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Çok hızlı gelişen, değişen teknolojilerle bilginin değişim sürecide hızla değişmiş ve 
başarı   için sistemli ve planlı bir çalışmayı kaçınılmaz kılmıştır. Sürekli değişen ve 
gelişen ortamlarda çağın gerekleri ile uyumlu bir eğitim öğretim anlayışını sistematik 
bir şekilde devam ettirebilmemiz, belirlediğimiz stratejileri en etkin şekilde 
uygulayabilmemiz ile mümkün olacaktır. Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu 
planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. 
 
Dünyadaki siyasi ve teknolojik gelişmeler devletlerin kendi iç bünyelerini ve işleyiş 
tarzlarını yeniden gözden geçirmelerini gerektirmektedir. Yeniden yapılanma, 
geleceği planlama, küreselleşme, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi kavramlar bu 
değişimin zorunlu kıldığı yeni durumun ortaya çıkardığı ifade tarzlarıdır. 
 
Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu hazırlanan Stratejik Plan Müdürlüğümüzün 
çağa uyumu ve gelişimi açısından tespitedilen ve ulaşılması gereken hedeflerin 
yönünü doğrultusunu vetercihlerini kapsamaktadır. Katılımcı bir anlayış ile 
oluşturulan Stratejik Plânın, ilçemizdeki eğitim sorunlarının çözülmesinde bir rehber 
olarak kullanılması amaçlanmaktadır. 
 
Belirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün 2019–2023 yılı stratejik plânı hazırlanmıştır. Bu planlama; 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 5436 
sayılı yasa gereği, Kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması gerekliliği 
esasına dayanarak hazırlanmıştır. Zoru hemen başarırız, imkânsızı başarmak zaman 
alır! 
 
Müdürlüğümüze ait bu planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin 
tamamlanmasına katkıda bulunan ilgililere teşekkür ediyor, bu plânın başarıyla 
uygulanacağına inanıyor, tüm personelimize başarılar diliyorum. 
                                                                                                                 Hasan BERHUNİ 
                                                                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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Kısaltmalar 
AB      : Avrupa Birliği 
ARGE  : Araştırma Geliştirme 
BİLSEM : Bilim ve Sanat Merkezi 
BT  : Bilişim Teknolojileri 
DHŞ  : Destek Hizmetleri Şubesi 
DÖŞ  : Din Öğretimi Şubesi 
DPT   : Devlet Planlama Teşkilatı 
DYNED : Dynamic Education 
EÖŞ  : Eğitim Öğretim Şubeler 
GZFT  : Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit 
HBÖŞ  : Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 
İEŞ  : İnşaat ve Emlak Şubesi 
İHL  : İmam Hatip Lisesi 
İKYŞ  : İnsan Kaynakları Yönetimi Şubesi 
İŞKUR : Türkiye İş Kurumu 
KHK  : Kanun Hükmünde Kararname 
LYS    : Lisans Yerleştirme Sınavı 
MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı 
MEBBİS : Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 
MEM  : Milli Eğitim Müdürlüğü 
MMB  : Maarif Müfettişleri Başkanlığı  
MTE  : Mesleki Teknik Eğitim 
MTEHŞ : Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şubesi 
ÖDSHŞ : Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi 
ÖERHŞ : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 
ÖK  : Özel Kalem 
OÖHŞ  : Ortaöğretim Hizmetleri Şubesi 
ÖÖKŞ  : Özel Öğretim Kurumları Şubesi 
OŞ  : Ortaöğretim Şubeleri 
ÖSYM  : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
PEST  : Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik 
PG     : Performans Göstergesi 
RAM  : Rehberlik Araştırma Merkezi 
SAM  : Stratejik Amaç 
SGHŞ  : Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi 
SH     : Stratejik Hedef 
SP  : Stratejik Plan 
SPE    : Stratejik Plan Ekibi 
STK   : Sivil Toplum Kuruluşları 
SWOT  : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
TEHŞ  : Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi 
THŞ  : Tüm Hizmet Şubeleri 
TKY   : Toplam Kalite Yönetimi 
YEĞİTEK : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
YETŞ  : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 
YGS  : Yükseköğretime Geçiş Sınavı 
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Giriş ve Hazırlık Süreci 

 

 

24 Aralık 2003 tarihli ve 25326 sayılı Remit Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili 

mevzuat ve benim sedikleri temelilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 

vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili 

diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun 

vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 

ölçütlerini, bunlara ulaşmak içinizlenecek yöntemlerile kaynak dağılımını içeren 

stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir. 

 

Bu çerçevede, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2019-2023 yılı Stratejik 
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Planı; mevcut durum tespitine ve değerlendirmesine dayalı olarak, eldeki kaynakları 

mümkün olan en etkin ve verimli şekilde kullanarak, Artuklu İlinde Eğitim 

faaliyetlerinin kalitesini Türk Milli Eğitim politikaları ile öngörülen düzeye çıkarmak 

ve AB uyum sürecinin gerektirdiği standard kavuşturmak üzere 5 yıllık orta vadede 

varılacak amaçları, somut hedefleri, bu hedeflere varmak için uygulanacak faaliyetleri, 

uygulamaya ilişkin stratejileri ortaya koymak ve plana bağlı olarak hazırlanacak yıllık 

eylem planlarına ve performans programlarına kaynaklık etmektedir. 
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Tablo 1: Stratejik Planlama Ekibi 

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Ekibi 
Listesi 

Sıra Adı SOYADI Unvanı Görev Yeri 

1 Hüseyin YILMAZ 
Strateji Geliştirme 
Şubesi/Şef 

Artuklu İlçe Mem 

2 Leyla ÇİÇEK Bilgi İşlem Şubesi/Şef Artuklu İlçe Mem 

3 Alaattin BİNGÜL 
Strateji Geliştirme 
Şubesi/V.H.K.İ 

Artuklu İlçe Mem 

4 Abdulkerim MİRZAOĞLU 
Destek Hizmetleri 
Şubesi/Şef  

Artuklu İlçe Mem 

5 Mine GÖZAL 
Strateji Geliştirem 
Şubesi/Memur 

Artuklu İlçe Mem 

6 Mehmet Ali GÜMÜŞ Okul Müdürü  
Artuklu Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 

7 Irmak DENİZ Okul Müdürü Gonca Anaokulu 

8 Bilal YEŞİLMEN Okul Müdürü 
Şehit Pilot Teğmen 
Ayfer Gök Ortaokulu 

9 Nedim BOLANCI 
Okul Müdür 
Yardımcısı   

Mardin Fen Lisesi  

10 Selahattin GÜNDÜZ  
Okul Müdürü 
Yardımcısı 

Cahit Zarifoğlu İmam 
Hatip Ortaokulu 

11 Sibel AKKILIÇ 
Okul Müdürü 
Yardımcısı 

Elif Ana Mehmet 
Konuş İlkokulu 

12 Sait ÇAÇA 
Okul Müdürü 
Yardımcısı 

Mardin Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

13 Serdal KANAYRAN 
Okul Müdürü 
Yardımcısı 

75. Yıl Cumhuriyet 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi  
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Tablo 2: Strateji Geliştirme Kurulu                                                                                      

Artuklu İlçe Milli ğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu 

Sıra Adı SOYADI Unvanı Görev Yeri 

1 Hasan BERHUNİ İlçe Milli Eğitim Müdürü Artuklu İlçe Mem 

2 Abdurrahim TURGUT Şube Müdürü Artuklu İlçe Mem 

3 Seyit İZCİ Şube Müdürü Artuklu İlçe Mem 

4 Yusuf ONAY  Okul Müdürü 
Aziz Sancar Anadolu 
Lisesi 

5 Şeyhmus DEMİR Okul Müdürü  
Hacı Suphiye 
Bölünmez İmam 
Hatip Ortaokulu 
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   Durum Analizi 

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların 

tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz 

gelişmelerin saptanması amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum analizi 

yapılmıştır. 

 

 Kurumsal Tarihçe 

On dört ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi yedi ilçe kurulması ile bazı kanun ve 

kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla Mardin ili 

Büyükşehir statüsüne kavuştur. 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesi kurulan 

Mardin’de Artuklu adıyla büyükşehir ilçe belediyesi kurulmuştur. Böylelikle Artuklu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde kurulmuş oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 

kuruluşundan itibaren eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yoğun bir okullaşma çabası 

içine girmiştir. Müdürlüğümüz ilkokuldan başlanarak tüm öğretim kademelerinde 

çeşitli çalışmalar yapmıştır. Ulusal çapta derece yapan öğrencilerimize ödül verilip 

desteklenmiştir.  Müdürlüğümüz 21. Yüzyıl Talim ve Terbiye Modeli ile 2023 Eğitim 

Vizyonu’nun temel hedefi, ahlak telakkisine dayalı ve insanı merkeze konumlandıran 

bir varlık ve bilgi anlayışına dayalı olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Müdürlüğümüz Barış Cad. Hilton Garden Inn Otel bitişiğinde hizmetlerini 

sürdürmektedir. 
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Mevzuat Analizi, 

 

 Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, 

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 denetlemek. 

 Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, 

uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet 

modellerine göre güncelleyerek geliştirmek. 

 Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin 

gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve 

geliştirmek. 

 Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından 

eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler 

geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek. 

 Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin 

eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak 

ve uygulanmasını koordine etmek. 

 Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim 

ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine 

etmek. 

 Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, 

açılmasına izin vermek ve denetlemek. 

 Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim 

alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği içinde yürütmek. 

 ğ) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve 

yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program 

ve düzenlemelerini hazırlamak. 

 h)Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program ve denklik 
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derecelerinin belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında işbirliğinde 

bulunmak. 

 ı) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini 

sağlamak için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 

 Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 

      Üst Politika Belgeleri Analizi 
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin 

tespit edilmesi için tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde 

yer alan politikalar incelenmiştir. Analiz edilen belgelerden Artuklu İlçe Milli Eğitim 

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

stratejileri hazırlanırken yararlanılmıştır.  

 

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika 

belgeleri; temel üst politika belgeleri ve diğer üst politika belgeleri olarak iki 

bölümde ele alınmıştır.  

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri 

      Temel Üst Politika Belgeleri 

 MEB Stratejik Planı (2019-2023) 

 MEB Stratejik Planı (2015-2019) 

 MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı 

 MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 

 MEB 2023 Eğitim Vizyonu 

 Millî Eğitim Şurası Kararları 

 Millî Eğitim İle İlgili Mevzuat 

 İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 Orta Vadeli Program 

 Orta Vadeli Mali Planlar 

 Kalkınma Planları 
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          Diğer Üst Politika Belgeleri 

 Diğer Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların stratejik planları 

 TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

 MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 

 Bilgi Toplumu Strateji Belgesi (2014-2018) 

 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

 Mesleki ve Teknik Eğitim Streteji Belgesi (2014-2018) 

 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) 

 

       Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Artuklu İlçe Milli Eğitim 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde İlçemizin faaliyet 

alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 

birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı, kamu Hizmet envanteri 

incelenerek müdürlüğümüzün sunmuş olduğu hizmetleri tespit edilmiş ve yedi 

faaliyet altında gruplandırılmıştır. Buna göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 

Faaliyet alanları şu şekildedir.. 

 Eğitim ve Öğretim İşleri (Genel) 

 Eğitim ve Öğretim Programları 

 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 

 Ölçme ve Değerlendirme 

 Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri  

 Kontenjanların Belirlenmesi 

 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları  

 Ders Planları 

 Haftalık Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Programları 

 Sınav Komisyonları/Sınavlar 

 Telafi Eğitimi  

 Eğitim Kurumlarında Açılan Kurslar 
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 Okul Sağlığı Çalışmaları  

 Okuma Kültürü ve Kütüphane İşleri 

 Taşımalı Eğitim  

 Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması 

 Mesleki Açık Öğretim İşlemleri 

 Yüksek Öğrenim İşleri 

 Yurt Dışı Eğitim-Öğretim İşleri 

 Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri 

 Eğitime Yardımcı Dernek ve Kurumlar 

 Yerel Yönetimlerdeki Eğitimle İlgili Kararlar 

 Meslek Standartları ve Tanımları 

 Nöbet Hizmetleri 

 Eğitim Öğretim İle İlgili Diğer İşler 

 Öğrenci İşleri (Genel) 

 Kayıt-Kabul  

 Nakil ve Geçişler 

 Denklik İşleri 

 Devam-Devamsızlık 

 Ödül ve Disiplin İşleri 

 Öğrenci Askerlik İşlemleri 

 Yabancı Uyruklu Öğrenciler (İlk ve Orta Öğretim) 

 Mezunların İzlenmesi  

 Yatılılık/Bursluluk İşlemleri 

 Okul ve İşletmelerde Meslekî Eğitim/Staj Çalışmaları 

 Öğrenci İşleriyle İlgili Diğer İşler 

 

 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 

 Öğrenci Meclisleri 

 Müsamereler, Yarışmalar 

 Kardeş Okul Uygulamaları 

 Öğrenci/Çocuk Kulüpleri 
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 Toplum Hizmeti Çalışmaları 

 Spor Faaliyetleri 

 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri (Kamplar) 

 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerle İlgili Diğer İşler 

            Öğretmen Yetiştirme Ve Eğit. 

 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi İşleri (Genel) 

 YÖK'le İlişkiler  

 Öğretmen Yeterlikleri 

 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimiyle İlgili Diğer İşler 

            Özel Öğretim Kurumlari 

 Özel Öğretim Kurumları (Genel) 

 Özel Okul İşleri 

 Trafik Genel Eğitim Planı 

 Öğrenim Ücreti İşleri 

 Ücretsiz Öğrenci/Kursiyer İşleri 

 Özel Eğitimle İlgili Diğer İşler 

 

           Eğitim Teknolojileri İşleri 

 Eğitim Teknolojileri İşleri  (Genel) 

 Dijital Fotoğraf Arşivi İşleri 

 Eğitim Materyallerini Çoğaltma ve Yayınlama İşleri 

 Sınav Evrakının Dağıtımı 

 Soru Hazırlama İşleri 

 Merkezi Sistem Sınavları 

 Açık Öğretim Okulları 

 Açık Öğretim Kurumları Öğrenci Ders Notlarının Hazırlanması ve Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüklerine Gönderilmesi İşleri 

 Eğitim Teknolojileriyle İlgili Diğer İşler 

         Paydaş Analizi 

Paydaş analizinin yapılmasında; stratejik planlamanın temel en bağlarından biri 

olan katılımcılığın sağlanabilmesi için Kurumumuzun etkileşim içinde bulunduğu 
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tarafların görüşleri dikkate alınarak stratejik planın sahiplenilmesine çalışılmıştır. 

Stratejik Planın sadece üst yönetime mal edilmesi katılımı engellemektedir. Planlarda 

tanımlanan paydaşların, sürece katılımının sağlanması planın uygulanabilirliğini 

arttırmaktadır. Paydaş yani ilgili taraflar bir kurumdan doğrudan veya dolaylı, maddi 

veya manevi, olumlu veya olumsuz etkilenen kişi, kurum veya gruplardır. Paydaş 

analizinde amaç hazırlanan stratejik planı ve hizmetleri yararlanıcıların beklentileri 

doğrultusunda şekillendirmek, stratejik plan hazırlıklarında vatandaş odaklılığı 

sağlamak ve katılımcılık ile hesap verme sorumluluğunu tesis etmektir. Planlama 

sürecinde katılımcılığa önem veren kurumumuz tüm paydaşların görüş, talep, öneri 

ve desteklerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesini hedeflenmiştir. Millî 

Eğitim Müdürlüğü, faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetlerin 

saptanması konularında başta iç paydaşlar olmak üzere kamu kurumları, işverenler, 

sivil toplum kuruluşları, yerel yönetim ve yöneticilerinden oluşan dış paydaşların 

büyük bölümünün stratejik planlama sürecine katılımını sağlamıştır. Bunu 

gerçekleştirmeye yönelik olarak Stratejik Planlama Ekibi ve İlçemizdeki okul ve 

kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiş ve katılımcıların paylaşımları 

sonucunda kurumumuzun paydaşlarla ilişkilerinin seviyesi ve önceliklerin tespit 

edilmesine çalışılmıştır. Paydaş toplantılarından sonra iç ve dış paydaşlara yönelik 

paydaş anketleri düzenlenmiştir. Paydaşların önerileri değerlendirerek, yasaların ve 

maddi imkânların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya alınmıştır. 

Artuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaşları, iç paydaşlar, dış paydaşlar ve 

yararlanıcı olarak belirlenmiş; iç /dış paydaş ve yararlanıcıları da, temel ve stratejik 

konumları belirtilmiştir. Bu paydaşlar, kuruma girdi sağlayan, ürün ve hizmet 

sunulan, iş birliği içinde olunan, faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi 

etkileyen kesimlerden oluşma noktasındaki önceliklerine göre de aşağıdaki gibi 

sınıflandırılmıştır: Paydaş analizinde aşamalar; 

        

Paydaşların Tespiti: 

Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler olduğunun 

tespit edilebilmesi için; Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile ilgisi olanlar 

kimlerdir? Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? 

Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir? Kurumumuzun 
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faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve hizmetlerini etkileyenler 

kimlerdir? Sorularına cevap aranmıştır. 

Bu aşamada stratejik planlama ekibi kurumumuzun bütün paydaşlarını ayrıntılı 

olarak belirtilmiş ayrıca bir paydaşta farklı özellik, beklenti ve öneme sahip alt 

gruplar mevcutsa; paydaşlar bu alt gruplar bazında ele alınarak büyük çaplı bir 

paydaş listesi oluşturmuştur. 

Paydaşların kurumla ilişkileri belirlenerek iç paydaş /dış paydaş/ yararlanıcı olarak 

sınıflandırılması yapılmıştır. 

 

       Paydaşların Önceliklendirilmesi: 

Paydaşların önceliklendirilmesinde, paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü 

ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme dereceleri göz önünde bulundurulmuş ve 

öncelik vereceğimiz paydaşlar belirlenerek paydaş listesi indirgenmiştir. Bu 

çalışmada paydaş önceliklendirme matrisinden yararlanılmıştır. 

 

       Paydaşların Değerlendirilmesi: 

Stratejik Planlama Ekibi paydaşın, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgili 

olduğunu ve kurumumuz ile paydaşların birbiri için taşıdıkları önem ve etkileme 

gücünü gösteren bir Etki/Önem matrisi ile Ürün/Hizmet matrisi hazırlanmasına 

karar verilmiştir.  

 

   Kuruluş İçi Analiz 

     Kurum Kültürü Analizi 

İlçe millî eğitim müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde temel alınan usul ve 

esaslar; mevzuata, mesleki değerler ile kurumsal ilkelere dayanmaktadır. Eğitim 

hizmetlerinde yazılı belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı 

ve elektronik ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır. Müdürlüğümüz iç ve 

dış iletişimde resmi iletişim araç ve yöntemleri kullanılır. Yazışmalar “Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde 

yürütülmektedir. Vatandaşlardan ve paydaşlardan gelen taleplere cevap verirken, 

vatandaş ve hizmet odaklı olarak özverili çalışma anlayışını benimsemiştir. “Bilgi 

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

Kurumumuzun faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler takip edilerek 

seminer, çalıştay ve eğitim çalışmalarına katılım sağlanmaktadır. Hizmet içi 

eğitimler ile aynı meslek grubundan personelin veya aynı işleri yapan çalışanların 

arasında olumlu bağlar kurulması ve kurumsal aidiyetin gelişmesi sağlanmaktadır. 

Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, Millî Eğitim Müdürü önderliğinde en 

üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele 

alınmıştır. Etkin bir kurum içi iletişim ile kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara 

doğru bir şekilde yansıtılması ile bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması 

sağlanmıştır. Millî Eğitim Müdürlüğünde uygulanan kurum içi iletişim, kurum 

çalışanlarına kurumsal amaçlar, ulaşılmak istenen hedefler, görevler, yapılan 

faaliyetler ve karşılaşılabilen sorunlar konusunda bilgi sağlamaktadır. Ayrıca 

çalışanlar, kurumun içinde bulunduğu mevcut durumu ve kendilerinin kurum 

içindeki yerleri ve rollerini yine kurum içi iletişim faaliyetleri sayesinde 

öğrenebilmektedirler. 

Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi 

düzenlenmiş (Katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak 

saptanmış) toplantılardır. Bu kapsamda Millî Eğitim Müdürü başkanlığında karar 

alma süreçlerinde sistematik bir yaklaşımla periyodik toplantılar yapılır. Millî Eğitim 

Müdürlüğü karar alma süreçlerinde katılımcı yöntemi benimsemiştir. 

Katılımcı yönetimle, kurumu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen yöneticilerin 

değil, ayrıca personelin katkısını da önemsemekte ve dikkate almaktadır. Görüşme 

sonucu alınan karar için çoğunluğun oyu ya da oybirliğinin sağlanması nihai bir yargı 

değildir. Katılımcı yönetimde belirlenmiş yöneticiler (ya da yönetici) karar almada 

ve onlar için cevap vermede hala en son sorumlu olan kişilerdir (ya da kişidir), 

ancak alınan kararlardan etkilenecek personel üyelerin yönetimin karar  alma  

sürecine  aktif  olarak  gözlemlerini,  analizlerini,  öneri  ve  tavsiyelerini sunmaları 

beklenir. 

 

 

 

 

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/key/key-p.htm#pm
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     Teşkliat yapısı  

     İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Birimleri Kısaltmaları 

 Temel Eğitim, 

 Ortaöğretim, 

 Mesleki ve Teknik Eğitim, 

 Din Öğretimi, 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, 

 Hayat Boyu Öğrenme, 

 Özel Öğretim Kurumları, 

 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, 

 Strateji Geliştirme, 

 İnsan Kaynakları Yönetimi, 

 Destek Hizmetleri  

 İnşaat ve Emlak 
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 İnsan Kaynakları 

 

 

 

 

 Mesleki ve Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

 Strateji ve Geliştirme Hizmetleri 

 İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri 

 İnşaat ve Emlak Hizmetleri 

 Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

 Destek Hizmetleri 

 İnsan Kaynakları Hizmetleri  

 Temel Eğitim Hizmetleri 

 Ortaöğretim Hizmetleri 

 

 Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknoloji Hizmetleri 

 Özel Öğretim Kurumları 

Hizmetleri 

 Özel Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

 Din Öğretimi Hizmetleri 

 Ölçme ve değerlendirme 

Hizmetleri 

Hasan BERHUNİ 
Müdür 

Abdurrahim TURGUT 
Şube Müdürü 

Seyit İZCİ 
Şube Müdürü 

Şekil 1: Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 
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Doktora Yüksek 
Lisans 
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İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM 
MÜDÜRÜ 
 

      1  1                  1 

ŞUBE MÜDÜRÜ    1  1 1  1         2 

OKUL MÜDÜRÜ    16 3 19 91 5 96 1 3 4      119 

OKUL MÜDÜR 
YARDIMCISI    20 2 22 129 34 163              185 

ÖĞRETMEN 1  1 115 73 188 941 1252 2193 12 9 21      2403 

GİH PERSONELİ    1  1 9 3 12 10  10 15 2 17   40 

THS PERSONELİ       1  1 7  7 13  13         21 

SHS PERSONELİ           1 1  1 1   2 

YHS PERSONELİ       1  1 39  39 34 9 43   83 

TOPLAM 1  1 154 78 232 1144 1286 2430 68 10 78 62 12 74      2856 

 

Mali Kaynaklar 

 
Eko. 

Ko

d 

 
Ödenek Türü 

 
2018 Yılı Bütçe 

Kanunu Ödeneği 

 
2019 Yılı Bütçe 

Teklifi Ödeneği 

Değişim 

Oranları 

(%) 

2019 Yılı Bütçe Payları 

(%) 

 
01 

 
Personel Giderleri 

232.138.857,06    

 
02 Sosy al Güvenlik Kurumuna 

41.391.407,16    

03 Devlet Primi Giderleri                1.575.455,58    
04 M al ve Hizmet Alım             13.618.173,03    
05 Giderleri 

    

 
06 

 
Cari Transferler 

    

 
07 

 
Sermay e Giderleri 

    

 
08 

 
Sermay e Transferleri 

    

 
Toplam       288.723.892,83 

 

   

 

PESTLE Analizi 

İlimizde, Bölgemizde, Ülkemizde, Dünyada Türk eğitim sisteminin genel yapısı, eğitim 

alanında dünyadaki genel durum ve eğilimler, eğitim sisteminde yeniden yapılanma 

ihtiyacı, eğitimde sosyal diyalog, Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik takip 

edilerek analiz edilmiştir. 
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 GZFT Analizi 

Müdürlüğümüz birimlerinin ve dış paydaşların görüşleri alınarak Müdürlüğümüzün 

güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir. Bu süreçte değişik tarihlerde 

yapılan, her düzey ve birimden temsilcilerin katılımı sonucunda ortaya çıkan ortak 

görüşler önceliklendirilerek GZFT (Güçlü, Zayıf yönler, Fırsat ve Tehditler) 

analizinde birleştirilmiş ve İlçe Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi tarafından 

aşağıdaki son hali verilmiştir. 

 

Tablo 4: GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Stratejik yönetim ve planlamaya önem veren kurum liderinin olması 

 İlçemizde özel eğitime ihtiyacı olan bireylere büyük oranda ulaşılıyor olması 

 İlçemizde rehberlik araştırma merkezi bulunması. 

 Okul ve kurumların bilgisayar, teknolojik donanımları ve iletişim alt yapı sistemlerinin 

ihtiyacı karşılayacak düzeyde olması, bilgiye ulaşımın kolay olması 

 Fatih Projesi kapsamındaki okullarda öğretmen eğitimi ve alt yapı kurulumlarının 

büyük oranda tamamlanmış olması 

 Okul/Kurumların eğitim-öğretim, insan kaynakları ve proje alanlarındaki 

çalışmalarının performans takip çizelgeleri ile izlenmesi. 

 İlçemize ait özel projelerin olması, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere 

katılımların yüksek olması, bu çalışmaların diğer kurumlarla işbirliği içerisinde 

yürütülmesi. 

 Kurumun, paydaşlarından gelen her türlü şikâyet, önerilere ve görüşlere (e-posta, 

telefon, Bimer, Alo 147 vb.) açık olması, zamanında cevap verilmesi, uygun taleplerin 

karşılanması. 

 Kurum personelinin genç, dinamik, eğitimli olması ve personel arasında sosyal 

bağların güçlü olması 

 Kurumda hukuk biriminin bulunması ve bu birimde çalışan yeterli sayıda olması 

 Okul kurum türü ve alan /dal çeşitliliği bakımından iyi olması 

 Velilerin okullarla rahat iletişim kurabilmeleri 
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 Okullaşma oranının artmış olması 

 Güçlü bir tarihi eser envanterinin bulunması ve eğitim amaçlı gezi ve incelemelerde 

bunlardan yararlanma olanağı olması 

 Sosyo-kültürel çeşitliliğin zenginliği ve bu kültürlerin birlikte bir arada yaşama 

becerisinin yüksek olması 

 Yılın tüm zamanlarında ilçemizin her tarafına ve eğitim kurumlarına ulaşım ve 

erişimde aksamaların yok denecek düzeyde az olması 

 Okul öncesi ve temel eğitim düzeyindeki kız çocuklarının okullaşmasında ailelerin 

dirençlerinin olmaması 

 Tarihi turizm hareketliliğinin öğrencilerin farklı kültürleri tanımalarına olan 

katkısının olması 
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ZAYIF YÖNLER 

 Sosyal faaliyetlerden her öğrencinin eşit düzeyde faydalanamaması. 

 Maddi kaynak yetersizliği 

 İlçemiz bünyesinde birleştirilmiş sınıf sayısının çok olması. 

 Eğitim yöneticilerinin bilişim teknolojilerini istenen düzeyde kullanamaması 

 Eğitime destek amaçlı sivil toplum kuruluşlarının yeterli düzeyde 

örgütlenmemiş olmaları. 

 Sanayi kuruluşlarının ilçemizde yeterli düzeyde bulunmayışları ve eğitime 

desteklerinin sağlanamaması. 

 Yerel yönetim organizasyonlarının eğitime desteklerinin yetersiz olması. 

 Velilerimizin eğitim düzeylerinin eğitim sürecine katkı yapabilecek düzeyde 

olmaması. 

 İlimizde kurulu bulunan Üniversitenin öğretmen niteliklerini arttırıcı bölüm 

ve kadrolarının yetersiz olması. 

 Yerel basın-yayın kuruluşlarının nicelik olarak azlığı ve eğitim odaklı 

aktivitelerinin yetersiz olması. 

 Sanayi kuruluşlarının yeterli olmaması nedeniyle mesleki eğitim veren 

kurumlarımızdaki öğrencilerinin eğitimleri süresince iş tecrübesi kazanmaları 

yönünde engel olması. 

 Mesleki eğitimden mezun öğrencilerin ara insan gücüne kaynaklık edebileceği 

sanayi kuruluşlarının yetersizliği nedeniyle istihdam edilememeleri. 

 Rehberlik hizmetlerinin istenilen düzeyde olmaması. 
 

 Veli bilinçlendirme eğitimlerinin yeterli düzeyde olmaması. 
 

 İlçemiz eğitim sorunlarının tartışıldığı sempozyum, çalıştay, kongre vb. 

çalışma sayısının yetersiz olması. 

 Üniversitelerle yeterli düzeyde iş birliğinin olmaması. 
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FIRSATLAR 

 Ağır kış koşullarına bağlı eğitim aksamalarının olmaması. 

 İlimizin turizm potansiyeline bağlı olarak kurulu turistik tesislerde ihtiyacı 

duyulan ara insan gücüne yönelik turizm-otelcilik gibi bölümlerde eğitim 

gören öğrencilerin istihdam imkanları ve bu talebe bağlı olarak ortaya çıkacak 

mesleki eğitim talebi. 

 İlimizde var olan telkâri vb. el sanatlarının turizm potansiyeli ile 

ilişkilendirilerek mesleki eğitim ve halk eğitimi birimlerinde gerekli eleman 

yetiştirme kapasitesinin değerlendirilmesi. 

 AB ve Dünya Bankasının desteklediği eğitim projelerin varlığı. 

 Müfredat programlarının günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde 

yenileniyor olması. 

 Okullarda idari kadrolarda görev yapan personelin genç olması. 

 Genç nüfus oranının yüksek olması. 

 Sosyal Yardımlaşma Vakfınca ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımlarının 

yapılıyor olması. 

 Eğitime destek veren hayırseverlerin artması. 

 Üst yönetimin eğitime yaklaşımı ve desteği. 

 İlçemizde sosyal bağların güçlü olması. 

 İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliğinin olması. 

 Son dönemde toplumda oluşan Mardin'e ilişkin merakın burayı cazip hale 

getirmesi. 

 Parçalanmış aile sayısının az olması. 

 Madde bağımlılığın az olması. 
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TEHDİTLER 

 İlçemizin coğrafi olarak Suriye, Irak ülkelerine yakınlığından dolayı bu 

ülkelerde meydana gelen iç karışıklıkların sonucunda gelişen göçlerinin 

ilçemizdeki eğitim kurumlarına muhtemel olumsuz etkileri. 

 Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrencilere yönelik 

olarak ortaya çıkabilecek bağımlılık yapıcı madde ve teknoloji kullanımının 

yaratabileceği tehlikeler. 

 Mevsimlik tarım işçiliği uygulamasına bağlı olarak yılın belirli zamanlarında 

tarım alanlarına göç eden ailelerin çocuklarının eğitime erişimlerinde ortaya 

çıkan engeller. 

 İlimizdeki velilerin sosyo-ekonomik düzeylerinin eğitimin nicelik ve nitelik 

olarak gelişimine katkı sunabilecek durumda olmaması. 

 Öğretmen ve idareci değişiminin fazla olması. 

 Madde kullanımı ile ilgili müdürlüğümüzle işbirliği içerisinde olan kurumların 

yeteri kadar soruna odaklanamamaları. 

 Mesleki eğitim almış bireylerin istihdam sorunu. 

 Merkeze yapılan göçler sonucunda sosyal, kültürel ve ekonomik yaşanan 

uyumsuzlukların olması. 

 Öğretmen ve idareci değişiminin fazla olması. 

 Velilerin okullara karşı olan ilgisinin halen yetersiz olması. 

 Medyanın olumsuz etkileri. 

 Özel eğitim öğretmeni ve psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni sayısının 

yetersiz olması. 

 Teknoloji politikasını Bakanlığın belirlemesi nedeniyle kota yetersizliği, 

internet web sunucu sınırlaması olması. 

 Yönetici atama yönetmeliklerinin sık değişmesi nedeniyle yıl içinde sürekli 

görevlendirmelerin yapılması eğitim öğretim da aksamalara ve hukuk 

sürecinin başlamasına yol açması 
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 Şehir merkezlerinde Kamulaştırma kapsamında okul alanlarının kısıtlı olması 

ve arsa fiyatlarının yüksek olması, kamulaştırmaya yeterli bütçesinin 

ayrılmaması 

 Yönetmeliklerin uygulanmasından kaynaklanan durumlar nedeniyle okul ve 

kurumlarda disiplin olaylarının artması 

 Bakanlığın politikalarının çok sık değişmesi yatırım planlamalarını, öğretmen, 

öğrenci ve velileri olumsuz etkilemesi. 

 Okul çalışanlarına servis ve yemek hizmeti sunulmayışı 

 Norm kadrolarına ihtiyaç duyulan sayıda dal öğretmeni atanmaması, ücretli 

öğretmen görevlendirmelerinin halen devam ediyor olması. 

 

 

 

     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. 

Durum analizinde yer alan her bir bölümde yapılan analizler sonucunda belirlenmiş 

olan tespitler ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak Müdürlüğümüzün stratejik planının 

mimarisi oluşturulmuştur. 

 

 

Geleceğe Bakış 

  Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

     Müdürlüğümüz Misyonu 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı ve ilgili diğer mevzuat ve üst politika 

belgelerinden yararlanılmıştır. 
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Misyonumuz: 

 

“Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda geleceğe güvenle 
bakan çağın gerektirdiği yeniliklere açık, Milli ve manevi değerlere 
önem veren, kaliteli bir eğitim için gerekli personel ve gerekli 
donanıma sahip yenilikçi, azimli, kararlı, üretken, paylaşan, realist 
nesillerin yetişmesine öncülük eden “KURUM” olmaktır.” 

 
 

 

       Müdürlüğümüz Vizyonu 

Müdürlüğümüzün vizyonu belirlenirken; Strateji Geliştirme Kurulunun görüşleri ele 

alınarak kuruluşun ideal geleceği, çalışanlar tarafından nasıl algılanmak istediği 

değerlendirilmiştir. Paydaş çalışmaları, çalıştaylar, toplumsal beklentiler, anket 

sonuçları ve diğer belgeler analiz edilerek aşağıda belirtilen vizyon oluşturulmuştur. 

 

        Vizyonumuz: 

“Bilgi gücünü kullanma çağının” gereksediği; ufuk, bilgi, beceri, 
değer, duygu ve davranışları en üst seviyeye çıkarmak, Mardin ve 
Türkiye’de çağdaş ülkelerdeki eğitim öğretim standartlarını yakından 
takip ederek onlarla yarışabilecek değişimleri hızla gerçekleştirmek, 
eğitim ve öğrenme süreçlerine yaratıcı katkılar sağlamak, paydaşlarına 
sunabileceği en iyi hizmeti sunarak öğrenci ve yetişkinlerin 
“olabileceklerinin en iyisi olmalarında” model ve lider bir “KURUM” 
olmaktır.” 
 

      

Müdürlüğümüz Temel Değerleri  

Müdürlüğümüzün aşağıda verilen temel değerleri; Strateji Geliştirme Kurulunun 

görüşleri dikkate alınarak nitel analiz, toplumsal beklentiler, paydaş düşünceleri, 

kurumun vizyonu gibi faktörler değerlendirilerek ortaya konulmuştur. 
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Temel Değerlerimiz: 
 İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

 Analitik ve Bilimsel Bakış 

 Çalışanlara ve Hizmetten Yararlananlara Saygı 

 Girişimcilik, Üretkenlik, Yenilikçilik 

 Kültürel Farklılıklara Saygı ve Hoşgörü 

 Sanatsal Duyarlılık 

 Ahlaki Değerlere Bağlı Olma  

 Liyakat  

 Adalet 

 Tarafsızlık ve Güvenilirlik 

 Katılımcılık 

 Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

 İşbirliği, Dayanışma ve Paylaşma 

 Toplum Yararı 

 

Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari 

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

uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 
 

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

belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilecektir. 

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

yabancı dil yeterlilikleri takip edilip uygulamalar yapılacaktır. 

Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her 

yerinde 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 geçilecektir. 

Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla Bakanlığın kuracağı 

mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli yakından takip edilecektir. 

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

olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 
 

Hedef 3.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk 
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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 
artırılması ile ilgili politikalar takip edilecektir. 

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: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
 

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

öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması için Bakanlığın politikaları yakından takip edilecektir. 

Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek 

amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilmesi çalışmalar yapılacaktır. 

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 yapılanması kurulacaktır. 

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü 

güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecektir. 

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

akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.  

Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve 

işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 
 

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 

altyapı iyileştirilecektir. 

Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

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

tamamlama oranları artırılacaktır. 

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

 

Hedef 7 . 1 :  Özel öğretime devam Eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve 

teftiş yapısı güçlendirilecektir. 

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 
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Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine 

uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

 

Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve  eğitim  kademelerinde,  öğrencilerimizin  her  düzeydeki  
yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 
değerlendirme sistemi ile takip edilecektir. 

 
 

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

 

Hedef 1.1 
Tüm alanlarda  ve  eğitim  kademelerinde,  öğrencilerimizin  her  düzeydeki  yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 
desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile takip edilecektir. 

 Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 İlkokul 30 %55,00 %72,18 %87 %93 %95 %100 6 Ay 6 Ay 

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

Ortaokul  %62,29 %73,16 %82,1 %90 %94 %100 6 Ay 6 Ay 
 

Lise 
 

%52,00 
 

%62,13 
 

%71,3 
 

%78 
 

%89 
 

%100 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

 
PG 1.1.2 Öğrenci 
başına okunan kitap 
sayısı 

İlkokul  
30 

18,03 20 2
1 

2
2 

23 24 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 6,14 7 9 1
0 

11 12 6 Ay 6 Ay 

Lise 2,12 4,5 6 7 8 9 6 Ay 6 Ay 

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

40 %10 %9 %8 %9 %8 %7 6 Ay 6 Ay 

 

 
Riskler 

-   -Başarılı eğitimin önemli bir ayağı bilinçli velilerdir. Bölgemizdeki velilerin eğitim sürecine katkıları ülke 
ortalamasının gerisinde olması, 

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

- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına yönelik talepler, 

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumdan vazgeçememeleri. 

 
 
 

Stratejiler 

S 1.1.1 
- Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik 
temelli ölçme değerlendirme modelleri takip edilecektir. 

 

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

 
S 1.1.3 

- Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak ve modellenen 

yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 20.000.00TL 

 

 
Tespitler 

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

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

bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

- Akademik başarının gerçekleşmesi okullarda ki teknolojik altyapıların yeterli olmayışı 

 
 
 

İhtiyaçlar 

-  - Öğretmenin kalitesinin artması eğitimin kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Geliştirilecek olan öğrenme analitiği 
araçlarının etkin kullanılması için mevcut öğretmenlere bu alanda hizmet içi faaliyetler verilmelidir. 

- Uygulanacak olan e-portfolyo' da öğrencinin değerlendirilmesinde sınıf öğretmeninin yanında o sınıfa giren 
branş öğretmenlerinin de görüşleri alınması, 

-   Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşması ve ulaşılabilir olması için yerel yönetimlerle işbirliği                         
içinde olunması, 

- Ölçme ve değerlendirme merkezlerinde bütün brans öğretmenlerinin olması, 

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

yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi, 

- Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması. 
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Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate 
alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri takip edilip uygulamalar yapılacaktır. 

 

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

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

  

 

 

Açıklamalı [FI22]: Hedef 1.3. …… yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 
(uygulama düzeyi) .. hedef ifadesi uyarlanmalıdır. 

  

Amaç 1 

  

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

 

Hedef 1.2 Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri 
sistemi takip edillip uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan 
ortalaması 

100 42 50 56 61 65 70 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim    

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖHŞ, HBÖHŞ, MTEHŞ, OHŞ, ÖERHŞ, ÖÖKHŞ, TEHŞ, ÖYGHŞ, YEĞİTEK. 

 

 
Riskler 

- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması, 
- Dil laboratuvarlarının olmaması. 

  - Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması, 
 

 
 
 

Stratejiler 

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

 

S 1.2.2 
- Farklı branşlardaki öğretmenlerin özellikle terimler noktasında yabancı dile hakim olmaları daha iyi 
olacaktır, bu nedenle öğretmenler için hizmetiçi seminerlere yada kurslara yönlendirelecektir. 

 
S 1.2.3 

  - .İlçemiz çok turist çeken bir bölgede olduğu için özellikle lise öğrencilerinin bu turistlerle iletişimini                         
sağlamak ve dil edinimlerini arttırmak için devlet destekli projeler üretilecektir. 

 
Maliyet Tahmini 10.000.00 TL 

 

 
Tespitler 

- Tüm öğrencilerin eğitimde bu uygulamalara erişimlerinin olması için fırsat eşitliğinin olmaması, 

-Farklı türdeki liselerin müfredat içeriklerine göre ( özellikle terimler bazında ) yabancı dil  eğitimi   

verilmesi gerektiği, 

- Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması, 

- Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş birliğinin 

yetersiz olması, 

- Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil becerilerinin ölçülmemesi ve bunların 

dikkate alınmaması. 

 
İhtiyaçlar 

-   - Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin yapılması, 

  - 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 ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit 
öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını 
aşması sağlanacaktır. 
 

 

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

tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci 
ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması 
sağlanacaktır. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

 

Başlangıç 

Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 

İzleme 

Sıklığı 

 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 EBA Ders Portali 

aylık ortalama tekil 

ziyaretçi sayısı 

 

40 
 

18.285 
 

19.316 
 

21.314 
 

22.485 
 

24.988 
 

27.100 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 1.3.2 EBA Ders Portali kullanıcı 
başına aylık ortalama sistemde 
kalma süresi (dk) 

 

30 
 

32 
 

39 
 

49 
 

60 
 

75 
 

96 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 1.3.3 Tasarım ve Beceri Atölye 
Sayısı 

 
30 

  
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖHŞ, HBÖHŞ, MTEHŞ, OHŞ, ÖYGHŞ, ÖERHŞ, ÖÖKHŞ, TEHŞ. 

 

 
Riskler 

- Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere ilişkin önlemlerin yetersizliği, 

- İnternet altyapısının bölgeler arası gösterebileceği farklılıktan dolayı internet erişiminde yaşanabilecek 
aksaklıklar, 

- Dijital içerik geliştirme ile ilgili bilincin olmayışı, 

 

Stratejiler 
S 1.3.1 

- Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için sistematik bir takip sistemi oluşturulacaktır . 

 S 1.3.2 
- Dijital becerilerin gelişmesi için öğretmenler yönlendirilektir. 

Maliyet Tahmini 20.000.00 TL 
 
 

Tespitler 

- Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması, 

- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması, 

- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği kavramlarına ilişkin toplumsal farkındalık düzeyinin düşük 
olması, 

- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

 

 
İhtiyaçlar 

- Eğitim dijital arşivinin oluşturulması için gerekli altyapı, 

- Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi için ilgili personelin eğitimi, 

- Öğretmenlerin dijital beceriler konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi, 

- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği konularında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam iş 
birliği, 

- EBA eğitim portalinin kapsam ve içeriğinin geliştirilmesi.  
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Amaç 2: 
 

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı 

ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

 

Hedef 2.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim 

yapısına geçilecektir. 
 
 

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

Hedef 2.1 
Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim 
yapısına geçilecektir. 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1. Kurulan eğitsel veri ambarının takip 
edilmesi 

30 0 %40 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. Okul stratejik planları ile yıllık okul 
gelişim planlarının izlenmesi için kurulan 
sistemin izlenmesi 

40 0 %10 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.3. Coğrafi bilgi sisteminin kurulması 30 %40 %80 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 
 

 
Riskler 

- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi, 
- Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar, 
- Yeni kurulacak birimler ile mevcut birimler arasında olası yetki çakışması, 

- Okul planlarında belirlenen amaçların bağlantısız olması. 
 

Stratejiler 
S 2.1.1 - Bakanlığın tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek ve izlenmesi için süreç başlatılacaktır. 

S 2.1.2 - Okul bazında geçilecek veriye dayalı yönetim sistemin takip edilektir. 

Maliyet Tahmini 10.000.00 TL 
 

 
Tespitler 

- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması, 

- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması, 

 

 
 
İhtiyaçlar 

- İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
- Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği, 

- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması, 
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Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla 
Bakanlığın kuracağı mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli yakından takip 
edilecektir. 

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

Hedef 2.2 
Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla Bakanlığın kuracağı mesleki gelişim anlayışı, 
sistemi ve modeli yakından takip edilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığ
ı 

 
PG 2.2.1 Lisansüstü 
eğitim alan 
personel 
oranı (%) 

PG 2.2.1.1 Alanında 
lisansüstü 
eğitim alan 
öğretmen 
oranı(%) 
PG 2.2.1.2 Yönetim 

 

 
35 

 
- 

 
- 

 
- 

 
%10 

 
%20 

 
%40 

 

 
6 Ay 

 

 
6 Ay 

alanında lisansüstü 
eğitim alan yönetici 
oranı(%) 

 - - - %5 %25 %50   

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 30 %15 %20 %25 %29 %35 %42 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 35 %10 %9,5 %9 %8,5 %8 %7,5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖHŞ, HBÖHŞ, MTEHŞ, OHŞ, ÖERHŞ, ÖÖKHŞ, PHŞ, TEHŞ, YYEHŞ,ÖDSHŞ, SGHŞ, 
YEĞİTEK. 

 
 

Riskler 

- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması, 
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet, 
- Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı sağlanamaması, 
- Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için verilecek teşviklerin maliyeti, 

- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması. 
 

Stratejiler 
S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin yeniden yapılandırandırılan mesleki gelişim sistemi takip edilecektir. 

S 2.2.2 - İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 11.000.00 TL 

 
 

Tespitler 

- Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 
- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması, 

- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması, 
- Ülke genelinde dengeli norm dağılımının olmaması, 

- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin 
bulunmaması. 

 
 

İhtiyaçlar 

- Bakanlık bütçesinde personel giderleri için ayrılan ödeneğin meslek kanunu, ücretli öğretmen ile 
dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenler için yapılacak iyileştirmelere göre yükseltilmesi, 
- Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar oluşturulması, 
- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların 

yapılması, 

- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda mali kaynak. 
     

 

  

 

 
 
 
 



34 
 

 

 

 Amaç 3: 
 

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve 

fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

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

Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri 
sağlanacaktır. 
 Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek   
yaygınlaştırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1 3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) 50 %30  %33 %40 %44 %50 %55 6 Ay  

PG 3.1.3 İlkokul birinci sınıf 
öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi 
eğitim almış olanların oranı (%) 

50 %35 %39 %42 %45 %50 %60 6 Ay  

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİHŞ, DÖHŞ,  HBÖHŞ,  HHŞ,  İEHŞ,  ÖERHŞ,  ÖÖKHŞ,  ÖYGHŞ,  PHŞ,  SGB,  

 
Riskler 

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

- Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden yürütülememesi 
-   - Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması, 
-   - Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili istenen 

düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaması, 
 

Stratejiler 

S 3.1.1 - Eğitim-öğretimin ilk gününden itibaren güncellenerek devam edilecek e-portfolyo sistemiyle öğrenci gelişiminin 
izlenmesi, öğretmenlerin öğrenci gelişim durumunu izleyebilmesi. 

S 3.1.2 - Ailenin yerel diline göre bilinçlendirme çalışmalarının yapılması. 

S 3.1.3 Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır 

Maliyet Tahmini 13.000.00 TL 

 

Tespitler 
- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek zamanlı 
olmaması, 
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 
- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip değerlendirilememesi ve 
erken çocukluk Tespitler eğitim hizmetine yönelik ortak bir kalite standardının olmaması, 
- Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde bilgi ve farkındalığa 
sahip olmaması, 
- Yurdun bazı kesimlerinde şartları elverişsiz bazı ailelerin özellikle geçici koruma altında olanlar ile mevsimlik 
tarım işçisi ailelerin erken çocukluk eğitimine erişimde sorunlar yaşaması. 

 

 
İhtiyaçlar 

  - 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, 

  - Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet modellerinin geliştirilmesi, 

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

  - Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması. 
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Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 
önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel 
eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılması ile ilgili politikalar takip 
edilecektir. 

 
 

Amaç 3 

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

 

Hedef 3.2 
Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve 
değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılması ile ilgili politikalar takip 
edilecektir. 

 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam 
eden 

öğrenci oranı (%) 

 

25 
 

%25,4 %20 
 

%17 %14 
 

%10 
 

%6 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 3.2.2 Temel 

eğitimde 20 gün 

ve üzeri devam 

öğrenci oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 gün ve 

üzeri devamsız öğrenci oranı 

(%) PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 

gün ve 

üzeri devamsız öğrenci 

oranı(%) 

 

 
25 

 

%5 
 

%4,3 
 

%3,2 
 

%2,5 
 

%2 
 

%1,7 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

%8 %7,21 %6,5 %6 %5,3 %4 6 Ay 6 Ay 

 

PG 3.2.3 Temel 

eğitimde 

okullaşma 

oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 
PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 

 

 
25 

 

%98,35 
 

%98,7 
 

%99 
 

%99,3 
 

%99,6 
 

%100 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

%98,62 %98,8 %99 %99,4 %99,7 %100 6 Ay 6 Ay 

 
PG 3.2.4 Temel 

eğitimde 

öğrenci sayısı 

30’dan fazla 

olan şube oranı 
(%) 

PG 3.2.4.1 İlkokulda öğrenci 

sayısı 30’dan fazla olan şube 

oranı (%) 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci 
sayısı 30’dan fazla olan şube 

oranı (%) 

 

 
 

25 

 
%10,45 

 
%8 

 
%6,2 

 
%5,4 

 
%5 

 
%4 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

%20 %17,3 %12 %10 %8 %7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmeteri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖHŞ, DHŞ, SGHŞ, OHŞ, MTEHŞ, ÖERHŞ, ÖÖKHŞ, HBÖHŞ, İEHŞ. 

 
 

Riskler 

- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme anlayışından 
uzaklaştırması, 

- Yurtiçi ve yurt dışı göç hareketlerin yaşanması ve nüfusun ülke genelinde homojen bir şekilde dağılmaması, 

- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, 

- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim temelli 

değerlendirme konusunda deneyim eksikliği. 

 

Stratejiler 
S 3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır. 

S 3.2.2 İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 9.000.00 TL 

 
 

Tespitler 

- Yurtiçi nüfus hareketleri sonucunda bazı bölgelerde sürekli olarak derslik ihtiyacının oluşması ve ikili eğitim 
yapılması, 

- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin öğrencilerin gelişim 

özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı, 

- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini 

geliştirecek fırsatların yetersiz olması. 

 

 
İhtiyaçlar 

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

- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 

- İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 
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Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalar yakından takip edilecektir. 

 
 

Amaç A3 
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 uygulamalar yakından takip edilecektir. 

  

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 

İzleme 
Sıklığı 

 

Rapor 
Sıklığı 

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

 

30 
 

0 
 

%2 
 

%4 
 

%4 
 

%5 
 

%5 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

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

 

30 
 

0 
 

%5 
 

%5 
 

%5 
 

%5 
 

%5 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

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

 

40 
 

0 
 

%70 
 

%73 
 

%75 
 

%79 
 

%81 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGHŞ, İEHŞ, DHŞ, DÖHŞ, ÖERHŞ. 

 
 
Riskler 

- Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 
- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 

- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 
- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 

- Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması. 

 
Stratejiler 

S 3.3.1 - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 16.000,00 TL 

 
 
 
Tespitler 

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

- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince edinememesi ve 
hedeflenen 
başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince desteklenememesi, 

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

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

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

 
 
 
İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 

- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders 
dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi, 

- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve 
öğretmenlerinin 
desteklenmesi için finansman sağlanması, 

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

- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması. 
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 Amaç 4: 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst 

öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan 

öğrenciler yetiştirilecektir. 

 

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
 

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

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

   
Performans Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangı
ç 

Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 

İzleme 
Sıklığı 

 

Rapor 
Sıklığı 

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

 30  %70,2 

%78 %78 %85 %88 %90  

6 Ay 
 

6 Ay 

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

 

30 %40 %37 %35 %33 %30 %25  

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar 
oranı (9. Sınıf) (%) 

20 %15 %13 %11 %9 %8 %6  

6 Ay 
 

6 Ay 

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

10 %10 %8 %7 %6 %5 %4,4 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon 
doluluk oranı (%) 

10 %73 %76 %80 %83 %85 %86 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖHŞ, MTEHŞ, ÖERHŞ, ÖÖKHŞ,DHŞ, İEHŞ, ÖDSHŞ, SGHŞ. 

 
 
Riskler 

-   - Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç, 
-   - Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, 

  - Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

-   
Stratejiler 

S 4.1.1   - Kız çocukları ile gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuklar başta olmak üzere özel politika 
gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf 
tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.1.2   - Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlanması için aile görüşmeler yapılarak bütün öğrencilere 
ulaşılacaktır. 

Maliyet Tahmini  12.000.00 TL 

 
 
 
Tespitler 

-   - Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince dikkate 
alınmaması, 

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

-   - Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar yaşaması, 
-   - Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 

 
 
 
İhtiyaçlar 

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

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

-   - Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 
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Hedef 4.2:  Ortaöğretim,  değişen  dünyanın  gerektirdiği  becerileri  sağlayan  ve  

değişimin  aktörü  olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

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

Hedef 4.2 
Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler 
yetiştiren bir yapıya kavuşturulması için Bakanlığın politikaları yakından takip edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı 
uygulayan okul oranı (%) 

30 0 0 %5 %25 %45 %85 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci 
oranı (%) 

30 0 0 %2 %3 %4 %5 6 Ay 6 Ay 

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

40 0 0 %15 %20 %28 %36 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri Şubesi  
 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
DÖHŞ, MTEHŞ, ÖERHŞ, ÖÖKHŞ, DHŞ, İEHŞ, ÖDSHŞ, SGHŞ. 

 
Riskler 

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

- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi 

- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

Stratejiler 

S 4.2.1 
- Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun geçiş yapılan esnek modüler bir program ve 
ders çizelgesinin aynı şekilde uyarlanması için takip edilecektir. 

S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşme süreci takip edilecektir. 

S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkının azaltılması için politakalar geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 13.000.00 TL 
 

 
Tespitler 

- Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve derslerin 

proje uygulamalarıyla desteklenememesi, 

- Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı olması, 
- İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 

 
İhtiyaçlar 

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

- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 

- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 
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Hedef 4.3: Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve 
kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği 
güçlendirilmesi çalışmalar yapılacaktır. 

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

Hedef 4.3 
Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal 
bilimler liselerinin niteliği güçlendirilmesi çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülen 
proje sayısı 

25 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.3 Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler 
arasında imzalanan protokol sayısı 

25 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.4 Fen ve sosyal bilimler liselerinde ders ve proje 
etkinliklerine katılan öğretim üyesi sayısı 

25 0 5 8 15 17 20 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.5 Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen 
bilimsel etkinliklere katılan fen ve sosyal bilimler lisesi 
öğrenci oranı (%) 

25 0 0 %5 %12 %15 %25 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Hizmetleri  Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖHŞ, ÖÖKHŞ, PHŞ, YYEHŞ, TEHŞ. 

Riskler - Fen ve sosyal bilimler liseleri sayı ve kontenjanlarının artması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yükseköğretime çok fazla değer 
atfetmesi, 
- Fen liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacından uzaklaşması, 
- Her üniversitenin eşit düzeyde araştırma olanaklarına sahip olmaması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşım imkânlarının sınırlılığı. 

 

Stratejiler 
S 4.3.1 - Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliğinin iyileşletirme süreci takip edilecektir.  

 S 4.3.2 - Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerinin artırılması için çalışmalar 
yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 21.000.00  TL 
 

 
 

Tespitler 

- Fen liselerinin üniversiteler ve teknokentlerde Ar-Ge faaliyetleri sürdüren teknoloji firmaları ile iş birliklerinin 
yetersiz olması, 

- Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü 
gelişimini destekleyecek projelerle ilgilenmesine imkân vermemesi, 

- Fen ve sosyal bilimler liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun kıstaslar çerçevesinde 
seçilmemesi, 

- Üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere fen ve sosyal bilimler liseleri öğrencilerinin yeterince katılım 
sağlamaması, 

- Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede olmaması. 

 

 
İhtiyaçlar 

- Fen liseleri ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerine öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların geliştirilmesi, 

- Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders saatlerinin azaltılması, 

- Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması. 
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Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

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

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan 
öğrenci sayısı 35 10 15 20 25 30 40 6 Ay 6 Ay 

 

PG 4.4.2. Yabancı dil dersi yılsonu 
puanı ortalaması 

PG 4.4.2.1  
Ortaokul 
okulOrtaokul 

 
35 

69,94 70 70,5 71 72 73 
 

6 Ay 
 

6 Ay PG 4.4.2.2 
Ortaöğretim 64,98 65 65,5 66 67 68 

PG 4.4.3. Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen 
etkinliklere katılan öğrenci sayısı 30 0 20 45 70 105 150 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞ, İEHŞ OHŞ, ÖYGHŞ, YYEHŞ. 

 

 
Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması, 
- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması, 

- Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. 

 
Stratejiler 

S 4.4.1 
- İmam hatip okullarının güncellenen öğretim programı ve ders yapısı ile bu okullarda verilen 
yabancı dil eğitimi iyileştirme süreci takip edilerek uygulanacaktır. 

S 4.4.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 16.000.00 TL 
 

 
Tespitler 

- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin yetersiz olması, 
- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 

- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 
- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

 
 

İhtiyaçlar 

- Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek materyal 
ihtiyacı, 

- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 
- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 

- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması, 
- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi. 

 

 

 

 

 

 

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 

yapılanması kurulacaktır. 
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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 yapılanması kurulacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Rehberlik öğretmenlerinden bir 
yılda mesleki gelişime yönelik hizmet içi 
eğitime katılanların oranı (%) 

 
100 

 
%25 

 
%27 

 
%30 

 
%33 

 
%38 

 
%45 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler TEHŞ, OHŞ, MTEHŞ, DÖHŞ, ÖÖKHŞ, HBÖHŞ, ÖYGHŞ, BİHŞ. 
 
Riskler 

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

Stratejiler 
 

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

Maliyet Tahmini 17.000.00 TL 
 
Tespitler 

- RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması, 
- Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması, 
- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması. 

 
İhtiyaçlar 

- Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 
- RAM’ların yeniden yapılandırılması, 
- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 
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Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan 

özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına 

uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

 
 
Amaç 5 

 
 

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

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

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

20 %0 %10 %13 %15 %18 %20 6 Ay 6 Ay 

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte 

yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli 

geliştirilecektir. 

 
 
 
Amaç 5 

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

Hedef 5.2 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren 
eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları 
ile ilgili hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı 

60 0 50 150 200 250 300 6 Ay 6 Ay 

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

40 0 1 2 3 4 6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler TEHŞ, OHŞ, MTEHŞ, DÖHŞ, ÖÖKHŞ, HBÖHŞ, İEHŞ, BİHŞ, 

SGB, PGM. 
  

 
 
Riskler 

- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması, 
- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması, 

- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, 
- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

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

Maliyet Tahmini 10.000.00 TL 
 

 
Tespitler 

- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması, 
- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi, 
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

 
 
İhtiyaçlar 

- Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları planlanması, 
- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
- Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 

- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 
Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin sağlanması. 
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PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin 
programlara devam oranı (%) 

20 %90 %95 %96 %96 %97 98 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Tarama ve eğitsel tanı amaçlı hazırlanan 
standart yerli ölçme araçlarının uyarlanması 

30 - %5 %20 %27 %50 %85 6 Ay 6 Ay 

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

15 25 35 45 65 80 105 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.5 İleri öğrenme ortamları için geliştirilen 
örnek modellerin takip edilmesi 
geliştirilmesi 

15 0 %10 %25 %40 %50 %80 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEHŞ, OHŞ, DÖHŞ, ÖÖKHŞ, HBÖHŞ, BİHŞ, ÖDSHŞ, YEĞİTEK. 

 

 
Riskler 

- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, 
- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, 

- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, 
Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

 
 
Stratejiler 

S 5.3.1 Özel yeteneklilere yönelik iyileştirilen kurumsal yapı ve süreçler takip edilecektir. 

S 5.3.2 Özel yeteneklilere yönelik daha ileri seviyeye taşınan tanılama ve değerlendirme takip edilecektir.  

S 5.3.3 - Özel yeteneklilere yönelik geliştirilen öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerin takip edilmesi. 

Maliyet Tahmini 19.000.00 TL 

Tespitler 

- Tarama hizmetlerinin aygın olmaması, 
- Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması, 
- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 

- Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirme çalışmalarının 
yetersiz olması 

İhtiyaçlar 

- 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 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. 

 

 

Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri 

toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun 

biçimde düzenlenecektir. 

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

 
Amaç 6 

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

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

Performans Göstergeleri  Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 
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PG 6.1.1 İşletmelerin 
ve mezunların mesleki 
ve teknik eğitime 
ilişkin 

İşletmelerin 
memnuniyet 
oranı (%) 

Mezunların 
memnuniyet 

 

 
20 

 

%74,74 
 

%75 
 

%75 
 

%75 
 

%75 
 

%75 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

memnuniyet oranı(%) İşletmelerin 
memnuniyet 
oranı (%) 
 

%69,15 %69,15 %69,15 %69,15 %69,15 %69,15 %69,15 %69,15 

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

20 0 0 1 5 7 11 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.4 Özel burs alan mesleki ve teknik 
ortaöğretim öğrenci sayısı 

20 0 2 4 5 6 7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şubesi 
İş Birliği Yapılacak 
Birimler 

HBÖHŞ, ÖERHŞ, TEHŞ, YEĞİTEK, ÖÖKHŞ. 

Riskler 

 - Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam etmesi ve 
yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması, 
 - Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, 
 - Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına 
devamı sağlamaması, 
 - Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi, 
 - Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

 
 
Stratejiler 

S 6.1.1  - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 
S 6.1.2  - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir. 

S 6.1.3  - Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerini ve yeni mesleklere ilişkin  
kazanımları elde etmelerini kolaylaştıracak bir sistem kurulacaktır. 

Maliyet Tahmini 19.000.00  TL 

Tespitler 

 - Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 

 - Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak yükseköğretime daha fazla 
değer atfedilmesi, 
 - Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 
 -  Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilen 
ilgi ve becerilere dayanmaması, 
 - Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı mesleklere yönelik becerilerin 
kazanılmasına imkân verecek bir yapının olmaması. 

 

İhtiyaçlar 

 - Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik 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. 
 

 

 

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

uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir.  

 

 
 
Amaç 6 

 
 

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

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

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Alanlara ait yıllık güncellenen öğretim 
programı oranı(%) 

20 60 60      65 70 80 85 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Güncellenen veya hazırlanan bireysel 
öğrenme materyali sayısının temin edilmesi 

20 0 50 70 80 80 80 6 Ay 6 Ay 
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PG 6.2.3 Güncellenen öğretim programları 
doğrultusunda güncellemesi yapılan 
standart donatım listesi oranı (%) 

 
20 

 
- 

 
%30 

 
%100 

 
%100 

 
%100 

 
%100 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

PG 6.2.5 Gerçek iş ortamlarında mesleki 
gelişim 
faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

20 0 5 10 10 11 11 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri Şubesi        
İş Birliği Yapılacak 
Birimler 

HBÖHŞ, OHŞ, ÖÖKHŞ, DHŞ, ÖYGHŞ, İEHŞ. 

 

 
 
Riskler 

- Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi ve 
teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olması, 

- 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. 

Stratejiler 

S 6.2.1 
- Alan ve dalların öğretim programları ve öğretim süreleri sektör talepleri ile gelişen teknoloji 
doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. 

S 6.2.2  - Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar donanımının güncellenen öğretim programlarına 
uygunluğu sağlanacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

Maliyet Tahmini 20.000.00 TL 
 

 
 
 

Tespitler 

- 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 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. 

 
 

İhtiyaçlar 

- Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin 
geliştirilmesi, 

- Yeni oluşturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen eğitimlerinin 
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 ilişkisi güçlendirilecektir. 

 

 
Amaç 6 

 
 

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasası ile 
bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulunan 
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı 

30 0 0 0 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan 
protokol sayısı 

40 0 0 1 2 3 3 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı model başvurusu 
yapan mesleki ve teknik eğitim kurumu öğrencisi 
ve öğretmeni sayısı 

 
30 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri  Şubesi 
İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞ, ÖÖKHŞ, BİHŞ, HBÖHŞ. 

Riskler 

 - Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların beklenen desteği sağlamaması, 

 - Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 
 - Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi, 

 - Diplomatik ve yapısal engeller, 
 - Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi. 

 

Stratejiler 

S 6.3.1 - Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır. 

S 6.3.2 - Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir. 

S 6.3.3 - Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir 

Maliyet Tahmini 9.000.000  TL 
 

 
 
 

Tespitler 

- Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki ve teknik eğitimle olan 
etkileşiminin beklenen seviyede olmaması, 

-   - 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. 

 
 

İhtiyaçlar 

     -  Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş 
birlikleri, 

   -  Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için finansman, 

   -  Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilmesi için elektronik sistem, 
   -  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 katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

 
Amaç 6 

 

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası 

ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir. 

 

Hedef 6.4 
Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve 
tamamlama oranları artırılacaktır. 

 

 
Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

 
Başlangıç 

Değeri 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 

İzleme 

Sıklığı 

 
Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 25 %5,8 %6 %6,5 %7 %7,5 %8 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları 
tamamlama oranı (%) 

25 %40 %48 %52 %55 %60 %60 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma 
oranı (%) 

25 %10 %11,5 %12 
%
1
3 

%14 %15 25 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.4 İlimizde geçici koruma altındaki 5-17 yaş 
grubundaki yabancı öğrencilerin okullaşma oranı (%) 

25 %70 %80 %80 
%
6
9 

%82 %85 %85 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKHŞ, DÖHŞ, MTEHŞ, OHŞ, ÖDSHŞ, TEHŞ, DHŞ, YEĞİTEK. 
ÖÖKGM, TTKB, DÖGM, MTEGM, OGM, ÖDSHGM, TEGM, DHGM, YEĞİTEK. 

Riskler 
  
 

 - Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması, 
 - Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kariyerlerinde dikkate 
alınmaması 
 - Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim ortamlarının yetersiz oluşu, 

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

 

Stratejiler 

S 6.4.1 - Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

S 6.4.2 - Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilecektir. 

S 6.4.3 - Ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları 
artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 18.000.00  TL 
 

 
 
 

Tespitler 

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

 - Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az olması, 
 - Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim ortamlarının yetersiz kalması, 

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

bölgelerde çocukların resmi okullara kayıt edilmesi hususunda direnç göstermesi, 

 - Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde çalışması. 
 

-   
 

İhtiyaçlar 

 -  Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri 
düzenlenmesi, 

 - Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 

 - 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 çalışmaları hızlandırılması, 

 - Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması. 
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Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için 

destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir. 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları takip edilerek özel öğretim 

kurumlara denetimler programlı bir şekilde yapılacaktır. 

 
Amaç 7 

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

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

 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

 

20 
 

%2 
 

%2,5 
 

%3 
 

%5 
 

%6 
 

%7 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin 
oranı (%) 

20 %1,3 %2 %3 %3,3 %3,4 %3,5 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin 
oranı (%) 

20 %2 %2,3 %2,8 %3,1 %3,2 %3,4 6 Ay 6 Ay 

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan 
öğrencilerin oranı (%) 

 

20 
 

%4 
 

%4,3 
 

%5 
 

%5,2 
 

%5,4 
 

%6 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Hizmetleri  Şubesi 

İş Birliği Yapılacak 
Birimler 

 

SGHŞ, BİHŞ. 

 
Riskler - Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması, 

Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması. 

 
Stratejiler 

 
S 7.1.1 

-Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir 
yapıya dönüştürülecek ve bürokrasi azaltılacaktır. 

 
S 7.1.2 

-Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve programlar, akreditasyon koşulları dikkate alınarak 
yeni pilot okullar şeklinde yapılandırılacaktır. 

 

S 7.1.3 
-Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve 
tedbir mekanizmaları geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 10.000.00 TL 

 
 
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 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. 

 
 
İhtiyaçlar 

- Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi, 

- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar yapılması, 
- Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması ve tedbir 

mekanizmaları geliştirilmesi, 

- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız 
MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerine entegre edilmesi. 
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Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 
 
Amaç 7 

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

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 

 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından 

sertifika alan kişi sayısı 

 

50 
 

0 
 

0 
 

0 
 

20 
 

40 
 

50 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 

 

MTEHŞ, HBÖHŞ, ÖERHŞ. 

 
Riskler - Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek  

standartlarının belirlenmemiş olması, 

- Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalık olmaması, 

- Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

 

 

Stratejiler 

 
S 7.2.1 

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

Maliyet Tahmini 9.000.00 TL 

 
 
Tespitler 

-  - Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması, 
-  - Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş 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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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

MARDİN ARTUKLU İLÇE MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme 
Modeli 
 
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik 
planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve 
değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak 
takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve 
hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun 
analizidir. 
Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve 
değerlendirilmesi uygulamaları, Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik 
Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin geliştirilmiş sürümü olan Mardin Artuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde 
yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri “Katılımcılık, 
Saydamlık, Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik” olarak ifade edilebilir. 
İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin 
de farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve 
çıktılarının insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan 
unsurundan kaynaklı değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda 
sadece nicel yöntemlerle yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları 
açıklamada yetersiz kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya onlara 
alternatif olarak nitel yöntemlerin de uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı 
sunabileceği belirtilebilir. 
Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda birlikte Mardin Artuklu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli, Milli Eğitim 
Bakanlığı izleme modelinin bir parçası ve bileşenidir.  Bu çerçevede yapılan bütün çalışmalar 
bakanlığın izleme modeline uygun olacak biçimde planlanmakta ve ona uygun olarak 
yapılması planlanan çalışmalar koordineli biçimde yürütülmektedir. Bu bağlamda Mardin 
Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 
çerçevesini; 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet 

alanlarına dağılımının belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçleri oluşturmaktadır. 

 
  

Maliyetlendirme: 

 

 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam Maliyet 

Genel Bütçe 18.199.702,63 22.199.702,63 25.199.702,63 28.199.702,63 30.199.702,63   123.998.513,15  

 
Okul Aile Birlikleri 40,000,00 44,000,00 47,000,00 50,000,00 53,000,00 234,000,00 

TOPLAM 18.239.702,63 22.243.702,63 25.246.702,63 28.249.702,63 30.252.702,63 124.232.513,15 
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AMAÇ VE HEDEF 
NO 

2019 2020 2021 2022 2023 

AMAÇ 1  ₺    50.000,00   ₺    52.300,00   ₺    53.300,00   ₺    54.100,00   ₺    54.500,00  

HEDEF1.1  ₺    20.000,00   ₺    20.500,00   ₺    20.700,00   ₺    20.900,00   ₺    21.000,00  

HEDEF1.2  ₺    10.000,00   ₺    11.000,00   ₺    11.200,00   ₺    11.330,00   ₺    11.500,00  

HEDEF1.3  ₺    20.000,00   ₺    20.800,00   ₺    21.400,00   ₺    21.870,00   ₺    22.000,00  

AMAÇ 2  ₺    21.000,00   ₺    22.700,00   ₺    23.510,00   ₺    23.950,00   ₺    24.200,00  

HEDEF2.1  ₺    10.000,00   ₺    11.200,00   ₺    11.520,00   ₺    11.850,00   ₺    12.000,00  

HEDEF2.2  ₺    11.000,00   ₺    11.500,00   ₺    11.990,00   ₺    12.100,00   ₺    12.200,00  

AMAÇ 3  ₺    38.000,00   ₺    39.550,00   ₺    40.700,00   ₺    41.500,00   ₺    42.130,00  

HEDEF3.1  ₺    13.000,00   ₺    13.800,00   ₺    14.100,00   ₺    14.400,00   ₺    14.580,00  

HEDEF3.2  ₺      9.000,00   ₺      9.400,00   ₺      9.800,00   ₺    10.100,00   ₺    10.320,00  

HEDEF3.3  ₺    16.000,00   ₺    16.350,00   ₺    16.800,00   ₺    17.000,00   ₺    17.230,00  

AMAÇ 4  ₺    62.000,00   ₺    62.900,00   ₺    64.510,00   ₺    65.400,00   ₺    66.000,00  

HEDEF4.1  ₺    12.000,00   ₺    12.150,00   ₺    12.500,00   ₺    12.800,00   ₺    13.000,00  

HEDEF4.2  ₺    13.000,00   ₺    13.400,00   ₺    13.700,00   ₺    13.900,00   ₺    14.000,00  

HEDEF4.3  ₺    21.000,00   ₺    21.200,00   ₺    21.780,00   ₺    21.900,00   ₺    22.000,00  

HEDEF4.4  ₺    16.000,00   ₺    16.150,00   ₺    16.530,00   ₺    16.800,00   ₺    17.000,00  

AMAÇ 5  ₺    46.000,00   ₺    47.650,00   ₺    49.350,00   ₺    49.800,00   ₺    50.370,00  

HEDEF5.1  ₺    17.000,00   ₺    17.250,00   ₺    17.530,00   ₺    17.700,00   ₺    17.840,00  

HEDEF5.2  ₺    10.000,00   ₺    11.250,00   ₺    11.820,00   ₺    12.000,00   ₺    12.350,00  

HEDEF5.3  ₺    19.000,00   ₺    19.150,00   ₺    20.000,00   ₺    20.100,00   ₺    20.180,00  

AMAÇ 6  ₺    66.000,00   ₺    68.020,00   ₺    69.500,00   ₺    70.100,00   ₺    70.530,00  

HEDEF6.1  ₺    19.000,00   ₺    19.500,00   ₺    20.000,00   ₺    20.100,00   ₺    20.200,00  

HEDEF6.2  ₺    20.000,00   ₺    20.700,00   ₺    21.100,00   ₺    21.200,00   ₺    21.330,00  

HEDEF6.3  ₺      9.000,00   ₺      9.350,00   ₺      9.600,00   ₺      9.800,00   ₺      9.900,00  

HEDEF6.4  ₺    18.000,00   ₺    18.470,00   ₺    18.800,00   ₺    19.000,00   ₺    19.100,00  

AMAÇ7  ₺    19.000,00   ₺    20.000,00   ₺    20.650,00   ₺    20.700,00   ₺    20.850,00  

HEDEF 7.1  ₺    10.000,00   ₺    10.560,00   ₺    10.770,00   ₺    10.800,00   ₺    10.900,00  

HEDEF 7.2  ₺      9.000,00   ₺      9.440,00   ₺      9.880,00   ₺      9.900,00   ₺      9.950,00  

AMAÇ TOPLAM  ₺  302.000,00   ₺  313.120,00   ₺  321.520,00   ₺  325.550,00   ₺  328.580,00  
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ  

İzleme ve Değerlendirme Süreci değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yıllık Planların 
Yapılması

İlk Altı Aylık 
Gerçekleşmelerin 

Belirlenmesi

İzleme Raporunun 
Hazırlanması ve 

Sunulması 

İzleme Toplanıtlarının 
Gerçekleşmesi 

Yıl Sonu 
Gerçekleşmelerinin  

Belirlenmesi 

İzleme verilerinin 
Değerlendirilmesi

Değerlendirme  
Raporunun 

Haızırlanmsı  ve 
Sunulması 

Deerlendirme 
Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi 
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Hedef Kartı Sorumlulukları 

 

HEDEFLER/ 

BİRİMLER 

B
İE

T
Ş

 

D
H

Ş
 

D
Ö

Ş
 

H
B

Ö
Ş

 

İE
Ş

 

İK
Ş

 

İS
G

B
 

M
M

K
B

 

M
T

E
Ş

 

Ö
B

 

O
Ö

Ş
 

Ö
D

S
H

Ş
 

Ö
E

R
Ş

 

Ö
Ö

K
Ş

 

S
G

Ş
 

T
E

Ş
 

Y
Ö

Y
E

Ş
 

1.1.       İ         İ   İ K İ İ   İ   

1.2.       İ   K     İ   İ   İ İ   İ   

1.3. K     İ         İ   İ   İ İ   İ   

2.1. K       İ         İ         İ     

2.2.  İ  İ  İ İ  İ K  İ İ İ  İ İ  İ İ İ  İ İ  İ 

2.3. İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ K İ İ 

2.4. İ İ İ İ İ İ İ K İ İ İ İ İ İ İ İ İ 

3.1.   İ   İ         İ   İ   İ İ İ K   

3.2.   İ   İ         İ   İ   İ İ İ K   

3.3.   İ     İ İ         İ       İ K   

4.1.   İ İ   İ       İ   K İ İ İ İ     

4.2.   İ İ   İ       İ   K İ İ İ İ     

4.3.     İ           İ   K   İ İ     İ 

4.4.   İ K   İ İ         İ             

5.1. İ   İ İ   İ     İ   İ   K İ   İ   

5.2. İ   İ İ İ İ         İ   K İ İ İ   

5.3. İ   İ İ İ İ         İ İ K İ İ İ   

6.1. İ     İ         K       İ İ   İ   

6.2.     İ İ İ İ   İ K   İ     İ     İ 

6.3. İ İ   İ İ       K         İ       

6.4.     İ K       İ İ     İ       İ   

7.1. İ             İ           K İ     

7.2.       İ       İ İ         K       

 

İ: İş Birliği Yapılacak Birim 

K: Hedef Koordinatörü                 
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Strateji Sorumlulukları 

 

Amaç Hedef Strateji 
Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Amaç 1: Bütün 

öğrencilerimize, 

medeniyetimizin 

ve insanlığın 

ortak değerleri 

ile çağın 

gereklerine 

uygun bilgi, 

beceri, tutum ve 

davranışların 

kazandırılması 

sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 Tüm alanlarda 

ve eğitim kademelerinde, 

öğrencilerimizin her 

düzeydeki 

yeterliliklerinin 

belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesi için ölçme 

ve değerlendirme 

amacıyla Bakanlık 

tarafından kurulacak olan 

sistem etkin bir şekilde 

kullanılacaktır. 

Strateji 1.1.1: Eğitim kalitesinin artırılması 

için ölçme ve değerlendirme yöntemleri 

etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme 

değerlendirme yapılacaktır. 

ÖDSHŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 1.1.2: Öğrencilerin bilimsel, 

kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti 

alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak 

ve izlenecektir. 

ÖDSHŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 1.1.3: Kademeler arası geçiş 

sınavlarının eğitim sistemimiz üzerinde 

meydana getirdiği baskının azaltılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

ÖDSHŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Hedef 1.2 Öğrencilerin 

yaş, okul türü ve 

programlarına göre 

gereksinimlerini dikkate 

alan beceri temelli 

yabancı dil yeterlilikleri 

sistemine geçilmesine 

ilişkin etkin çalışmalar 

yürütülecektir. 

Strateji 1.2.1: İl genelindeki yabancı dil 

eğitimleri, seviye ve okul türlerine göre 

uyarlanacaktır. 

Tüm  

Eğitim  

Şubeleri 

Tüm  

Eğitim  

Şubeleri 

Strateji 1.2.2: Yeni kaynaklar ile 

öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı 

deneyimlemesi ve Bakanlıkça geliştirilecek 

olan dijital içerikleri kullanmaları 

sağlanacaktır. 

BİETŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 1.2.3: Yabancı dil eğitiminde 

öğretmen nitelik ve yeterlilikleri 

yükseltilecektir. 

İKŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Hedef 1.3 Öğrenme 

süreçlerini desteklemek 

üzere Bakanlıkça 

gerçekleştirilecek dijital 

içerik ve beceri destekli 

dönüşüm ile İlimizin her 

yerinde yaşayan öğrenci 

ve öğretmenlerimizin eşit 

öğrenme ve öğretme 

fırsatlarını yakalamaları 

ve öğrenmenin sınıf 

duvarlarını aşması 

sağlanacaktır. 

Strateji 1.3.1: Dijital içerik ve becerilerin 
gelişmesi için kurulan sistemi verimli hale 
getirmek için etkin çalışmalar yapılacaktır. 

BİETŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 1.3.2: Dijital becerilerin gelişmesi 
için içerik geliştirilecek ve bu kapsamda 
öğretmen eğitimi yapılacaktır. 

İKŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 
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Amaç  Hedef Strateji 
Ana  

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Amaç 2: Çağdaş 

normlara uygun, 

etkili, verimli 

yönetim ve 

organizasyon 

yapısı ve 

süreçleri hâkim 

kılınacaktır. 

Hedef 2.1 Yönetim ve 

öğrenme etkinliklerinin 

izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla 

veriye dayalı yönetim 

yapısına geçilecektir. 

Strateji 2.1.1: İlin tüm kararları veriye 
dayalı hâle getirilecek ve bürokratik 
süreç azaltılacaktır. 

ÖB 

BİETŞ 

DHŞ 

SGŞ 

Strateji 2.1.2: Okul bazında veriye dayalı 
yönetim sistemine geçilecektir. 

ÖB 

HBÖŞ 

İKŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Hedef 2.2. Öğretmen ve okul 
yöneticilerinin gelişimlerini 
desteklemek amacıyla yeni bir 
mesleki gelişim anlayışı, 
sistemi ve modelinin 
uygulanması için çalışmalar 

başlatılacaktır. 
 

Strateji 2.2.1: Öğretmen ve okul 
yöneticilerinin mesleki gelişim sistemi 
yeniden yapılandırılacaktır. 

İKŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 2.2.2: Öğretmen ve okul 
yöneticilerinin mesleki gelişim sistemi 
yeniden yapılandırılacaktır. 

İKŞ 
Tüm  

Şubeler 

Hedef 2.3. Eğitimin 
niteliğinin artırılması ve 
okullarda planlı yönetim 
anlayışının yerleşmesi 
amacıyla bütçe ile plan bağını 
kuran verimli bir finansman 
modelinin altyapısı 
oluşturulacaktır 

 

Strateji 2.3.1: Temel eğitim ve 

ortaöğretimde okullarımızın finansman 

yöntemleri çeşitlendirilerek okullar için 

ayrılan bütçenin artırılması sağlanacaktır. 

SGŞ 

DÖŞ 

HBÖŞ 

MTEŞ 

OÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 2.3.1: Müdürlüğümüz 

kararlarının veriye dayalı hâle 

getirilmesine yönelik olarak istatistik 

altyapısı güçlendirilecektir. 

SGŞ 
Tüm 

Şubeler 

 

Hedef 2. 4 :Kurumsal rehberlik ve 
teftiş sistemi okul geliştirme 
amaçlı rehberlik boyutunu öne 
çıkaracak şekilde müfettişler 
tarafından aktif kılınacaktır. 

 

Strateji 2.4.1 :Okullarımızın gelişimini 
sağlamak amacıyla kurumsal rehberlik ve 
teftiş hizmetleri yapılandırılacaktır 

MMKB 
Tüm 

Şubeler 

Amaç 3: Okul 

öncesi eğitim ve 

temel eğitimde 

öğrencilerimizin 

bilişsel, duygusal 

ve fiziksel olarak 

çok boyutlu 

gelişimleri 

sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken çocukluk 

eğitiminin niteliği ve 

yaygınlığı artırılacak, 

toplum temelli erken 

çocukluk çeşitlendirilerek 

yaygınlaştırılacaktır. 

Strateji 3.1.1: Erken çocukluk eğitim 

hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 
TEŞ 

HBÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 3.1.2: Erken çocukluk eğitimine 

yönelik hizmetlerde Bakanlıkça 

geliştirilecek sistem uygulanacaktır. 

TEŞ 

HBÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 3.1.3: Erken çocukluk eğitiminde 

şartları elverişsiz gruplarda eğitimin 

niteliği artırılacaktır. 

TEŞ 

HBÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 
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Amaç  Hedef Strateji 
Ana 

 Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Amaç 3: Okul 

öncesi eğitim ve 

temel eğitimde 

öğrencilerimizin 

bilişsel, duygusal 

ve fiziksel olarak 

çok boyutlu 

gelişimleri 

sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 Öğrencilerimizin 

bilişsel, duygusal ve fiziksel 

olarak çok boyutlu gelişimini 

önemseyen, bilimsel 

düşünme, tutum ve değerleri 

içselleştirebilecekleri bir 

temel eğitim yapısına 

geçilerek okullaşma oranı 

artırılacaktır. 

Strateji 3.2.1: İlkokul ve ortaokullarda 

okullaşma oranları artırılacak, 

devamsızlık oranları azaltılacaktır. 

TEŞ 

DÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 3.2.2: İlkokul ve ortaokullarda 
öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve 
fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 
önemseyen faaliyetler 
gerçekleştirilecektir. 

TEŞ 

DÖŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Hedef 3.3 Temel eğitimde 

okulların niteliğini artıracak 

yenilikçi uygulamalara yer 

verilecektir. 

Strateji 3.3.1: Temel eğitimde yenilikçi 

uygulamalara imkân sağlanacaktır. 
TEŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 3.3.2: Temel eğitimde okullar 

arası başarı farkı azaltılarak okulların 

niteliği artırılacaktır. 

TEŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Amaç 4: 

Öğrencileri ilgi, 

yetenek ve 

kapasiteleri 

doğrultusunda 

hayata ve üst 

öğretime 

hazırlayan bir 

ortaöğretim 

sistemi ile 

toplumsal 

sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin 

sosyal, kültürel 

ve ekonomik 

kalkınmasına 

katkı sunan 

öğrenciler 

yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime 

katılım ve tamamlama 

oranları artırılacaktır. 

Strateji 4.1.1: Kız çocukları ile özel 

politika gerektiren gruplar başta olmak 

üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime 

katılımlarının artırılması, devamsızlık ve 

sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞMTE

ŞÖERŞÖ

ÖKŞ 

Strateji 4.1.2: Öğrencilerin ortaöğretime 
katılım ve devamını sağlayacak şekilde 
yatılılık imkânlarının kalitesi 
iyileştirilecektir 

OÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Hedef 4.2 Ortaöğretim 

kurumlarının, değişen 

dünyanın gerektirdiği 

becerileri sağlayan ve 

değişimin aktörü olacak 

öğrenciler yetiştiren bir 

yapıya kavuşturulması 

amacı ile çalışmalar 

yapılacaktır. 

Strateji 4.2.1: Ortaöğretimde öğrencilerin 
ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun 
(seçmeli dersler veya destekleme 
kurslarında egzersizler oluşturularak ) 
esnek modüler bir program ve ders 
çizelgesi yapısına geçilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 4.2.2: Ortaöğretimde akademik 

bilginin beceriye dönüştürülmesine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 4.2.3: Ortaöğretimde okullar 

arası başarı farkının azaltılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

Hedef 4.3 İlimizin 

entelektüel sermayesini 

artırmak, medeniyet ve 

kalkınmaya destek vermek 

amacıyla fen ve sosyal 

bilimler liselerinin niteliği 

güçlendirilecektir. 

Strateji 4.3.1: Fen ve sosyal bilimler 

liselerindeki öğretimin niteliğinin 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

OÖŞ 
DÖŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 4.3.2: Fen ve sosyal bilimler 

liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş 

birlikleri artırılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 

ÖÖKŞ 

YÖYEŞ 

Hedef 4.4 Örgün eğitim 

içinde imam hatip 

okullarının niteliği 

Strateji 4.4.1: İmam hatip okullarının 
öğretim programı ve ders yapısı 
öğrencilerin ilgisini çekecek öğretim- 

DÖŞ 
HBÖŞ 

İKŞ 
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artırılacaktır. yöntem teknikleri ile zenginleştirilecek, 
bu okullarda verilen yabancı dil eğitimi 
ilin konumu ele alındığında özellikle 
Arapçayı aktif olarak deneyimleyeceği 
fırsatlar oluşturulacaktır. 

Strateji 4.4.2: İmam hatip okulları ile 

yükseköğretim kurumları arasındaki iş 

birlikleri artırılacaktır. 

DÖŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

YÖYEŞ 

Amaç 5: Özel 

eğitim ve 

rehberlik 

hizmetlerinin 

etkinliği 

artırılarak 

bireylerin 

bedensel, ruhsal 

ve zihinsel 

gelişimleri 

desteklenecektir. 

Hedef 5.1 Psikolojik 

danışmanlık ve rehberlik 

hizmetlerinin öğrencilerin 

mizaç, ilgi ve yeteneklerine 

uygun eğitim 

alabilmelerine imkân 

verecek şekilde sunulması 

sağlanacaktır. 

Strateji 5.1.1: Psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara ihtiyaç 

haritası il bazında belirlenerek yapılacak 

çalışmalar bu harita üzerinden 

şekillenecektir. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

 

 

 

 

Hedef 5.2 Özel eğitim 
ihtiyacı olan bireyleri 
akranlarından 
uzaklaştırmayan ancak 
ihtiyaçlarına yönelik süreci 
kolaylaştıran çalışmalar 
yapılacaktır. 
 

Strateji 5.2.1: Özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi 

artırılacaktır. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İEŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Hedef 5.3 Ülkemizin 

kalkınmasında önemli bir 

kaynak niteliğinde bulunan 

özel yetenekli 

öğrencilerimiz, 

akranlarından 

ayrıştırılmadan doğalarına 

uygun bir eğitim yöntemi 

ile desteklenecektir. 

Strateji 5.3.1: Özel yeteneklilere yönelik 

kurumsal yapı ve süreçler 

iyileştirilecektir,  iyileştirilmesi için izleme 

komisyonları oluşturularak dönemsel 

bazda değerlendirme raporları 

hazırlanacaktır. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Strateji 5.3.2: Özel yeteneklilere yönelik 

tanılama ve değerlendirme araçları etkin 

kullanılacaktır. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 
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Amaç Hedef Strateji 
Ana 

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Amaç 6: Mesleki 

ve teknik eğitim ve 
hayat boyu öğrenme 
kurumları toplumun, 
ilin ve bölgenin 
ihtiyaçları ve işgücü 
piyasası iş olanakları 
ele alınarak bilgi 
çağının gereklerine 
uygun biçimde revize 
edilecektir. 

 

Hedef 6.1 Mesleki ve 

teknik eğitime atfedilen 

değer ve erişim imkânları 

artırılacaktır. 

Strateji 6.1.1: Mesleki ve teknik eğitimin 
e katılım oranının artırılmasına yönelik 
görünürlük ve bilgilendirme faaliyetleri 
görünürlüğü artırılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 6.1.2: Mesleki ve teknik eğitimde 

kariyer rehberliği etkin bir hale 

getirilecektir. 

MTEŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

ÖÖKŞ 

Hedef 6.2. Mesleki ve teknik 
eğitimde çağın gereklerine uygun 
öğretim programlarının daha etkili 
kullanılması sağlanarak altyapı ve 
eğitim kalitesinin iyileştirilmesi 
yönünde gerekli çalışmalar 
planlanacaktır. 

 

Strateji 6.2.1: Alan ve dal bazında 
uzmanlaşma sağlanması adına 
öğretmenlerin alan bazlı bilgi düzeyi ve 
teknolojik yeterliliği artırılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 6.2.2: Mesleki ve teknik 

eğitimdeki atölye ve laboratuvarların 

güncellenen öğretim programlarına 

uygun olarak donatılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 6.2.3: Öğretmenlerin mesleki 

gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi 

eğitimler gerçek iş ortamlarında 

yapılacaktır. 

MTEŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

ÖB 

ÖÖKŞ 

Hedef 6.3 Mesleki ve 

teknik eğitim – istihdam – 

üretim ilişkisinin 

güçlendirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Strateji 6.3.1: Mesleki ve teknik eğitim 
kurumları ile sektör arasında iş birliğinin 
artmasını sağlayan çalışmalar 
artırılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 

ÖÖKŞ 

Strateji 6.3.2: Yerli ve millî savunma 
sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
gücü yetiştirilecektir. 

MTEŞ 
HBÖŞ 

ÖÖKŞ 

 

Hedef 6.4. Bireylerin iş ve 

yaşam kalitelerini 

yükseltmek amacıyla hayat 

boyu öğrenme katılım ve 

tamamlama oranları 

artırılacaktır. 

 

Strateji 6.4.1: Hayat boyu öğrenme 

programlarına katılım ve tamamlama 

oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

HBÖŞ 
MTEŞ 

ÖB 

Strateji 6.4.2:Hayat boyu öğrenme 
programlarından faydalanan kişilerin 
oranı artırılacak şekilde görünürlük 
çalışmaları yapılacaktır   

HBÖŞ MTEŞ 

Strateji 6.4.3: İl genelindeki yabancı 

uyruklu çocukların eğitim ve öğretime 

erişim imkânları artırılacaktır. 

HBÖŞ 

HBÖŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 
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Amaç  Hedef Strateji 
Ana 

 Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

 

 

 

 

 

Amaç 7: 
Ulusal standartlar 
gözetilerek tüm 
okullarımız için 
destekleyici bir özel 
öğretim yapısına 
uygun planlama 
tasarlanacaktır. 

 

Hedef 7.1: Özel öğretime 
devam eden öğrenci oranları 
artırılarak artması yönünde 
çalışmalar yapılarak özel 
öğretim kurumları için daha 
etkin yönetim ve teftiş 
çalışmaları planlanacaktır 

Strateji 7.1.1: Özel öğretim 
kurumlarındaki teftiş ve rehberlik 
çalışmaları ile kurumların iş ve işleyişini 
kolaylaştırarak bu kurumların oranı 
artırılacaktır. 

ÖÖKŞ 
ÖB 

MMKB 

Strateji 7.1.2: Özel öğretim 
kurumlarında yer alan programların 
devlet okullarına akreditasyonunu 
sağlamak amacıyla işbirlikçi çalışmalar 
yapılacaktır. 

ÖÖKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖERŞ 

TEŞ 

Strateji 7.1.3: Özel sektörün eğitime 

yönelik yatırımları teşvik edilecektir. 
ÖÖKŞ ÖB 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi 
veren kurumların niteliğini 
artırmaya yönelik 
düzenlemeler yapılacaktır 

Strateji 7.2.1: Özel çeşitli kurslar ile 

özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde verilen eğitimin 

niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

ÖÖKŞ ÖERŞ 
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Tablo:19 Performans Göstergesi Sorumlulukları 
 
 

 

  

AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

PG 1.1.1 

Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, 

kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (%) 

ÖDSHŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.1.2  Öğrenci başına okunan kitap sayısı ÖDSHŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.1.3 
Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen 

öğrenci oranı (%) 
ÖDSHŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yıl sonu puan ortalaması İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.1 
Yurtdışı projelerinde yer almış öğretmen 
sayısı 

İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.2.2 
E-twinning ve EBA portalını aktif kullanan 
öğretmen oranı 

İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.1 
EBA Ders Portalı aylık ortalama tekil 

ziyaretçi sayısı 
BİETŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.2 
EBA Ders Portalı kullanıcı başına aylık 

ortalama sistemde kalma süresi (dk) 
BİETŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.3 
Dijital içeriklere ilişkin sertifika eğitimlerine 

katılan öğretmen sayısı 
BİETŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.4 Tasarım ve beceri atölyesi sayısı BİETŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

 

AMAÇ 2 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

PG 2.1.1 

Okul stratejik planları ile yıllık okul gelişim planlarının 
izlenmesi için dönemlik raporlama sistemi kurulması 
oranı (%) 

BİETŞ ÖB, SGŞ, İEŞ 

PG 2.1.2 

İlçe bilgi edinme sistemlerinden hizmet alanların 
memnuniyetlerinin ölçüldüğü yıllık anketlerin yapılması 
ve oluşan memnıniyet oranı (%) 

BİETŞ ÖB, SGŞ, İEŞ 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%) İKŞ 
TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, 

ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) İKŞ 
TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, 

ÖÖKŞ, HBÖŞ, 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) İKŞ 
TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, 

ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 2.3.1 
 Hayırseverler, vakıflar vb. tarafından ilde eğitime 
yapılacak katkının oranı  (%) 

SGŞ Tüm Şubeler 

PG.2.4.1 

Müfettişlerin yerinde yaptıkları gözlemler ve paydaşların 
görüşlerinden elde ettikleri verileri analiz ederek 
oluşturdukları gelişim odaklı rapor sayısı 

MMKB Tüm Şubeler 
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AMAÇ 3 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

PG 3.1.1 3 – 5 yaş grubu okullaşma oranı (%) TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.1.2 
Beslenme dostu sertifikasına sahip anaokulu ve ilkokulu 
oranı (%) 

TEŞ 
 ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 

SGŞ 

PG 3.1.3 
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul 
öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 

TEŞ 
ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 

SGŞ 

PG 3.1.4 
Erken çocukluk eğitiminin öneminin vurgulandığı 
görünürlük faaliyetleri oranı (%) 

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.1.5 
Özel eğitim kurumlarında erken çocukluk eğitimi alan 
öğretmen oranı (%) 

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.2.1 
İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci 

oranı (%)  
TEŞ 

OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.2.2 Temel eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.2.3 Temel eğitimde okullaşma oranı (%) TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.2.4 
Temel eğitimde öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube 

oranı (%) 
TEŞ 

OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 

HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.3.1 
Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor 

kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı (%) 
TEŞ OÖŞ, İKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ 

PG 3.3.2 
Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden eğitim 

faaliyetlerine katılan öğretmenlerin oranı (%) 
TEŞ OÖŞ, İKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ 

PG 3.3.3 
Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen 

başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%) 
TEŞ OÖŞ, İKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ 

 

AMAÇ 4 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 
Diğer 

Sorumlu 

PG 4.1.1 14 – 17 yaş grubu okullaşma oranı (%) OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

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

OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.1.3 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9 Sınıf) (%) OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.1.4 
Ortaöğretimde ikili eğitim kapsamındaki okullara devam 
eden öğrenci oranı (%) 

OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.1.5 Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.2.1 
Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan 
okul oranı (%) 

OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.2.2 Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

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

OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
ÖDSHŞ, DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülen proje sayısı OÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
YÖYEŞ 

PG 4.3.2 
Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında 
imzalanan protokol sayısı 

OÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
YÖYEŞ 

PG 4.3.3 
Fen ve sosyal bilimler liselerinde ders ve proje 
etkinliklerine katılan öğretim üyesi sayısı 

OÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
YÖYEŞ 

PG 4.3.4  
Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel 
etkinliklere katılan fen ve sosyal bilimler lisesi öğrenci 

OÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, 
YÖYEŞ 
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oranı (%) 

PG 4.4.1 
İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci 
sayısı 

DÖŞ DHŞ, İEŞ, OÖŞ, İKŞ 

PG 4.4.2 Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması DÖŞ DHŞ, İEŞ, OÖŞ, İKŞ 

PG 4.4.3 
Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen 
etkinliklere katılan öğrenci sayısı   

DÖŞ DHŞ, İEŞ, OÖŞ, İKŞ 

 

 

 

AMAÇ 5 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 
Diğer 

Sorumlu 

PG 5.1.1 
Rehberlik öğretmenlerinden bir yılda mesleki 
gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların oranı 
(%) 

ÖERŞ 
DÖŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖÖKŞ, TEŞ, 
HBÖŞ, BİETŞ,  İKŞ 

PG 5.2.1 
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili 
hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı 

ÖERŞ 
DÖŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖÖKŞ, TEŞ, 
HBÖŞ, BİETŞ,  İKŞ, İEŞ, SGŞ 

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

ÖERŞ 
DÖŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖÖKŞ, TEŞ, 
HBÖŞ, BİETŞ,  İKŞ, İEŞ, SGŞ 

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

ÖERŞ 
DÖŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖÖKŞ, TEŞ, 
HBÖŞ, BİETŞ,  İKŞ, İEŞ, SGŞ, 
ÖDSHŞ 

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

ÖERŞ 
DÖŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖÖKŞ, TEŞ, 
HBÖŞ, BİETŞ,  İKŞ, İEŞ, SGŞ, 
ÖDSHŞ 

PG 5.3.3 
Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik 
açılan destek eğitim odalarında derslere katılan 
öğrenci sayısı 

  

 

AMAÇ 6 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

PG 6.1.1 
İşletmelerin ve mezunların mesleki ve teknik eğitime 

ilişkin memnuniyet oranı(%) 
MTEŞ 

ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ, TEŞ, 

ÖERŞ 

PG 6.1.2 
Kariyer rehberliği kapsamında Genel Beceri Test Seti 

uygulanan öğrenci sayısı 
MTEŞ 

ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ, TEŞ, 

ÖERŞ 

PG 6.1.3 
Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci 

sayısı   
MTEŞ 

ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ, TEŞ, 

ÖERŞ 

PG 6.2.1 Alanlara ait yıllık staj imkanı sunanların oranı(%) MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, 

İKŞ, MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.2.2 Robotik ve yazılım sertifikasına sahip öğretmen oranı(%) MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, 

İKŞ, MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.2.3 
İlçe bazında meslek liselerinde atölyesi ve yeterli düzeyde 
donanımı bulunan okul oranı(%) 

MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, 

İKŞ, MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.2.4 
Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim faaliyetlerine 
katılan öğretmen sayısı(%) 

MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, 

İKŞ, MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.3.1 
Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumu sayısı 
MTEŞ 

DHŞ, İEŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, 

BİETŞ 

PG 6.3.2 
Sektörle iş birliğinin artması kapsamında DİKA(Dicle 
Kalkınma Ajansı )’ya sunulan proje sayısı 

MTEŞ 
DHŞ, İEŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, 

BİETŞ 

PG 6.3.3 
Buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapan mesleki 

ve teknik eğitim kurumu öğrencisi ve öğretmeni sayısı 
MTEŞ 

DHŞ, İEŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, 

BİETŞ 
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PG 6.3.4 Mesleki ve teknik eğitim alanında açılmış dal sayısı   

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) HBÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, OÖŞ, ÖDSHŞ, 

TEŞ, MMKB 

PG 6.4.2 
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama 

oranı (%) 
HBÖŞ 

DÖŞ, MTEŞ, OÖŞ, ÖDSHŞ, 

TEŞ, MMKB 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma oranı (%) HBÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, OÖŞ, ÖDSHŞ, 

TEŞ, MMKB 

PG 6.4.4 
İlçemizdeki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki 
yabancı öğrencilerin okullaşma oranı (%) 

HBÖŞ 
DÖŞ, MTEŞ, OÖŞ, ÖDSHŞ, 

TEŞ, MMKB 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ 7 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi 
Ana  

Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

PG 

7.1.1 

Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin 

oranı (%)  
ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 

7.1.2 
Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 

7.1.3 
Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 

7.1.4 

Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin 

oranı(%) 
ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 

7.2.1 

Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından 

sertifika alan kişi sayısı  
ÖÖKŞ HBÖŞ, MTEŞ, MMKB 

PG 

7.2.2 

İlçenin ve çağın gereklerini karşılayacak kişisel gelişim 
kurslarının sayısı 

ÖÖKŞ HBÖŞ, MTEŞ, MMKB 


