüm öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine
uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilimizin her
bölgesinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını
yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

Amaç 1

425

435

455

6 Ay

6 Ay

357 360

365

375

6 Ay

6 Ay

2

15

40

100

200

6 Ay

6 Ay

0

3

9

18

36

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim Bilgi İşlem Eğitim Teknolojileri Hizmetleri Birimi
İş Birliği
Yapılacak
Birimler

DÖHB, HBÖHB, MTEHB, İEHB, İKHB, OHŞ, ÖERHB, ÖÖKHB, TEHB
- Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere ilişkin önlemlerin

yetersizliği,

Riskler

- Dijital araç ve gereçlerin genellikle ithalata bağımlı olmasıyla maliyetlerin yüksek olması,
- İnternet altyapısından kaynaklanan sorunların varlığından dolayı internet erişiminde

yaşanabilecek aksaklıklar,
- Dijital içerik geliştirme eğitimlerine katılması gereken öğretmen sayısının çok olması,
- Uluslararası alanda dijital paylaşım ortamlarından öğretmenlerimizin yabancı dil ve BİT

S.1.3.1
Stratejiler

S 1.3.2

araçları kullanım konusunda yetersiz olmaları.
- EBA kullanımının yaygınlaştırılması için il genelinde proje ve çalışmalar yürütülecektir.
- Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilecek ve bu kapsamda öğretmen eğitimi

yapılacaktır.

S 1.3.3 İlimizde Tasarım ve Beceri Atölyelerinin kazandırılması için çalışmalar yürütülecektir
Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

78.002.428,10
- Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması,
- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması,
- Alan ve branş çeşitliliği bazında dijital öğrenme ortamlarının yetersizliği,
- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği kavramlarına ilişkin toplumsal farkındalık
düzeyinin düşük olması,
- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması.
- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın azaltılmasına yönelik hizmet içi
eğitim çalışmaları,
- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği konularında diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla tam iş birliği,
- EBA eğitim portalinin maksimum düzeyde kullanılması için bilgilendirme çalışmalarının
yapılması,
- EBA eğitim portalinin katkı sunan kullanıcı sayısının artırılması için çalışmalar yapılması.
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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 il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.

PG 2.1.1 Bakanlık tarafından yürütülen
hizmetlerin sınırları dikkate alınarak yetki
devri yapılmasına yönelik kurulan sistemin
kullanılma oranı(%)

20

0

PG 2.1.2. Kurulan eğitsel veri ambarının
kullanılma oranı(%)

20

0

PG 2.1.3. Okul stratejik planları ile yıllık okul
gelişim planlarının izlenmesi için kurulan
sistemin kullanılma oranı(%)

30

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

10,00 40,00 50,00 80,00 100,00 6 Ay

6 Ay

50,00 80,00 90,00 100,00 6 Ay

6 Ay

0

40,00

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 2.1

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim
kılınacaktır.
Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 2

50,00 80,00 100,00 100,00 100,00

6 Ay

6 Ay

20
40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 6 Ay 6 Ay
PG 2.1.4. Coğrafi bilgi sisteminin kullanılma
oranı(%)
PG 2.1.5. Müdürlük bilgi edinme sistemlerinden
80,00 83,00 86,00 88,00 90,00 6 Ay 6 Ay
10
0
hizmet alanların memnuniyet oranı (%)
Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi
İş Birliği
Tüm Birimler
Yapılacak
Birimler
- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi,
- Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar,
Riskler
- Yeni kurulacak birimler ile mevcut birimler arasında olası yetki çakışması,
- Okul planlarında belirlenen amaçların bağlantısız olması,

Stratejiler

S 2.1.1 - Bakanlığın bilgi işlem ve otomasyon ihtiyaçları karşılanacak ve bürokratik süreç azaltılacak
ve okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir.

S 2.1.2 -Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme
memnuniyet oranları artırılacaktır.
Maliyet Tahmini 52.001.618,73TL
- Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması,
- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması,
Tespitler
- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması,
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretli olmasından dolayı çok fazla veli tarafından
kullanılmaması.
- İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi,
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması,
İhtiyaçlar
- Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği,
- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması,
-MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretsiz yapılacak olmasından dolayı kaynak ihtiyacı.
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Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri adına benimsenecek mesleki gelişim anlayışı,
sistemi ve modeli desteklenecektir.

7,05

7,45

20

4,29

5,12

5,35

6,05

20

19,45

11,42
PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%)
20
PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim
33,42
20
Programlarına katılan öğretmen oranı(%)
Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Hizmetleri Birimi
İş Birliği
Yapılacak
Birimler

Rapor
Sıklığı

6,50

İzleme
Sıklığı

6,10

2023

2021

20

2022

2020

PG 2.2.1.1
Alanında
PG 2.2.1 Lisansüstü
lisansüstü eğitim
eğitim alan personel
alan öğretmen
oranı (%)
PG 2.2.1.2 Yönetim
alanında lisansüstü
eğitim alan yönetici
PG 2.2.2Yönetici cinsiyet oranı (%)

2019

Performans Göstergesi

Başlangıç
Değeri

Hedef 2.2

Hedefe
Etkisi (%)

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim
kılınacaktır.
Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri adına benimsenecek mesleki gelişim anlayışı,
sistemi ve modeli desteklenecektir.

Amaç 2

7,82

8,00

6 Ay

6 Ay

7,11

6 Ay

6 Ay

20,15 20,30 21,00 21,15 21,45 6 Ay

6 Ay

10,30

9,50

9,01

6,42

8,25

7,50

6 Ay

6 Ay

34,30 35,12 36,15 37,15 38,00

6 Ay

6 Ay

DÖHŞ, HBÖHB, MTEHB, OHB, ÖERHB, ÖÖKHB, ÖDSHB, SGHB, TEHB, YÖYEHB
- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi

aksatması,

Riskler

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet,
- Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı

sağlanamaması,
- Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için verilecek teşviklerin

maliyeti,
- Yönetici kadrolarına, kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması.

S 2.2.1
Stratejiler S 2.2.2
S 2.2.3
Maliyet Tahmini

Tespitler

-Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.
- İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi
sağlanacaktır.
- Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere personel sistemi ve hizmet

içi eğitim süreci geliştirilecektir.
58.501.821,07TL
- Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması,
- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarının düşük olması,
- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli
olmaması,
- Ülke genelinde dengeli norm dağılımının olmaması,
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İhtiyaçlar

- İlimiz dezavantajlı bölgelerinde çalışan kadrolu ve ücretli personelin özlük haklarının
cazip hale getirilmesi,
- Bakanlık tarafından düzenlenen mevzuatın uygulayıcılar tarafından doğru
yorumlanmasını sağlamak için eğitimler düzenlemesi,
- Bakanlığımız tarafından belirlenen öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve
özel alan yeterliliklerine göre mesleki gelişimlerinin artırılması,
- İlimiz öğretmen normundaki personelden lisansüstü eğitime ihtiyaç duyanların fazla
olması, lisansüstü eğitim oranının düşük olması.
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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 yaygınlığını artırılacak, toplum temelli erken
çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergesi

Başlangıç
Değeri

Hedef 3.1

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak
çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığını artırılacak, toplum temelli erken çocukluk
çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 3

48,83 49,00 49,25 49,85 50,00 50,25 6 Ay 6 Ay
PG 3.1.Yaş gruplarına P.G3.1.1 3-5 yaş
45
göre net okullaşma
62,67 63,50 65,24 67,22 68,00 70,05 6 Ay 6 Ay
P.G3.1.2 4-5 yaş
oranı (%)
82,19 82,96 83,25 83,50 84,00 85,00 6 Ay 6 Ay
P.G3.1.3 5 yaş
PG 3.1.2 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden
en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların
20
90,34 91,05 91,36 91,62 92,03 92,27 6 Ay 6 Ay
oranı (%)
PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde
15
427
450
470
480
490
500 6 Ay 6 Ay
desteklenen şartları elverişsiz öğrenci sayısı
PG 3.1.4 Özel eğitime ihtiyaç duyan
öğrencilerin uyumunun sağlanmasına yönelik
20 47,67 47,70 48,00 49,00 50,00 51,42 6 Ay 6 Ay
öğretmen eğitimlerine katılan okul öncesi
öğretmeni oranı(%)
Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
BİETHB, DHB, HBÖHB, İEHB, ÖERHB, ÖÖKHB, İKHB, SGHB
Yapılacak
Birimler
- Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve
eğitim maliyetinden kaçınması,
Riskler
- 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,
S 3.1.1 Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.
Stratejiler S 3.1.2 - Erken çocukluk eğitimine yönelik hizmetler ile ilgili projeler yapılacaktır.
S 3.1.3 - Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.
Maliyet Tahmini 91.002.832,78TL
- 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
Tespitler
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,
- İlimizin bazı kesimlerinde şartları elverişsiz ailelerin özellikle geçici koruma altında olanlar
ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin erken çocukluk eğitimine erişimde sorunlar yaşaması.
- 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması için mevzuat düzenlemesinin yapılması,
- Öğretmen ataması ve öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini
artırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri,
İhtiyaçlar
- 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 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.

PG 3.2.3Temel eğitimde
okullaşma oranı (%)

PG 3.2.2.2Ortaokul
PG 3.2.3 6-9 yaş
PG 3.2.3.2 10-13 yaş

PG 3.2.4 Temel eğitimde
PG3.2.4.1 İlkokul
öğrenci sayısı 30’dan fazla
olan şube oranı (%)
PG 3.2.4.2 Ortaokul
Koordinatör Birim
İş Birliği Yapılacak
Birimler

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

25

2022

20 gün ve üzeri devamsız
öğrenci oranı (%)

0,00

2021

5

2020

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara
devam eden öğrenci oranı (%)
PG 3.2.2.1 İlkokul
PG 3.2.2Temel eğitimde

2019

Hedefe

Performans Göstergesi

Başlangıç
Değeri

Hedef 3.2

Etkisi (%)

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak
çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Ay

6 Ay

0,17

0,15

0,12

0,10

0,05

0,02

6 Ay

6 Ay

0,59

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

6 Ay

6 Ay

89,94 91,00 93,00

95,00 97,00 100,00 6 Ay

6 Ay

94,24 96,20 97,50

99,00 99,50

6 Ay

0,16

0,12

25

25
20

0,19

0,15
0,19

0,14
0,18

0,17

0,11
0,16

100,00 6 Ay
0,10
0,15

6 Ay

6 Ay

6 Ay

6 Ay

Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
DÖHB, DHB, SGHB, OHB, MTEHB, ÖERHB, ÖÖKHB, İEHB
- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli

değerlendirme anlayışından uzaklaştırması,
- İlimizdeki eğitim bölgelerinde yaşayan nüfusun farklı sebeplere bağlı olarak il
genelinde homojen bir şekilde dağılmaması,
Öğrenci
ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş
olması ve gelişim temelli değerlendirme konusunda deneyim eksikliği.

Riskler

Stratejiler

S 3.2.1
S 3.2.2

Maliyet Tahmini

- İlkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılmasına katkı

sunulacaktır.
- İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları
azaltılacaktır.
71.502.225,76TL
- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin

öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı,
Tespitler

- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı

düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması.

İhtiyaçlar

- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları
- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla
iş birliği yapılması,
- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve
sportif faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi
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Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.
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.

2021

2022

2023

2,45

4,55

5,78

7,43

9,58

6 Ay 6 Ay

PG 3.3.2 Birleştirilmiş sınıf öğretmenlerinden
eğitim faaliyetlerine katılanların oranı (%)

30

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6 Ay 6 Ay

PG 3.3.3 Destek programına katılan
öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan
öğrencilerin oranı (%)

40

23,69 52,17 65,72

70,96 73,75 80,66

6 Ay 6 Ay

Koordinatör
Birim
İş Birliği
Yapılacak
Birimler

Rapor
Sıklığı

2020

0,00

İzleme
Sıklığı

2019

PG 3.3.1 Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul
30
ve mahalle spor kulüplerinden yararlanan
öğrenci oranı (%)

Performans Göstergesi

Hedefe

Başlangıç
Değeri

Etkisi (%)

Amaç 3

Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
DHB, DÖHB, İEHB, İKHB, SGHB, ÖERHB
- 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,

Riskler

Stratejiler

S 3.3.1

- Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır.

S 3.3.2

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

Maliyet Tahmini

78.002.428,10TL
- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve

Tespitler

İhtiyaçlar

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.
- 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.
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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. İlimizdeki ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%)

30

94,99 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00 6 Ay

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 4.1

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.
İlimizdeki ortaöğretime katılım ve ortaöğretimi tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 4

6 Ay

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri
1,60 1,34 1,00 0,66 0,33 0,00 6 Ay 6 Ay
25
devamsız öğrenci oranı (%)
PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9.
8,70 7,45 6,50 5,33 4,67 3,06 6 Ay 6 Ay
20
Sınıf) (%)
PG 4.1.4. Ortaöğretimde pansiyon doluluk
25 56,00 60,15 65,00 70,20 72,11 75,25 6 Ay 6 Ay
oranı (%)
Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DHB, DÖHB, MTEHB, ÖERHB, ÖÖKHB, İEHB, ÖDSHB, SGHB
Yapılacak
Birimler
- Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç,
Riskler
- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması,
- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması.
- Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin
S 4.1.1 ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına
Stratejiler
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
- Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının
S 4.1.2
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet Tahmini 65.002,023,42
-Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz olması,
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar
Tespitler
yaşaması,
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi.
- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık

İhtiyaçlar

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.
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Hedef 4.2. Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak
öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşmasına yerel düzeyde katkı sağlanacaktır.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 4.2

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.
Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak
öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşmasına yerel düzeyde katkı sağlanacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 4

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum
30
0,00 0,00 20,00 50,00 85,00 100,00 6 Ay 6 Ay
programı uygulayan okul oranı (%)
PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası projelere
35
1,31 2,03 2,10 2,40 2,56 3,00 6 Ay 6 Ay
katılan öğrenci oranı (%)
PG 4.2.3. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük
35
0,00 0,00 50,00 70,00 85,00 100,00 6 Ay 6 Ay
programlarına katılan öğrenci oranı (%)
Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DHB, DÖHB, MTEHB, ÖERHB, ÖÖKHB, İEHB, ÖDSHB, SGHB
Yapılacak
Birimler
- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının
sağlanamaması,
Riskler
- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi
- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin
yüksek olması.
S 4.2.1 - Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun yönlendirmeler yapılacaktır.
Stratejiler
S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır.
S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet Tahmini
Tespitler

65.002.023,42TL
- 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.
- Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik

İhtiyaçlar

imkânların oluşturulması,
- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması,
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması.
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Hedef 4.3. Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla
ilimiz bünyesindeki fen liselerinin niteliği güçlendirilecektir.

PG 4.3.1 Fen liselerinde yürütülen proje sayısı

25

20

25

32

34

38

40

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Değeri

Performans Göstergeleri

Başlangıç

Hedef 4.3

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.
Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek
amacıyla ilimiz bünyesindeki fen liselerinin niteliği güçlendirilecektir.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 4

6 Ay 6 Ay

PG 4.3.2 Fen liseleri ile üniversiteler arasında
25
2
3
4
4
4
6 Ay 6 Ay
2
imzalanan protokol sayısı
PG 4.3.3 Fen liselerinde ders ve proje
25
11
12
13
14
15
6 Ay 6 Ay
10
etkinliklerine katılan öğretim üyesi sayısı
PG 4.3.4 Yükseköğretim kurumlarınca
düzenlenen bilimsel etkinliklere katılan fen
25
0,35 3,00 4,00 6,00 8,50 10,00 6 Ay 6 Ay
lisesi öğrenci oranı (%)
Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DÖHB, SGHB
Yapılacak
Birimler
- Fen liseleri sayı ve kontenjanlarının artması,
- Fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yükseköğretime çok fazla değer
atfetmesi,
Riskler
- Fen liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacından uzaklaşması,
- İlimizde bulunan üniversitenin bölüm çeşitliliği ve akademik kadro durumuyla tüm
öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayamaması,
- Fen liselerindeki öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşım imkânlarının sınırlılığı.
S 4.3.1 - Fen liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecektir.
Stratejiler
S 4.3.2 - Fen liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır.
Maliyet Tahmini 39.001.214,05TL
- Fen liselerinin üniversiteler ve teknokentlerde 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,
Tespitler
- Fen 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.

52

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

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında yaz
30
okullarına katılan öğrenci sayısı
PG 4.4.2.1 Ortaokul
PG 4.4.2. Yabancı dil
15
dersi yılsonu puanı
ortalaması
PG4.4.2.2 Ortaöğretim 15

41

45

50

70

85

100

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 4.4

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.
Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 4

6 Ay 6 Ay

75,11 75,51 76,00 77,00 78,00 78,55 6 Ay 6 Ay
73,61 74,00 74,15 74,68 75,16 75,72

6 Ay 6 Ay

PG 4.4.3. Yükseköğretim kurumları tarafından
6 Ay 6 Ay
10
15
17
20
25
20
0
düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı
PG 4.4.4.İmam hatip okullarının
yükseköğretim kurumları iş birliğiyle
6 Ay 6 Ay
3
4
5
6
7
20
2
gerçekleştirdiği bilimsel çalışma sayısı
Koordinatör Birim Din Öğretimi Hizmetleri Birimi
İş Birliği
OHB, SGHB
Yapılacak
Birimler
- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının
sağlanamaması,
Riskler
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması,
- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması,
- Yüksek öğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde
olmaması.
- Bakanlık tarafından güncellenecek İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı
Stratejiler S 4.4.1 iyileştirilecek olan yabancı dil eğitimi programının ilimizde uygulanması sağlanacaktır.
S 4.4.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır.
Maliyet Tahmini
Tespitler

İhtiyaçlar

45.501.416,39TL
- 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.
- 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 hizmeti sağlanacaktır.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 5.1.

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel ruhsal ve
zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir
psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 5

PG 5.1.1.Özel eğitime yönlendirilen
bireylerin yönlendirildikleri eğitime
40
75,80 77,63 79,05 82,21 83,43 85,00 6 Ay 6 Ay
erişim oranı(%)
PG 5.1.2. Rehberlik öğretmenlerinden mesleki
gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların
53,12 55,00 56,00 60,25 68,50 75,00 6 Ay 6 Ay
60
oranı (%)
Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DÖHB, İKHB, HBÖHB, OHB, MTEHB, ÖÖKHB, TEHB
Yapılacak
Birimler
- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması,
- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik
Riskler
bilgi eksikliği,
- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin
olumsuz etkileri.
- Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanılaması ve kendine uygun rehberlik hizmetlerinden
Stratejiler S 5.1.1
yararlanması sağlanacaktır.
- Rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini destekleyici eğitim faaliyetleri
S 5.1.2
yürütülecektir.
Maliyet Tahmini 19.500.607,02TL
- RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması,
Tespitler
- 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.
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Hedef 5.2. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama
kültürünü güçlendirerek öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesi artırılacaktır.

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

60

120

140

160

185

200

250

6 Ay 6 Ay

20

54

56

60

65

70

75

6Ay

20

62

65

68

73

78

85

6 Ay 6 Ay

Rapor
Sıklığı

2019

PG 5.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim verilen
öğretmen sayısı
PG 5.2.2 Engellilerin kullanımına Asansör/lift,
rampa
uygun okul sayısı
Lavabo,
tuvalet

Başlangıç
Değeri

Performans Göstergeleri

Etkisi (%)

Hedef 5.2

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve
zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü
güçlendirerek öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesi artırılacaktır.

Hedefe

Amaç 5

6 Ay

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DHB, DÖHB, HBÖHB, İEHB, OHB, MTEHB, ÖÖKHB, SGHB, TEHB
Yapılacak
Birimler
- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması,
- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması,
Riskler
- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar,
- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması,
- Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi
sahibi olunmaması.
S 5.2.1 - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.
S5.2.2 - Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve
kurumların fiziki yapıları iyileştirilecektir.
Stratejiler
S 5.2.3 - Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar
doğrultusunda iyileştirilecektir.
Maliyet Tahmini 45.501.416,39TL
- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması,
- Mevcut okullardan bazılarının engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması,
Tespitler
- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi,
- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi
sahibi olunmaması.
- Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları planlanması,
- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi,
İhtiyaçlar
- 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.
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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.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 5.3

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve
zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli
öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile
desteklenecektir.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 5

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezleri grup tarama
40
13,94 14,00 14,20 14,50 15,45 16,00 6 Ay 6 Ay
uygulaması yapılan öğrenci oranı (%)
PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin
30
80,00 88,00 89,00 90,00 95,00 100,00 6 Ay 6 Ay
programlara devam oranı (%)
PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde özel
yeteneklilere yönelik açılan destek eğitim
0,00
1,00
7
10
15
17
6 Ay 6 Ay
30
odalarında derslere katılan öğrenci oranı(%)
Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DHB, DÖHB, HBÖHB, OHB, ÖÖKHB, ÖDSHB, TEHB
Yapılacak
Birimler
- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu,
- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması,
Riskler
- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması,
- Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması.
S 5.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir.
Stratejiler S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye
taşınacaktır.
S 5.3.3 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları etkin kullanılacaktır.
Maliyet Tahmini 71.502.225,76TL
- Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması,
- Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması,
Tespitler
- 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
çalışmalarının yetersiz olması.
- Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması,
- Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması,
- Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş ölçeklerin kültürel
İhtiyaçlar
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.

PG 6.1.1 İşletmelerin
ve mezunların mesleki
ve teknik eğitime
ilişkin memnuniyet
oranı(%)

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 6.1

Hedefe
Etkisi (%)

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde
düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin
kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır.
Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.

Amaç 6

6.1.1.1İşletmeler

25
6.1.1.2 Mezunlar

25

82,00 83,00 83,75 84,50 85,00 85,75 6 Ay

6 Ay

65,00 67,25 69,00 72,50 75,00 6 Ay

6 Ay

0

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında Genel
25
261
263
265
267
269
270 6 Ay 6 Ay
Beceri Test Seti uygulanan öğrenci sayısı
PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik
6 Ay 6 Ay
41
41
41
42
42
43
25
ortaöğretim öğrenci sayısı
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
HBÖHB, ÖERHB, ÖÖKHB, TEHB
Yapılacak
Birimler
- 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,
Riskler
- 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 S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır.
S 6.1.2
Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

-Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir
45.501.416,39TL
- 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 eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali
kaynak sağlanması,
- 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.

57

Hedef 6.2. Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve
altyapı iyileştirilecektir.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 6.2

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde
düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin
kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır.
Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak
ve alt yapı iyileştirilecektir.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 6

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim
40,00 80,00 100
100
100 6 Ay 6 Ay
100,00 0
faaliyetlerine katılan öğretmen oranı(%)
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
HBÖHB, İKHB, ÖÖKHB, SGHB.
Yapılacak
Birimler
- Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi ve
teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olması,
Riskler
- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru
yapılmaması,
- 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.
-Mesleki ve teknik eğitimdeki atölye ve laboratuvarların güncellenen öğretim programlarına
S 6.2.1
uygun olarak donatılmasına yönelik çalışmalar yapılacak ve döner sermaye faaliyetleri
Stratejiler
desteklenecektir.
- Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş
S 6.2.2
ortamlarında yapılacaktır.
Maliyet Tahmini 39.001.214,05TL
- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin
gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması,
- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında başlamasının öğrencilerin mesleki ve teknik
Tespitler
eğitime yönelik motivasyonunu olumsuz etkilemesi,
- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili
bilgi ve becerilerini güncel tutacakları imkânların yetersiz olması,
- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut
vergilendirme sisteminden olumsuz etkilenmesi ve gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan
kullanılamaması.
- Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliğinin geliştirilmesi,
- Yeni oluşturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen eğitimlerinin
İhtiyaçlar
gerçekleştirilmesi,
- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım
sağlanması,
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri,
- Döner sermaye faaliyetlerinin artırılması için mevzuat düzenlemesi.
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Hedef 6.3. Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 6.3

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecek
olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda
uygulanması sağlanacaktır.
Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 6

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulunan
0
0
0
1
1
0
6 Ay
6 Ay
40
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı
PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan
20
6 Ay
6 Ay
20
20
21
21
22
30
protokol sayısı
PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı model
2
2
3
3
4
2
6 Ay
6 Ay
30
başvurusu yapan mesleki ve teknik eğitim
kurumu öğrencisi ve öğretmeni sayısı
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi
İş Birliği
BİETHB, DHB, HBÖHB, ÖÖKHB
Yapılacak
Birimler
- Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların beklenen
desteği sağlamaması,
Riskler
- 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,
- Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi.
S 6.3.1 - Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır.
Stratejiler S 6.3.2 - Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir.
S 6.3.3 -Buluş, patent, faydalı model başvuru sayılarının artışı için hizmet içi eğitim, tanıtım ve
bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.
Maliyet Tahmini 52.001.618,73TL
- Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki ve teknik eğitimle
olan etkileşiminin beklenen seviyede olmaması,
Tespitler

- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi,
- Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör

temsilcilerinin yer almada isteksiz olması,
- Ülkemizde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik

eğitim ihtiyacı doğması,
- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni

mesleklerin ortaya çıkması.
- Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili

taraflarla iş birlikleri,
İhtiyaçlar

- Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için finansman,
- Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili kurumların

desteğinin sağlanması,
- Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin geliştirilmesi.
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Hedef 6.4.Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik,
katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı
(%)

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

25,00 27,00

2020

25

2019

Performans Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

Hedef 6.4

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun biçimde
düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin
kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır.
Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, katılım
ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 6

30,00 32,00 33,00 35,00 6 Ay 6 Ay

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki
25
60,70 63,00 65,00 68,00 70,00 73,50 6 Ay 6 Ay
kursları tamamlama oranı (%)
PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme
25
22,04 22,50 23,70 24,15 25,00 25,50 6 Ay 6 Ay
kurslarından yararlanma oranı (%)
PG 6.4.4 İlimizdeki geçici koruma altındaki 5-17
yaş grubundaki yabancı öğrencilerin okullaşma 25
69,78 70,00 71,25 72,00 72,50 73,00 6 Ay 6 Ay
oranı(%)
Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi
İş Birliği
DHB, DÖHB, MTEHB, OHB, ÖDSHB, ÖÖKHB, TEHB
Yapılacak Birim
- Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması,
- Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki
kariyerlerinde dikkate alınmaması,
Riskler
- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde
olmayışı.
S 6.4.1 - Hayat boyu öğrenmeye katılım ve tamamlama oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Stratejiler S 6.4.2 - Hayat boyu öğrenme programlarının niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
- İlimizin geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim
S 6.4.3
imkânları artırılacaktır.
Maliyet Tahmini 65.002.023,42TL
- Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika çalışması
bulunmaması,
- Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az olması,
- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim ortamlarının
Tespitler
yetersiz kalması,
- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde
değildir ve bazı bölgelerde çocukların resmi okullara kayıt edilmesi hususunda direnç
göstermesi,
- Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli
sektörlerde çalışması.
- Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık
eğitimleri düzenlenmesi,
- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması,
İhtiyaçlar
- Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması,
- Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılmasına
yönelik politika, strateji ve mevzuat geliştirme ve güncelleştirme çalışmalarının
hızlandırılması,
- Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması.
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Amaç 7
Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için yerel düzeyde destekleyici bir
özel öğretim yapısına geçiş süreci desteklenecektir.
Hedef 7.1. Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının artırılması ve özel öğretim kurumlarının
yönetim yapısının güçlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 7.1

Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının artırılması ve özel öğretim kurumlarının
yönetim yapısının güçlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

0,45

1,00

1,20

1,50

1,75

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan
öğrencilerin oranı (%)

25

0,00

0,55

1,00

2,15

3,05

3,50

6 Ay

6 Ay

25

4,52

4,75

5,00

5,45

5,80

6,00

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.4 Özel ortaöğretim okullarında
bulunan öğrencilerin oranı (%)

Rapor
Sıklığı

0,31

İzleme
Sıklığı

25

2023

öğrencilerin oranı (%)

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan

2022

6 Ay

okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%)

2021

11,00 11,15 12,00 12,20 12,50 12,50 6 Ay

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim

2020

25

Performans Göstergeleri

2019

Başlangıç
Değeri

Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için yerel düzeyde destekleyici
bir özel öğretim yapısına geçiş süreci desteklenecektir.

Hedefe
Etkisi (%)

Amaç 7

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Birimi
İş Birliği
Yapılacak
Birimler

BİETHB, SGHB

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

Riskler
S 7.1.1

- Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir
yapıya dönüştürülecektir.

Stratejiler S 7.1.2 - Özel öğretim kurumlarında yeni model ve programlarının uygulanmasına ağırlık verilecektir.
S 7.1.3

- Özel öğretim kurumlarının niteliği, sayıları ve buralara giden öğrenci oranlarını artırmaya
yönelik tedbirler oluşturulacaktır.

Maliyet Tahmini

45.501.416,39TL

Tespitler

- Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi,
- Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz olması,
- Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin

İhtiyaçlar

Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerinde kayıt altına alınacağı bir modülün
olmaması,
- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile
kıyaslandığında düşük olması.
- Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması ve
tedbir mekanizmaları geliştirilmesi,
- Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi,
- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar yapılması,
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Hedef 7.2. Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemeler doğrultusunda sertifika eğitimi veren özel öğretim
kurumlarının niteliği yerel düzeyde artırılacaktır.
Amaç 7

Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için yerel düzeyde destekleyici bir özel öğretim
yapısına geçiş süreci desteklenecektir.

Hedef 7. 2

Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemeler doğrultusunda sertifika eğitimi veren özel

Rapor
Sıklığı

İzleme
Sıklığı

2023

2022

2021

2020

2019

Başlangıç
Değeri

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi (%)

öğretim kurumlarının niteliği yerel düzeyde artırılacaktır.

PG 7.2.1 Uzaktan eğitim veren özel öğretim
0
1
3
5
7
10 6 Ay
6 Ay
60
kurumlarından sertifika alan kişi sayısı
PG 7.2.2 Uzaktan eğitim veren özel öğretim
0
0
0
1
0
1
6 Ay
6 Ay
40
kurumu sayısı
Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Birimi
İş Birliği
HBÖHB, MTEHB, ÖERHB
Yapılacak
Birimler
- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının
Riskler
belirlenmemiş olması,
- Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalık olmaması,
- Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması.
- Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin niteliğini
Stratejiler S 7.2.1 artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet Tahmini 26.000.809,37TL
- Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması,
- Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş
Tespitler
olması,
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile eğitim hizmetinin
kalitesinin denetiminin etkin olarak yürütülememesi.

İhtiyaçlar

- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemeleri,
- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin altyapı düzenlemeleri,
- 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
Stratejik planlama sürecinin önemli bir unsuru olan maliyetlendirme, belirlenen amaç ve hedeflere
ulaşmak için gerekli kaynakların bütçeyle ilişkilendirilmesini ve harcamaların önem sırasına göre
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu temel gayeden hareketle Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü 20192023 Stratejik Planının tahmini maliyetlendirmesi şu şekilde yapılmıştır:


Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin

katılımlarıyla tespit edilmiştir,


İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bütçesi, Bakanlığımızdan gelen genel bütçe, İl Özel

İdaresinden gelen pay, okul aile birlikleri ve kantin katkıları dâhil edilerek hesaplanmıştır,


Hedefleri gerçekleştirmeye yönelik eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir,



Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir,



Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç maliyetlerinden de

stratejik planın toplam bütçe maliyeti belirlenmiştir.

Genel bütçe, İl Özel İdare, okul aile birliklerinin ve kantin gelirlerinin yıllık bütçe artışları ve
eğilimleri dikkate alındığında İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019- 2023 Stratejik Planı’nda yer alan
stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 1.300.040.468,30’ lık kaynağın
elde edileceği düşünülmektedir.
Tablo 12: 2019-2023 Yılları Arası İl Özel İdareden Planlanan Ödenek
2019
10.811.500,00

2020

2021

2022

2023

12.973.800,00

15.568.560,00

18.682.272,00

22.418.727,00

TOPLAM
80.454.859,00

Tablo 13: BİLECİK MEM 2015-2019 Stratejik Planı Tahmini Toplam Kaynak İhtiyacı
2019
213.962.542,66

2020
224.674.251,49

2021
235.923.447,19

2022
259.531.481,48
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2023
285.493.886,48

TOPLAM
1.219.585.609,30

Tablo 14: .Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu
Amaç ve
Hedef No

TOPLAM
MALİYET

2019

2020

2021

2022

2023

Amaç 1
Hedef 1.1

56.193.510,67
28.096.755,33

59.412.012,87

69.553.438,37
34.776.719,19

76.978.153,37

Hedef 1.2

14.610.312,77

29.706.006,44
15.447.123,35

62.873.001,80
31.436.500,90
16.346.980,47

18.083.893,98

38.489.076,69
20.014.319,88

Hedef 1.3

13.486.442,56

14.258.883,09

15.089.520,43

16.692.825,21

18.474.756,81

78.002.428,10

Amaç 2
Hedef 2.1

19.105.793,63
8.990.961,71

20.200.084,38

21.376.820,61
10.059.680,29

23.648.169,05
11.128.550,14

26.172.572,15

9.505.922,06

12.316.504,54

110.503.439,81
52.001.618,73

Hedef 2.2

10.114.831,92

10.694.162,32

11.317.140,32

12.519.618,91

13.856.067,61

58.501.821,07

Amaç 3
Hedef 3.1

41.583.197,89
15.734.182,99

43.964.889,53

51.469.544,39
19.474.962,74

56.963.833,49

16.635.363,60

46.526.021,33
17.604.440,50

21.553.882,94

240.507.486,64
91.002.832,78

Hedef 3.2

12.362.572,35

13.070.642,83

13.832.060,40

15.301.756,44

16.935.193,74

71.502.225,76

Hedef 3.3

13.486.442,56

14.258.883,09

15.089.520,43

16.692.825,21

18.474.756,81

78.002.428,10

Amaç 4
Hedef 4.1

37.087.717,04
11.238.702,13

39.211.928,50

45.905.269,32
13.910.687,67

50.805.581,22

11.882.402,57

41.496.181,19
12.574.600,36

15.395.630,67

214.506.677,27
65.002.023,42

Hedef 4.2

11.238.702,13

11.882.402,57

12.574.600,36

13.910.687,67

15.395.630,67

65.002.023,42

Hedef 4.3

6.743.221,28

7.129.441,54

7.544.760,22

8.346.412,60

9.237.378,40

39.001.214,05

Hedef 4.4

7.867.091,49

8.317.681,80

8.802.220,25

9.737.481,37

10.776.941,47

45.501.416,39

Amaç 5
Hedef 5.1

23.601.274,48
3.371.610,64

24.953.045,41

26.406.660,75
3.772.380,11

29.212.444,12
4.173.206,30

32.330.824,42
4.618.689,20

136.504.249,17
19.500.607,02

Hedef 5.2

7.867.091,49

8.317.681,80

8.802.220,25

9.737.481,37

10.776.941,47

45.501.416,39

Hedef 5.3

12.362.572,35

13.070.642,83

13.832.060,40

15.301.756,44

16.935.193,74

71.502.225,76

Amaç 6
Hedef 6.1

34.839.976,61
7.867.091,49

36.835.447,98

43.123.131,79
9.737.481,37

47.726.455,09

8.317.681,80

38.981.261,11
8.802.220,25

10.776.941,47

201.506.272,59
45.501.416,39

Hedef 6.2

6.743.221,28

7.129.441,54

7.544.760,22

8.346.412,60

9.237.378,40

39.001.214,05

Hedef 6.3

8.990.961,71

9.505.922,06

10.059.680,29

11.128.550,14

12.316.504,54

52.001.618,73

Hedef 6.4

11.238.702,13

11.882.402,57

12.574.600,36

13.910.687,67

15.395.630,67

65.002.023,42

Amaç 7
Hedef 7.1

12.362.572,35
7.867.091,49

13.070.642,83

15.301.756,44
9.737.481,37

16.935.193,74

8.317.681,80

13.832.060,40
8.802.220,25

10.776.941,47

71.502.225,76
45.501.416,39

Hedef 7.2

4.495.480,85

4.752.961,03

5.029.840,14

5.564.275,07

6.158.252,27

26.000.809,37

TOPLAM
KAYNAK

3.564.720,77

325.010.117,08
162.505.058,54
76.052.368,75

224.774.042,66 237.648.051,49 251.492.007,19 278.213.753,48 307.912.613,48 1.300.040.468,30
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME
2019-2023 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019- 2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerin
gerçekleşmesinde planın İzleme ve Değerlendirmesi önem arz etmektedir. Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon
Belgesi ve 2019- 2023 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedefler, İlimiz Stratejik Planıyla ilişkilendirildiğinde
planımızda yer alan amaç ve hedeflerin belirlenen süreç zarfında gerçekleşmiş olması, aynı zamanda
Bakanlığımız amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine de hizmet edecektir. Stratejik Planımızın sekteye uğramadan
uygulanması, planlanan faaliyetlerin takvime uygun gerçekleşmesinde İzleme ve Değerlendirme; bunlara bağlı
olarak sağlanacak geri dönütler plana hizmet edecektir.
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlandırılmasıdır. Değerlendirme ise,
uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve
uygunluğunun analizidir. İzleme faaliyetleri yönetim süreçlerine yardımcı olan sistemli bir çalışmadır. Raporlama
ise izleme faaliyetlerinin temel aracı olup geri dönütler için önemli bir veri kaynağıdır. İzleme raporları
oluşturulurken objektif değerlendirmelere dayalı olmalı, amaç ve hedeflere göre ilerleme sağlanan alanların
belirtildiği gibi mesafe alınamayan, iyileştirme gerektiren alanlarda raporlamada belirtilmiş olmalıdır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019- 2023 Stratejik Planı onaylanarak uygulamaya konulduktan sonra plana
dair izleme ve değerlendirme faaliyetleri başlayacaktır. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülürken
Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planının izleme ve değerlendirme sürecinde benimsediği temel ilkeler olan
“Katılımcılık, Saydamlık, Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik” ilkeleri ilimiz planı için de
benimsenmiştir.
Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019- 2023 Stratejik
Planı İzleme ve Değerlendirme Modelinin çerçevesi:
 Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi,


Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,

 Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Müdürlük faaliyet alanlarına dağılımının
belirlenmesi,


Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,



Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması,

 Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Yıllık planların
yapılması
Değerlendirme
toplantılarının
gerçekleştirilmesi

İlk altı aylık
gerçekleşmelerin
belirlenmesi

Değerlendirme
raporunun
hazırlanması ve
sunulması

İzleme raporlarının
hazırlanması ve
sunulması

İzleme
toplantılarının
gerçekleştirilmesi

İzleme verilerinin
değerlendirilmesi
Yılsonu
gerçekleşmelerinin
belirlenmesi

Şekil 10 İzleme ve Değerlendirme Süreci

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019– 2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin
gerçekleşme durumlarının tespiti 6 aylık periyotlar halinde yılda iki kez yapılacaktır. Ara izleme olarak
nitelendirilebilecek yılın ilk altı aylık dönemini

kapsayan birinci izleme kapsamında, İl Milli Eğitim

Müdürlüğü Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Ekibi vasıtasıyla, ARGE Birimi tarafından yapılacak
koordinatörlüğe göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilgili birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri
ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak değerlendirilecektir. Performans
hedeflerinin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “Stratejik Plan İzleme Raporu” Stratejik Plan İzleme
ve Değerlendirme Ekibi tarafından hazırlandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürü, Müdür yardımcıları ve şube
müdürlerinin görüşüne sunulacaktır. Bu aşamada amaç, varsa öncelikle yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere
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ulaşılmasının önündeki engelleri ve riskleri belirlemek ve yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli
görülebilecek tedbirlerin alınmasıdır.
İkinci periyotta yapılacak değerlendirmede yılın tamamı değerlendirilecek olup birinci periyotta yapılan
değerlendirmede tanımlanan görev ve sorumluluklar dikkate alınarak yeni veriler istenecek, Stratejik Plan
İzleme ve Değerlendirme ekibi tarafından Stratejik Planın yıllık bazdaki gerçekleşme durumu ortaya
konacaktır.
Hazırlanacak rapor İl Milli Eğitim Müdürümüze sunulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında
yapılacak değerlendirme toplantısında ele alınacak, amaç ve hedefler bazında gerçekleşme durumu gözden
geçirilerek hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar ilimiz açısından karşılaştırılacaktır. Bu kapsamda yapılan
çalışmalarla uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve giderilmesi sağlanarak amaç ve hedeflere ulaşmada ihtiyaç
duyulan yaklaşım ortaya konulacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Bakanlığımız tarafından performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve
güvenirliğin temin edilmesi adına hazırlanan “Performans Göstergesi Kartı” İlimiz Stratejik Planında da
uygulanacaktır. Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından geliştirilen performans göstergesi kartı ile İlimiz
hedeflerine dair her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin dönemi,
ilişkili olduğu stratejiler, sorumlu birimlerin tanımlaması açıkça ortaya konmuştur. Bu performans kartları ile
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
Bakanlığımızda işletilen mantık örnek alınarak ilimize uyarlaması yapılarak Gösterge Bilgi Tablosu
hazırlanmıştır
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EKLER
Tablo 15. Hedef Kartı Sorumlulukları*
Birimler

1.1 1.2. 1.3. 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.

BİETHB

İ

DHB

İ

DÖHB

İ

HBÖHB

İ

K

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

HHB

İ
İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İKHB

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

K

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ
İ

İ

İ

İ

K

İ

K

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

OHB

İ

İ

İ

İ

İ

İ

K

K

ÖERHB

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

ÖDSHB

İ

İ

İ

İ

İ

İ

ÖÖKHB

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

K

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

İ

K

K

K

İ

İ

İ

ÖBHB

İ

İ

İ

MTEHB

İ

İ

K

İ

İ

İ

İ

K

İ

İ

İ

K

K

K

K

İ
İ

İ

İ
İ

İ

İ

İ
İ

İ

İ

İ

K

İ

SGHB

YÖYEHB

K

İ

İ

İEHB

TEHB

İ

İ

İ

K
K

İ

İ

İ

İ

İ
İ
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İ

İ
İ

İ

İ
İ

K

Tüm öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın
gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması
sağlanacaktır.

Amaç

Hedef

No

1.1.1
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin
her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve
desteklenmesi için etkin ölçme ve değerlendirme
uygulamaları yürütülecektir.

1.1.2

1.1.3
1.2.1
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre
gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil
uygulamaları yürütülecektir.

1.2.2
1.2.3
1.3.1

Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri
destekli dönüşüm ile ilimizin her bölgesinde yaşayan
öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme
fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını
aşması sağlanacaktır.
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Stratejiler
Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve
değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve
yeterlilik temelli ölçme değerlendirme
yapılacaktır.
Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif
ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere
katılımı artırılacak ve izlenecektir.
Kademeler arası geçiş sınavlarının öğrenciler
üzerindeki baskısını azaltacak çalışmalar
yapılacaktır.
İl genelindeki yabancı dil eğitimleri, seviye ve
okul türlerine göre uyarlanacaktır.
Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce
konuşulan bir dünyayı deneyimlemesi ve
Bakanlıkça geliştirilecek olan dijital içerikleri
kullanmaları sağlanacaktır.
Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve
yeterlilikleri yükseltilecektir.
EBA kullanımının yaygınlaştırılması için proje
ve çalışmalar yürütülecektir.

1.3.2

Dijital becerilerin gelişmesi için içerik
geliştirilecek ve bu kapsamda öğretmen eğitimi
yapılacaktır.

1.3.3

İlimizde tasarım ve beceri atölyelerinin
kazandırılması için çalışmalar yürütülecektir.

Ana
Sorumlu

Diğer
Sorumlu

ÖDSHB

HBÖHB
TEHB

TEHB

ÖDSHB

ÖDSHB

BİEHTB
OHB
SGHB
ÖERHB

BİETHB

-

BİETHB

ÖERHB

İHKB

BİETHB

BİETHB

ÖDSHB

BİETHB

İEHB

TEHB
OHB
İKHB
DÖHB,OHB
MTEHB,
HBOHB,
TEHB

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim
ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim
kılınacaktır.

Amaç

Hedef

Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı
yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.

Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri adına
benimsenecek mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli
desteklenecektir.
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No

Stratejiler

Ana
Sorumlu

Diğer
Sorumlu

2.1.1

Bakanlığın bilgi işlem ve otomasyon ihtiyaçları
karşılanacak ve bürokratik süreç azaltılacak ve
okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine
geçilecektir.

BİETHB

DHB
SGHB

2.1.2

Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili faaliyetler
iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme
memnuniyet oranları artırılacaktır.

BİETHB

-

2.2.1

Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki
gelişimlerini sağlamak üzere destekleyici
çalışmalar yapılacaktır.

İKHB

-

2.2.2

İnsan kaynağının verimli kullanılması ve
hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi
sağlanacaktır.

İKHB

-

2.2.3

Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu
sağlamak üzere personel sistemi ve hizmet içi
eğitim süreci geliştirilecektir.

İKHB

-

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde
öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve
fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri
sağlanacaktır.

Amaç

Hedef

Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı
artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek
yaygınlaştırılacaktır.

No

Stratejiler

Ana
Sorumlu

3.1.1

Erken çocukluk eğitim hizmeti
yaygınlaştırılacaktır.

TEHB

3.1.2
3.1.3

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok
boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve
değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına
geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.
Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi
uygulamalara yer verilecektir.
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3.2.1
3.2.2
3.3.1
3.3.2

Erken çocukluk eğitimine yönelik hizmetler ile
ilgili projeler yapılacaktır.
Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz
gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.
İlkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan
yeniden yapılandırılmasına katkı sunulacaktır.
İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları
artırılacak devamsızlık oranları azaltılacaktır.
Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân
sağlanacaktır.
Temel eğitimde okullar arası başarı farkının
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Diğer
Sorumlu
İEHB
HBÖHB
SGHB

TEHB
TEHB
TEHB
TEHB

HBÖHB
İKHB
DÖHB
İEHB
SGHB
DÖHB
İEHB

TEHB

DÖHB

TEHB

-

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.

Amaç

Hedef

No

4.1.1
İlimizdeki ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları
artırılacaktır.
4.1.2

Ortaöğretim kurumlarının değişen dünyanın gerektirdiği
becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler
yetiştiren bir yapıya kavuşturulmasına yerel düzeyde katkı
sağlanacaktır.

Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve
kalkınmaya destek vermek amacıyla ilimiz bünyesindeki
fen liselerinin niteliği güçlendirilecektir.

Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği
artırılacaktır.

Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar
başta olmak üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime
katılımlarının artırılmasına, devamsızlık ve sınıf
tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını
sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Ana
Sorumlu

Diğer
Sorumlu

OHB

DHB
İEHB
SGHB

OHB

-

4.2.1

Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve
mizaçlarına uygun yönlendirmeler yapılacaktır.

OHB

-

4.2.2

Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye
dönüşmesi sağlanacaktır.

OHB

-

4.2.3

Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik
çalışmalar yapılacaktır.

OHB

ÖDSHB
ÖERHB

4.3.1

Fen liselerindeki öğretimin niteliği
iyileştirilecektir.

OHB

ÖDSHB

4.3.2

Fen liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş
birlikleri artırılacaktır.

OHB

-

DÖHB

İKHB

4.4.1
4.4.2
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Stratejiler

Bakanlık tarafından güncellenecek İmam hatip
okullarının öğretim programı ve ders yapısı
iyileştirilecek olan yabancı dil eğitimi
programının ilimizde uygulanması sağlanacaktır.
İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları
arasında iş birlikleri artırılacaktır.

DÖHB

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

Amaç

Hedef

Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi
alabilmelerine imkân veren işlevsel psikolojik danışmanlık
ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

No

Stratejiler

Ana
Sorumlu

Diğer
Sorumlu

5.1.1

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanılaması
ve kendine uygun rehberlik hizmetlerinden
yararlanması sağlanacaktır.

ÖERHB

İKHB

5.1.2

Rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini
destekleyici eğitim faaliyetleri yürütülecektir.

ÖERHB

İKHB

ÖERHB

İEHB

İEHB

ÖERHB

İEHB

ÖERHB

ÖERHB

-

ÖERHB

-

ÖERHB

BİETHB

5.2.1
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından
soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirerek
öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesi artırılacaktır.

5.2.2
5.2.3
5.3.1

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

5.3.2
5.3.3
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Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik
hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.
Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin
kullanımına uygun olmak üzere okul ve
kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir.
Küçük onarım ve donatım hizmetleri ile okul ve
kurumların fiziki imkanları ihtiyaç doğrultusunda
iyileştirilecektir.
Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve
süreçler iyileştirilecektir.
Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve
değerlendirme araçları daha ileri seviyeye
taşınacaktır.
Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve
değerlendirme araçları etkin kullanılacaktır.

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun
biçimde düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme
sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır.

Amaç

Hedef

No

Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim
imkânları artırılacaktır.

Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim
programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı
iyileştirilecektir.

6.1.1
6.1.2

6.2.1

6.2.2

Mesleki ve teknik eğitimde istihdam – üretim ilişkisinin
güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4.1

Hayat boyu öğrenme nitelik, katılım ve tamamlama
oranları artırılacaktır.

6.4.2
6.4.3
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Stratejiler
Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü
artırılacaktır.
Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği
etkin bir hale getirilecektir.
Mesleki ve teknik eğitimdeki atölye ve
laboratuvarların güncellenen öğretim
programlarına uygun olarak donatılmasına
yönelik çalışmalar yapılacak ve döner sermaye
faaliyetleri desteklenecektir.
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek
ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında
yapılacaktır.
Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör
arasında iş birliği artırılacaktır.
Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç
duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir.
Buluş, patent, faydalı model başvuru sayılarının
artışı için hizmet içi eğitim, tanıtım ve
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
Hayat boyu öğrenmeye katılım ve tamamlama
oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği
geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
İlimizin geçici koruma altında bulunan
yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime
erişim imkânları artırılacaktır.

Ana
Sorumlu
MTEHB

Diğer
Sorumlu
BİETHB

MTEHB

ÖERHB
BİETHB

MTEHB

-

MTEHB

İKHB

MTEHB

-

MTEHB
MTEHB
HBÖHB

ÖÖKHB

HBÖHB

ÖÖKHB

HBÖHB

ÖÖKHB

Uluslararası standartlar gözetilerek
tüm okullarımız için yerel düzeyde
destekleyici bir özel öğretim yapısına
geçiş süreci desteklenecektir.

Amaç

Hedef

Özel öğretime devam eden öğrenci oranlarının artırılması
ve özel öğretim kurumlarının yönetim yapısının
güçlendirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.

Bakanlık tarafından yapılacak düzenlemeler
doğrultusunda sertifika eğitimi veren özel öğretim
kurumlarının niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
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No

Stratejiler

Ana
Sorumlu

Diğer
Sorumlu

7.1.1

Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik
çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir
yapıya dönüştürülecektir.

ÖÖKHB

-

7.1.2

Özel öğretim kurumlarında yeni model ve
programların uygulanmasına ağırlık verilecektir.

ÖÖKHB

-

7.1.3

Özel öğretim kurumlarının niteliği, sayıları ve
buralara giden öğrenci oranlarını artırmaya
yönelik tedbirler oluşturulacaktır.

ÖÖKHB

-

7.2.1

Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin
niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

ÖÖKHB

-

AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

PG 1.1.1

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

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

TEHB

OHB, ÖDSHB,
MTEHB, DÖHB, HBÖHB

PG 1.1.2
PG 1.1.3

PG 1.2.1

PG 1.2.2
PG 1.3.1
PG 1.3.2

PG 1.3.3

PG 1.3.4

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

TEHB

OHB, ÖDSHB

Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranı (%)

OHB

TEHB, ÖDSHB, DÖHB,
MTEHB, ÖERHŞ, BİETHB

Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması

OHB

TEHB, DÖHB, MTEHB,
ÖÖKHB

Yabancı Dil Mesleki Gelişim Programlarına katılan yabancı dil öğretmeni sayısı

İKHB

OHB, TEHB, DÖHB,
MTEHB

EBA Ders Portali aylık ortalama tekil ziyaretçi sayısı

BİETHB

OHB, TEHB, DÖHB MTEHB

EBA Ders Portali kullanıcı başına aylık ortalama sistemde kalma süresi (dk)

BİETHB

OHB, TEHB, DÖHB,
MTEHB

Dijital içeriklere ilişkin sertifika eğitimlerine katılan öğretmen sayısı

BİETHB

OHB, TEHB, DÖHB,
MTEHB

Tasarım ve beceri atölyesi sayısı

İEHB

OHB, TEHB, DÖHB,
MTEHB
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AMAÇ 2 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

PG 2.1.1

Bakanlık tarafından yürütülen hizmetlerin sınırları dikkate alınarak belirlenerek yetki devri
yapılmasına yönelik kurulan sistemin kullanılma oranı (%)

SGHB

-

PG 2.1.2

Kurulan eğitsel veri ambarının kullanılma oranı (%)

İEHB

SGHB, TEHB, OHB, DÖHB,
MTEHB, HBÖHB, ÖERHB,
ÖÖKHB

PG 2.1.3

Okul stratejik planları ile yıllık okul gelişim planlarının izlenmesi için kurulan sistemin
tanıtılması

BİETHB

-

PG 2.1.4

İl bilgi sisteminin kurulması

BİETHB

PG 2.1.5

Müdürlük bilgi edinme sistemlerinden hizmet alanların memnuniyet oranı (%)

SGHB

PG 2.2.1

Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%)

İKHB

-

PG 2.2.2

Yönetici cinsiyet oranı (%)

İKHB

-

PG 2.2.3

Ücretli öğretmen oranı (%)

İKHB

-

PG 2.2.4

Kişisel ve Mesleki Eğitim Programlarına katılan öğretmen oranı(%)

İKHB

-
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AMAÇ 3 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

PG 3.1.1

3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%)

TEHB

-

PG 3.1.2

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı
(%)

TEHB

ÖÖKHB

PG 3.1.3

Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları elverişsiz öğrenci sayısı

TEHB

DHB

PG 3.1.4

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

TEHB

ÖERHB, İKHB

PG 3.2.1

İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%)

SGHB

TEHB, İEHB, DÖHB

PG 3.2.2

Temel eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı

TEHB

-

PG 3.2.3

Temel eğitimde okullaşma oranı (%)

TEHB

-

PG 3.2.4

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

SGHB

TEHB, İEHB, DÖHB

PG 3.3.1

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

TEHB

OHB, ÖÖKHB, MTEHB,
DÖHB, ÖERHB

PG 3.3.2

Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden eğitim faaliyetlerine katılan öğretmenlerin oranı
(%)

TEHB

İKHB

PG 3.3.3

Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan öğrencilerin oranı
(%)

TEHB

ÖERHB
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AMAÇ 4 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

PG 4.1.1

14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%)

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB, DHB, İEHB, SGHB

PG 4.1.2

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

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB

PG 4.1.3

Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%)

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB

PG 4.1.4

Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%)

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB, DHB, İEHB, SGHB

PG 4.2.1

Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul oranı (%)

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB

PG 4.2.2

Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%)

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB

PG 4.2.3

Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci oranı (%)

OHB

DÖHB, MTEHB, ÖERHB,
ÖÖKHB, HBÖHB

PG 4.3.1

Fen liselerinde yürütülen proje sayısı

OHB

DÖHB, ÖÖKHB

PG 4.3.2

Fen liseleri ile üniversiteler arasında imzalanan protokol sayısı

OHB

DÖHB ÖÖKHB

PG 4.3.3

Fen liselerinde ders ve proje etkinliklerine katılan öğretim üyesi sayısı

OHB

DÖHB, ÖÖKHB

PG 4.3.4

Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere katılan fen lisesi öğrenci oranı (%)

OHB

DÖHB, ÖÖKHB

PG 4.4.1

İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı

DÖHB

DHB, BİETHB

PG 4.4.2

Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması

DÖHB

BİETHB

PG 4.4.3

Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı

DÖHB

-

PG 4.4.4

Yükseköğretim kurumlarınca imam hatip okullarıyla ilgili yapılan bilimsel çalışma sayısı

DÖHB

-
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AMAÇ 5 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

PG 5.1.1

Yapılandırılan Rehberlik Sisteminin uygulanma oranı (%)

ÖERHB

İKHB

PG 5.1.2

Rehberlik öğretmenlerinden mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların oranı
(%)

ÖERHB

İKHB

PG 5.2.1

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı

ÖERHB

İKHB

PG 5.2.2

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

ÖERHB

İEHB

PG 5.3.1

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

ÖERHB

-

PG 5.3.2

Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin programlara devam oranı (%)

ÖERHB

-

PG 5.3.3

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

ÖERHB

-
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AMAÇ 6 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

PG 6.1.1

İşletmelerin ve mezunların mesleki ve teknik eğitime ilişkin memnuniyet oranı (%)

MTEHB

-

PG 6.1.2

Kariyer rehberliği kapsamında Genel Beceri Test Seti uygulanan öğrenci sayısı

MTEHB

ÖERHB

PG 6.1.3

Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı

MTEHB

-

PG 6.2.1

Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı

MTEHB

PG 6.3.1

Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı

MTEHB

-

PG 6.3.2

Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol sayısı

MTEHB

HBÖHB

PG 6.3.3

Buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapan mesleki ve teknik eğitim kurumu sayısı

MTEHB

İKHB

PG 6.4.1

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)

MTEHB

-

PG 6.4.2

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)

HBÖHB

-

PG 6.4.3

Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma oranı (%)

HBÖHB

-

PG 6.4.4

İlimizde geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki yabancı öğrencilerin örgün eğitim
içindeki oranı (%)

HBÖHB

DÖHB, MTEHB, OHB,
ÖERHB, ÖÖKHB, TEHB
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AMAÇ 7 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG No

Performans Göstergesi

Ana Sorumlu

Diğer Sorumlu

PG 7.1.1

Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%)

ÖÖKHB

TEHB

PG 7.1.2

Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%)

ÖÖKHB

TEHB

PG 7.1.3

Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%)

ÖÖKHB

TEHB, DÖHB

PG 7.1.4

Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%)

ÖÖKHB

OHB, MTEHB

PG 7.2.1

Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan kişi sayısı

ÖÖKHB

-

PG 7.2.2

Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumu sayısı

ÖÖKHB

-
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