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ÖNSÖZ

Stratej�k Planlama ya da gen�ş anlamıyla stratej�k yönet�m, kurum ve kuruluşların mevcut durum, 
m�syon, temel �lkeler ve değerler�nden hareketle geleceğe �l�şk�n b�r v�zyon oluşturarak, bu v�zyona 
ulaşab�lmek �ç�n uygun hedef ve stratej�ler bel�rlemek, tüm bunları süreç bazında �nceleyeb�lmek üzere 
ölçüleb�l�r kr�terler bel�rleyerek, performansları �zleme ve sonuçlarını değerlend�rme sürec�n� �fade eder. 

B�r teşk�latın bütün yönet�m kademeler�nde, fonks�yonel bölümler�nde, faal�yet gösterd�ğ� bütün �ş 
alanlarında; yönet�ş�m becer�ler�n�n, sorumlulukların, değerler�n, stratej�k ve uygulamaya dönük karar 
mekan�zmalarını b�rb�r�ne bağlayan �dar� s�stemler�n hep b�rl�kte gel�şt�r�lmes� ancak stratej�k yönet�mle 
mümkündür. 

Stratej�k Planlama, teşk�latta farklı b�r�mlerde çalışan b�reyler�n çabalarını, ortak amaçlar 
doğrultusunda bütünleşt�r�r ve teşk�latın geleceğ�ne �l�şk�n paylaşılmış b�r v�zyon sağlar. Bu sayede, eş 
güdümlenen ve açık b�r �let�ş�m kanalıyla desteklenen b�reysel çabalar, teşk�latın ortak amaçlarının 
başarılmasına katkıda bulunab�l�r. Böylece, teşk�latın gelecekte varmak �sted�ğ� ulaşmayı hedefled�ğ� yere 
�l�şk�n açık ve bel�rl� b�r hedef ç�zeb�l�r. Eğ�t�m s�stem�nde stratej�k planlamanın etk�l� yürütüleb�lmes�, eğ�t�m 
teşk�latlarının güncel gel�şmeler� yakalayarak, hayata geç�rmeler�ne ve böylel�kle eğ�t�m kal�tes�n�n artmasına 
h�zmet edecekt�r. 

‘Büyük ve Yen� Türk�ye’ �deal� ve ‘2023-2071’ hedefler�ne ulaşmak �ç�n şüphes�z k� tüm kurum ve 
kuruluşların b�r stratej�k planının olması gerekmekted�r. Eğ�t�m-öğret�m, ülkem�z�n can damarı olduğu 
gerçeğ�nden hareketle ülkem�z�n en stratej�k ve en çok üzer�nde durulması gereken temel konusudur. 

Mard�n �l�m�z�n geçm�şten gelen kültürel zeng�nl�ğ�n� geleceğe taşımak ve eğ�t�m alanında Türk�ye’n�n 
gel�şm�ş �ller� �le yarışır b�r sev�yeye get�rmek hep�m�z�n ortak sorumluluğudur. İşte bu sorumluluğun yer�ne 
get�r�lmes� ve orta vadede başarının elde ed�lmes� �ç�n hazırlanan 2019-2023 yılları arası Stratej�k Planı, 
hedeflenen başarıların elde ed�lmes� �ç�n �l�m�z vazgeç�lmez b�r yol har�tası olacaktır. 

Bu yol har�tası sayes�nde, kuvvetl� yanlarımızdan faydalanacak, güçsüz yanlarımızı gel�şt�receğ�z. Bu 
gerçeğ� d�kkate alarak önümüzdek� dört yıllık dönemde, var gücümüzle çalışıp amaçladığımız hedeflere 
ulaşmanın gayret� �ç�nde olacağız. 

Hedefler�m�ze ulaşma süres�nce gayret�n� es�rgemeyecek tüm paydaşlarımıza ve tüm eğ�t�m 
cam�amıza başarılar d�l�yorum. 

Mustafa YAMAN
Mard�n Val�s�
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ÖNSÖZ

           21. yüzyıl hayatın her alanında hızlı b�r değ�ş�m� beraber�nde get�rmekte, bu değ�ş�m tüm dünyada 
olduğu g�b�, ülkem�zde de toplumsal yapı ve �l�şk�ler� der�nden etk�lemekted�r. Kurumların, hızla gel�şen ve 
değ�şen dünyaya ayak uydurab�lmeler� �ç�n etk�l� önlemler almaları gerekmekted�r.  

           Kamu kurumlarının faal�yetler�n� başarılı b�r b�ç�mde gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamasında yardımcı olan 
en etk�l� araçlardan b�r�s� de; stratej�k planlardır. 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu gereğ�nce 
oluşturulan stratej�k planlar, kamu kurumlarının eller�ndek� kaynakları etk�l�, ver�ml� ve akılcı kullanmalarını 
sağlamakla beraber, b�rl�kte hareket etmey� de sağlayarak yönet�m�n �ş�n� kolaylaştırmakta kamu kurumlarının 
başarısına öneml� boyutta katkı sağlamaktadır. 

Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü olarak başarı �le uyguladığımız 2015-2019 stratej�k planımızın 
ardından 2023 Eğ�t�m V�zyonu ’nu temel alarak ortaya koyduğumuz 2019-2023 stratej�k planımız �le 
gelenekler�m�z ve dünyadak� b�l�msel gel�şmeler� harmanlayarak ülkem�z�n hedefler� doğrultusunda güçlü ve 
zayıf yönler�m�z� tesp�t ed�p, dışarıdan geleb�lecek fırsat ve tehd�tler� doğru tahm�n ederek güçlü ve etk�n b�r 
şek�lde daha �ler�ye hareket etmen�n gayret� �çer�s�nde olacağız.  

Kurumumuzun en alt b�r�m�nden en üst b�r�m�ne kadar tüm çalışanlarımız �le b�rl�kte stratej�k 
planımızda bel�rled�ğ�m�z m�syon, v�zyon, amaç ve hedefler�m�ze ulaşmak �ç�n yoğun b�r çaba göstereceğ�z. 
Çalışmalarımızı da stratej�k yönet�m kültürünün oluşması, h�zmetler�m�z�n hız ve kal�tes�n�n arttırılması 
doğrultusunda gel�şt�receğ�z. 

          Başarının b�r ek�p �ş� olduğunu, tüm ek�p üyeler�m�z�n ve paydaşlarımızın bu başarıda çok öneml� yer 
tuttuğunu b�lerek hareket edecek, hep beraber yarının güzell�kler�n� ve haklı gururunu yaşayacağız.  

          2023 Eğ�t�m V�zyonu ışığında t�t�zl�kle hazırladığımız ve önümüzdek� 4 yıl boyunca b�ze yol har�tası 
olacak 2019-2023 Stratej�k Planımızın hayırlara ves�le olmasını d�ler, emeğ� geçen herkese teşekkür eder�m. 

Şehmus SÜMER
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü
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DİKA             : D�cle Kalkınma Ajansı 
DYS  : Doküman Yönet�m S�stem�  
EBA  : Eğ�t�m B�l�ş�m Ağı  
FATİH  : Fırsatları Artırma ve Teknoloj�y� İy�leşt�rme Harekâtı  
MEB  : M�llî Eğ�t�m Bakanlığı  
MEBBİS : M�llî Eğ�t�m Bakanlığı B�l�ş�m S�stemler�  
MEBİM : M�llî Eğ�t�m Bakanlığı İlet�ş�m Merkez� 
MEİS  : M�llî Eğ�t�m İstat�st�k Modülü  
OECD  : Organ�sat�on for Econom�c Co-operat�on and  
Development (İkt�sad� İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latı)  
OSB  : Organ�ze Sanay� Bölges�  
PESTLE : Pol�t�k, Ekonom�k, Sosyoloj�k, Teknoloj�k, Yasal ve  
Ekoloj�k Anal�z   
PDR  : Ps�koloj�k Danışmanlık ve Rehberl�k 
PISA  :Programme for Internat�onal Student Assesment 
(Uluslararası Öğrenc� Değerlend�rme Programı)  
RAM  : Rehberl�k Araştırma Merkez�  
STK  : S�v�l Toplum Kuruluşu  
TIMSS  :Trends �n Internat�onal Mathemat�cs and Sc�ence 
Study (Matemat�k ve Fen B�l�mler� Uluslararası Araştırması) 
TÜBİTAK : Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurulu  
TYÇ  : Türk�ye Yeterl�l�kler Çerçeves�  
YDS  : Yabancı D�l Sınavı  

MMB : Maar�f Müfett�şler� Başkanlığı  
EÖŞ : Eğ�t�m Öğret�m Şubeler� 
OŞ : Ortaöğret�m Şubeler� 
DHŞ : Destek H�zmetler� Şubes� 
DÖŞ : D�n Öğret�m� Şubes� 
HBÖŞ : Hayat Boyu Öğrenme Şubes� 
İKYŞ : İnsan Kaynakları Yönet�m� Şubes� 
İEŞ : İnşaat ve Emlak Şubes� 
MTEHŞ: Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m H�zmetler� 
Şubes� 
OÖHŞ : Ortaöğret�m H�zmetler� Şubes� 
ÖERHŞ: Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� 
Şubes� 
ÖÖKŞ : Özel Öğret�m Kurumları Şubes� 
SGHŞ : Stratej� Gel�şt�rme H�zmetler� Şubes� 
TEHŞ : Temel Eğ�t�m H�zmetler� Şubes� 
YETŞ : Yen�l�k ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Şubes� 
ÖDSHŞ: Ölçme Değerlend�rme ve Sınav  
H�zmetler� Şubes� 
THŞ : Tüm H�zmet Şubeler� 
ÖK : Özel Kalem 

HİZMET BİRİMLERİ  İSİM 
KISILTMALARI
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GİRİŞ VE HAZIRLIK SÜRECİ

21. yüzyıl b�lg� toplumunda yönet�m alanında yaşanan değ�ş�mler, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve 
ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığı, hesap vereb�l�r ve saydam b�r yönet�m anlayışını gündeme get�rm�şt�r. 
Ülkem�zde de kamu mal� yönet�m�n� bu anlayışa uygun olarak yapılandırmak amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mal� 
Yönet�m� ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur.  

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu kamu �dareler�ne kalkınma planları, ulusal programlar, 
�lg�l� mevzuat ve ben�msed�kler� temel �lkeler çerçeves�nde geleceğe �l�şk�n m�syon ve v�zyonlarını oluşturma, 
stratej�k amaçlar ve ölçüleb�l�r hedefler bel�rleme, performanslarını önceden bel�rlenm�ş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçme ve bu süreçler�n �zlen�p değerlend�r�lmes� amacıyla katılımcı yöntemlerle stratej�k plan 
hazırlama zorunluluğu get�rm�şt�r. İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğümüz de �lk stratej�k planını 2010-2014 �k�nc�s�n� �se 
2015-2019 yıllarını kapsayacak şek�lde hazırlamış ve uygulamıştır. 

Müdürlüğümüz üçüncü stratej�k planı olan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı 2019-2023 Stratej�k Planı’nı da kalkınma 
planları, programlar, �lg�l� mevzuat ve ben�msed�ğ� temel �lkeler çerçeves�nde geleceğe �l�şk�n m�syon ve 
v�zyonlarını oluşturmak, stratej�k amaçlar ve ölçüleb�l�r hedefler saptamak, performansları önceden 
bel�rlenm�ş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürec�n �zleme ve değerlend�rmes�n� yapmak 
amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlamıştır.  

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı 2019-2023 Stratej�k Planı çalışmaları kapsamında, �l merkez ve �lçe b�r�mler� �le �lg�l� 
paydaşların katılımıyla başta Eğ�t�m V�zyonu 2023, uygulanmakta olan stratej�k planın değerlend�r�lmes�, 
mevzuat, üst pol�t�ka belgeler�, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş �ç� anal�zler�nden elde ed�len ver�ler 
ışığında eğ�t�m ve öğret�m s�stem�ne �l�şk�n sorun ve gel�ş�m alanları �le eğ�t�me �l�şk�n öner�ler tesp�t ed�lm�şt�r. 
Bunlara yönel�k stratej�k amaç, hedef, stratej�, gösterge ve eylemler bel�rlenm�şt�r.  

Bu doğrultuda yed� amaç bu amaçlar altında da beş yıllık hedefler �le bu hedefler� gerçekleşt�recek stratej� ve 

eylemler ortaya çıkmıştır. Stratej�ler�n yaklaşık mal�yetler�nden yola çıkılarak amaç ve hedefler�n tahm�n� 

kaynak �ht�yaçları hesaplanmıştır. 

4 yılı şek�llend�rmey� sağlayan stratej�k plan çalışmalarının başarılı olab�lmes�n�n temel koşulu plan önces� 
hazırlık çalışmalarının detaylı b�r şek�lde planlanmasına bağlıdır. Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü stratej�k 
plan hazırlık sürec� ‘M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı 2019-2023’ Stratej�k Plan Hazırlık Programı’na uygun olacak şek�lde 
aşağıdak� konular üzer�nden yapılmıştır. 

 

ADI SOYADI ÜNVANI EKİPTEKİ GÖREVİ 

Mehtap YILDIRIM İl M�ll� Eğ�t�m Şube Müdürü BAŞKAN 

Fat�h BALIBEY Özel Eğ�t�m Öğretmen� Koord�natör 

Şeymanur BULUT İng�l�zce Öğretmen� Üye 

Faruk GÜNEŞ İl MEM V.H.K.İ Üye 

Tablo 1: İl MEM Stratej�k Planlama Ek�b�
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Kurumumuz amaç ve hedefler�n�n gel�şt�r�leb�lmes� �ç�n sah�p olunan kaynakların tesp�t�, güçlü ve zayıf taraflar 

�le kurumun kontrolü dışındak� olumlu ya da olumsuz gel�şmeler�n saptanması amacıyla müdürlüğümüzce 

mevcut durum anal�z� yapılmıştır. 

 

DURUM ANALİZİ

KURUMSAL TARİHÇE

Müdürlüğümüz, 1932–1937 yıllarında Mard�n İl� Maar�f Müdürlüğü adıyla, Mard�n Şeh�r Merkez�, Üçyol mevk��, 
I.Cadde, Şeh�d�ye Cam�s�n�n üst tarafında kalan, Artuklu Beyl�ğ�nden kalma, mal�kâne n�tel�ğ�nde esk� b�r 
evde �lk kez h�zmete g�rm�şt�r. Daha sonra; bugün Artuklu Ün�vers�tes� Tur�zm İşletmec�l�ğ� ve Otelc�l�k  
Yüksekokulu uygulama otel� olarak kullanılan �k� katlı tar�hî b�nada bünyes�ndek� �k� yarım okul (�lk �k� yılı 
Şeh�d�ye Cam�s�n�n  İç�ndek�  Esk�  Müftülük  b�nasında,  beş�nc�  sınıfa  kadar  �se  başka  b�r  okulda 
tamamlanıyor) �le faal�yetler�n� sürdürmüştür (Res�m 1).1945 – 1971 yıllarında esk� Hükümet Konağı g�r�ş 
bölümünde yer alan tar�hî taş yapılı b�r bölümde faal�yetler�n� sürdürmüştür. Bu süre zarfında kurumun �sm� 
Kültür ve Tur�zm İl Müdürlüğü olarak değ�şt�r�ld�ğ�nden kültürel ve tur�st�k faal�yetlere ağırlık ver�lm�şt�r. 

Mard�n’dek� okullaşma oranında, özell�kle 1945–1946 yıllarına a�t �stat�st�klerde (Mard�n �l Kütüphanes�n�n 
1967 yılına a�t Yıllığı) �lköğret�m çalışmalarında gözle görülür b�r artış yaşanmıştır. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının o 
yıllarda uyguladığı 222 sayılı kanun �le okullaşma hız kazanmış: 1945–1946 yıllarında 46, 1950–1955 
yıllarında 148 �lkokul �nşa ed�lm�ş ve stratej�k b�r hedef tesp�t ed�lerek 5 yılda okulsuz köy kalmayacak şek�lde 
faal�yetler gel�şt�rm�şt�r. 

Müdürlüğümüz; 1971 yılında Savurkapı Mahalles�, Meydanbaşı, 1. Cadde, Fat�h Petrol b�t�ş�ğ�ndek� bugünkü 
Mard�n İl� Halk Kütüphanes�ne taşınmıştır. 1977 yılında müdürlüğümüzün adının Kültür ve Tur�zm İl 
Müdürlüğü yer�ne Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğü o larak  değ �şt � r � lmes �y le  şehr �m�zde spor  
faal�yetlerde kayda  değer  b�r  artış gözlenm�şt�r. Bu tar�hte eğ�t�m�n,  şehr�n en uç noktalarına  kadar  
ulaşmasından  doğan yoğunluktan  dolayı  bulunduğu  b�nadan  taşınıp   1.  Cadden�n  uzantısı   olarak  tab�r  
ed�len Savurkapı Mahalles�, Meydan başı mevk�s�, esk� Otobüs garajının b�t�ş�ğ�ndek� Sakarya İlkokulu 
Mekteb� (bugünkü adı �le Sakarya Ayçan ÇALTEKİN �lköğret�m okulu) b�nasına taşınmıştır. Burada 1987 
yılına kadar M�ll� Eğ�t�m Gençl�k ve Spor adıyla faal�yetler�ne devam etm�şt�r. 1987’den �t�baren Mard�n İl M�ll� 
Eğ�t�m Müdürlüğü adıyla 2002 yılına kadar aynı adreste faal�yet�n� sürdürmüş; 2002 yılı ortalarında Mard�n 
Yen�şeh�r mevk�s�, Karayolları karşısı, anayol üzer�nde yen� b�tm�ş olan Mard�n Hükümet Konağı’na taşınmış 
ve son olarak 2019 Ek�m ayında Ravza caddes� üzer�nde yer alan yen� h�zmet b�nasına taşınmış olup 
faal�yetler�ne hâlâ burada devam etmekted�r. 

2012  yılında  6360  sayılı  yasayla  büyükşeh�r  olan  Mard�n’de  Artuklu �lçes� kurulmuştur.  Böylece  Mard�n  
İl  M�ll�  Eğ�t�m  Müdürlüğü,  yen�  kurulan  Artuklu  �lçes� �le beraber 10 �lçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü’nün �ş ve 
�şlemler�n�n organ�zasyonunu üstlenm�şt�r. 
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UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2015 yılında yürürlüğe g�ren Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2015-2019 Stratej�k Planı; bakanlık stratej�k 
planı doğrultusu ve yönlend�rmes�yle stratej�k plan hazırlık sürec�, durum anal�z�, geleceğe yönel�m, 
mal�yetlend�rme �le �zleme ve değerlend�rme olmak üzere beş bölümden oluşturulmuştur. Bunlardan �zleme 
ve değerlend�rme faal�yetler�ne temel teşk�l eden stratej�k amaç, stratej�k hedef, performans gösterges� ve 
stratej�ler�n yer aldığı geleceğe yönel�m bölümü eğ�t�m ve öğret�me er�ş�m, eğ�t�m ve öğret�mde kal�te ve 
kurumsal kapas�te olmak üzere üç tema hal�nde yapılandırılmıştır. Bel�rlenen üç tema altında 3 stratej�k amaç, 
7 stratej�k hedef, 44 performans gösterges� bulunmaktadır. 

İl bazında yapılan �ncelemelerde özell�kle �k�l� eğ�t�m yapan okul oranında büyük ölçüde �y�leşme gözlenm�şt�r. 
Bakanlık 2019-2023 Stratej�k planında standart b�r �zleme s�stem� kurmayı önceled�ğ�nden “dersl�k başına 
düşen öğrenc�” yer�ne “Şube başına düşen öğrenc� sayısı 30’dan fazla olan okul oranı” gösterges�, “�k�l� eğ�t�m 
yapan okul oranı” gösterges� yer�ne de “�k�l� eğ�t�m kapsamındak� okullara devam eden öğrenc� oranı” 
gösterges� �le değ�şt�r�lm�şt�r ve yen� stratej�k plan �l bazında bu doğrultuda şek�llend�r�lm�şt�r. 

Ücretl� öğretmen sayısında 2015-2018 dönem�nde görülen artışın başlıca sebepler�nden b�r� olarak bölgeler 
arası sosyo-ekonom�k gel�şm�şl�k farklılıklarının get�rd�ğ� tehd�tler ve personel dev�r hızının yüksekl�ğ� 
görülmekted�r. Sözleşmel� öğretmenl�k uygulaması �le özell�kle ücretl� öğretmen �ht�yacının fazla olduğu 
bölgem�z başta olmak üzere ücretl� öğretmen oranının düşürülmes� �ç�n çalışmalar devam etmekted�r.  

Buna göre bel�rt�len alanlarda, plan hedefler�nden öneml� oranda uzaklaşma olduğu d�kkate alınarak, 2019-
2023 dönem� �ç�n �daren�n güçlü yönler�nden ve fırsatlardan yararlanarak ulaşılab�lecek yen� performans 
göstergeler�n�n bel�rlenmes� kararlaştırılmıştır. Özell�kle okul önces�nde olmak üzere okullaşma oranlarının 
artırılmasına yönel�k üst pol�t�ka belgeler�n�n desteğ� �le bel�rlenen performans gösterges� hedefler�ne 
ulaşılab�leceğ� öngörülmekted�r. 

 
MEVZUAT ANALİZİ

İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları 18.11.2012 tar�h ve 28471 sayılı Resm� Gazetede 
yayınlanan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı İl ve İlçe M�llî Eğ�t�m Müdürlükler� Yönetmel�ğ� �le yen�den bel�rlenm�şt�r. 
Yönetmel�ğe göre İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü; 

Temel Eğ�t�m, 

Ortaöğret�m, 

Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m, 

D�n Öğret�m�, 

Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler�, 

Hayat Boyu Öğrenme, 

Özel Öğret�m Kurumları, 

B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler�, 

Stratej� Gel�şt�rme, 

Hukuk, 

İnsan Kaynakları Yönet�m�, 

Destek, 

İnşaat ve Emlak  

H�zmet b�r�mler� �le doğrudan İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne bağlı Maar�f Müfett�şler� başkanlığından 
oluşmaktadır. Müdürlüğümüze bağlı h�zmet b�r�mler� kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, 
yönetmel�k, yönerge ve genelgelerle kend�ler�ne �lg�l� yönetmel�klerle ver�len görevler� yönetmekle 
yükümlüdürler. 
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ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ

M�llî Eğ�t�m Müdürlüğüne görev ve sorumluluk yükleyen am�r hükümler�n tesp�t ed�lmes� �ç�n tüm üst pol�t�ka 

belgeler� ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan pol�t�kalar �ncelenm�şt�r. Anal�z ed�len belgelerden 

MEB 2019-2023 Stratej�k Planı’nın stratej�k amaç, hedef, performans göstergeler� ve stratej�ler� hazırlanırken 

yararlanılmıştır. 

 

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı 2023 Eğ�t�m V�zyonu merkezde olmak üzere üst pol�t�ka belgeler� �ncelenm�şt�r. Stratej�k 
plan ve üst pol�t�kalar arasında �l�şk� kurulması amacıyla anal�z ed�len belgelerden bazıları �se tablo 2’de 
göster�lm�şt�r 

 
Tablo 2: Üst Pol�t�ka Belgeler�

Temel Üst Pol�t�ka Belgeler� D�ğer Üst Pol�t�ka Belgeler� 

Kalkınma Planları D�ğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratej�k Planları 

Orta Vadel� Programlar TÜBİTAK V�zyon 2023 Eğ�t�m ve İnsan Kaynakları Raporu 

Orta Vadel� Mal� Planlar B�lg� Toplumu Stratej�s� ve Eylem Planı (2015-2018) 

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Hayat Boyu Öğrenme Stratej� Belges� (2014-2018) 

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat Programı Meslekî ve Tekn�k Eğ�t�m Stratej� Belges� (2014-2018) 

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı 2023 Eğ�t�m V�zyonu Meslek� Eğ�t�m Kurulu Kararları 

MEB 2015-2019 Stratej�k Planı Ulusal Öğretmen Stratej� Belges� (2017-2023) 

M�llî Eğ�t�m Şura Kararları Türk�ye Yeterl�l�kler Çerçeves� 

M�llî Eğ�t�m Kal�te Çerçeves� 
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğ�t�m ve Türk�ye �le İlg�l� 
Raporları 

 

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

2019-2023 Stratej�k Plan hazırlık sürec�nde müdürlüğümüzün faal�yet alanları �le ürün ve h�zmetler�n�n 
bel�rlenmes�ne yönel�k çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda h�zmet şubeler�n�n yasal yükümlülükler�, standart 
dosya planı ve kamu h�zmet envanter� �ncelenerek müdürlüğümüzün sunmuş olduğu h�zmetler tesp�t ed�lm�ş 
ve sek�z faal�yet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna göre İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün faal�yet alanları şu 
şek�lded�r: 

1. Eğ�t�m ve Öğret�m 

2. Yönet�m ve Denet�m  

3. Araştırma, Gel�şt�rme, Proje ve Protokoller  

4. F�z�k� ve Teknoloj�k Altyapı  

5. B�l�msel, Kültürel, Sanatsal ve Sport�f Faal�yetler  

6. Ölçme, Değerlend�rme ve Sınav  

7. İnsan Kaynakları Yönet�m� 

8. Uluslararası İl�şk�ler  

Mevzuatla m�ll� eğ�t�m müdürlükler�ne ver�len d�ğer görev ve h�zmetler �le kamu kurumu olarak kend�s�ne 
ver�len yasal yükümlülükler anal�z ed�lerek faal�yet alanları boyutlandırılmıştır. 
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PAYDAŞ ANALİZİ

Stratej�k Planın öneml� dayanaklarından b�r� de “Paydaş Anal�z�”d�r. Paydaş anal�z� tam ve doğru yapıldığında 
kurumumuzun fırsat ve tehd�tler� daha �sabetl� tesp�t ed�lecekt�r. Hang� paydaşa karşı hang� sorumluluğu 
taşıyoruz, hang� paydaşımızdan ney� bekl�yoruz, tüm bunlar paydaş anal�z� �le anlaşılacaktır. 

Stratej�k planlamanın temel unsurlarından b�r�  “katılımcılık”tır.  Kurumun etk�leş�m �ç�nde olduğu tarafların 
görüşler�n�n d�kkate alınması, stratej�k planın sah�plen�lmes�n� sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. D�ğer 
yandan, h�zmetler�n paydaş �ht�yaçları doğrultusunda şek�llend�r�leb�lmes� �ç�n paydaşların talepler�n�n 
b�l�nmes� gerek�r. Bu nedenle durum anal�z� kapsamında paydaş anal�z�n�n yapılması önem arz etmekted�r.  

Paydaşlar, b�r�m�m�z�n sağladığı ürün ve h�zmetlerden yararlanan, faal�yetler�nden doğrudan ve dolaylı b�r 
şekl�de etk�lenen veya b�r�m�m�z� etk�leyen k�ş�, grup ve kurumlardır. 

Mard�n M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü paydaşları �lk olarak genel anlamda bel�rlenm�ş, daha sonra sunulan h�zmet ve 
faal�yet alanlarından yararlanılarak “�ç paydaş” ve “dış paydaş” olarak sınıflandırılmıştır. Yapılan anketler 
sonucunda 2203 �ç paydaş 542 dış paydaş olmak üzere toplam 2745 paydaşa ulaşılmıştır. 

Elde ed�len görüş ve öner�ler sorun alanlarının bel�rlenmes�nde d�kkate alınmış ve geleceğe yönel�m 
bölümündek� hedef ve tedb�rlere yansıtılmıştır. 

 

Tablo 3 : Öncelik Verilmesi Gereken Faaliyet Alanlarımız

Tablo 3’ten de anlaşılacağı üzere �l�m�zde yapılan paydaş anal�z� sonuçları göz önünde bulundurulduğunda; 
en fazla öncel�k ver�lmes� �stene bölüm %24 �le okul önces� ve zorunlu eğ�t�m faal�yetler� olmuştur. Bu 
bağlamda den�leb�l�r k�; �l genel� �ht�yaçlar doğrultusunda �lkokul ve önces� kademedek� eğ�t�m problemler�n�n 
çözülmes� öncel�klenmel�d�r.   
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Tablo 4 : Memnun Olunan Faaliyet Alanları Tablosu

Tablo 4’te net b�r şek�lde görüleceğ� üzere, okullarımızda öğrenc�ler�n b�l�msel, kültürel, sanatsal ve sport�f 
faal�yetlerdek� �lg�s� ve katılımı eğ�t�m alanının en memnun ed�c� faal�yet alanı olmuştur. Okul önces� eğ�t�m 
faal�yetler� Tablo 3’te de görüldüğü g�b�, �l genel�nde gel�şt�r�lmes�ne �ht�yaç duyulan temel eğ�t�m faal�yetler�d�r.   

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

Tablo 5: Organ�zasyon Şeması

Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Organ�zasyon Şeması
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İNSAN KAYNAKLARI

Eğ�t�m s�stemler�n�n n�ha� amacı; topluma faydalı, toplumsal değerler� gözeten, etk�l� �let�ş�m becer�ler�ne 
sah�p, değ�ş�me uyum sağlayab�len, öğrenmey� öğrenen, b�l�ş�m teknoloj�ler�n� ver�ml� kullanab�len, kend�s�yle 
ve toplumla barışık, �ns�yat�f alan, araştıran, sorgulayan ve eleşt�rel düşünme becer�ler�ne sah�p özgür b�reyler 
yet�şt�reb�lmekt�r. 

Başarımı artırmak amacıyla kurumun yapı ve stratej�s�yle tutarlı �ş gücünün bulunması, seç�lmes�, eğ�t�lmes� 
ve denetlenmes�ne yönel�k etk�nl�kler bütünü olarak tanımlanan �nsan kaynakları yönet�m� Bakanlığımızın 
önemle üzer�nde durduğu temel süreçlerden b�r�d�r. 

Kurumlarda �nsan kaynaklarını, organ�zasyonel amaçlar doğrultusunda en ver�ml� şek�lde kullanmak; �nsan 
kaynağının �ç ve dış gel�şmelere uygun olarak etk�n b�r şek�lde planlanmasını, gel�şt�r�lmes�n� ve 
değerlend�r�lmes�n� sağlamak kurumun ver�ml�l�ğ� açısından büyük önem taşımaktadır. 

Tablo 6: İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü L�sans Sonrası Eğ�t�m Düzeyler� 

DOKTORA TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TOPLAM PERSONEL SAYISI 
4 155 590 13391 

 
Tablo 7: İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü Personel Durumu
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TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Teknoloj�k kaynakların hızlı ve etk�l� şek�lde sunulması �ç�n güncel teknoloj�k araçlar etk�n b�r b�ç�mde 
kullanılmaktadır. Modüler b�r yapıda kurgulanmış olan M�llî Eğ�t�m Bakanlığı B�lg� İşlem S�stem� (MEBBİS) �le 
kurumsal ve b�reysel �ş ve �şlemler yürütülmekted�r. S�stemde personel ve öğrenc�ler� b�lg�ler� de 
bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemler�, MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, 
TEFBİS, K�tap Seç�m, e-Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tes�s, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğret�m 
Kurumları, Engell� B�rey, RAM, Öğretmenevler�, Performans Yönet�m S�stem�, Yönet�c�, Mal, H�zmet ve Yapım 
Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkez�, Halk Eğ�t�m, Açık Öğret�m Kurumları, e-Okul, Vel� B�lg�lend�rme S�stem�, 
e-Yurt, e-Akadem�, e-Katılım, g�b� modüller aracılığıyla çalışmalar yürütülmekted�r. Ayrıca okullar, �lçeler ve 
bakanlık arasında resm� yazışmalar elektron�k ortamda Doküman Yönet�m S�stem� (DYS) üzer�nden 
yapılmaktadır. 

Eğ�t�m ve öğret�mde fırsat eş�tl�ğ�n� tem�n etmek, okullarda teknoloj�k altyapıyı �y�leşt�rmek ve b�lg� �let�ş�m 

teknoloj�ler�n�n eğ�t�m ve öğret�m süreçler�nde etk�n kullanımını sağlamak amacıyla �lköğret�m �k�nc� kademe 

�le ortaöğret�m düzey�ndek� bütün okullar FATİH projes� kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve 

öğrenc�ler�m�ze tablet ver�lmes� planlanan proje �le dersl�klere kurulan b�l�ş�m teknoloj�s� (BT) donanımının 

öğrenme ve öğretme sürec�nde etk�n kullanılması amaçlanmaktadır.  

Tablo 8:  FATİH Projes� Ver�ler�

Etk�leş�ml� tahta kurulan okul sayısı 233 

Kurulan etk�leş�ml� tahta sayısı 4.493 

Öğretmen ve öğrenc�ye dağıtılan pc sayısı 17.293 

Alt yapısı kurulan okul sayısı 188 

Yazıcı / tarayıcı  919 

 

MALİ KAYNAKLAR

Tablo 9: Mal� Kaynaklar

  

Ödenek Türü 
2018 Yılı Bütçe 
Kanun Ödeneğ� 

2019 Yılı Bütçe 
Kanun Ödeneğ� 

 
 
2020 Yılı Bütçe 
Tekl�f Ödeneğ� 

 
Değ�ş�m 
oranları 
% 

1 Personel G�derler� 

32.825.460,70 TL 40.621.247,60 TL 

 
46.621.905,90 TL 

  
%8-  
%13 

2 Sosyal Güvenl�k 
Kurumuna Devlet 
Pr�m� G�derler� 

 
20.802.694,82TL 

 
21.181.878.35 TL  

 
22.492.066,40 TL 

 
%8-  
%13 

3 Mal ve H�zmet Alım 
G�derler� 

3.156.631,81 TL 13.411.430,17 TL  
------- 

 

Toplam  56.784.787,33 TL 75.214.556,12 TL -------- %8-  
%13 
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PEST ANALİZİ

Bu aşamada; bölgem�zde, ülkem�zde ve dünyada; pol�t�k, ekonom�k, sosyal ve teknoloj�k faktörler anal�z 
ed�lm�şt�r. 

A. Pol�t�k Faktörler 

Yasa, yönetmel�k ve mevzuat değ�ş�kl�kler�, 

Yabancı d�l eğ�t�m�ne erken yaşlarda başlanılması, 

Hayat boyu öğrenmen�n yaygınlaştırılması, 

Eğ�t�m �ç�n yapılan destek kampanyaları, 

M�llî Eğ�t�m mevzuatında çok sık yapılan değ�ş�kl�kler, 

Beled�ye -İl Müdürlükler� �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmeye yönel�k çabaların artması ve projeler�n gel�şt�r�lmes�, 

Eğ�t�m altyapısı ve teknoloj�k altyapı konularındak� devlet pol�t�kalarının önem kazanması 

Okul önces� eğ�t�me ver�len önem ve desteğ�n artırılarak devam etmes�, 

Eğ�t�m�n tüm kademeler�nde çağın gerekler�ne uygun öğrenc� merkezl� yen� eğ�t�m müfredatının 
uygulanması. 

B. Ekonom�k Faktörler 

Ülkem�z genel�nde olduğu g�b� �l�m�zde de �şs�zl�k sorununun olması, 

AB eğ�t�m projeler�n�n devam ed�yor olması ve bu projeler�n ekonom�k destek sağlaması, 

İldek� sanay� ve özel sektör yatırımlarının yeters�z olması, 

Tur�zme kaynaklık edecek tar�h� ve kültürel m�rasa sah�p olması, 

İl�m�zdek� hayırseverler�n eğ�t�me desteğ�, 

Çalışanlarda değ�ş�k becer�ler�n ve daha fazla esnekl�ğ�n aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabet�n 
g�tt�kçe arttığı ekonom�, 

İl�n kalkınmada öncel�kl� �ller arasında olması ve yatırım teşv�kler�nden faydalanma �mkânının bulunması, 

C. Sosyal Faktörler 

Toplumdak� beklent�n�n akadem�k başarı odaklı olması, 

Eğ�t�mdek� başarı sev�yes�n�n OECD ülkeler�ne göre düşük olması, 

Medyanın toplum üzer�ndek� olumsuz etk�ler� ve değerler çatışması, 

Sosyal ve sport�f faal�yetler�n yapılacağı yeterl� tes�s ve mekânların olmaması, 

Eğ�t�m s�stem�nde yen�l�kç� uygulamaların devreye g�rmes� 

         D.  Teknoloj�k Faktörler  

Teknoloj�n�n �lerlemes�, 

B�lg�n�n hızlı üret�m�n�n, er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n ve kullanılab�l�rl�ğ�n�n gel�şmes�, 

B�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�n�n müfredatı desteklemes�, 

Fat�h Projes� kapsamında okulların teknoloj�k donanımları, 

Teknoloj�n�n amaç dışında kullanımına yönel�k tehd�tler olması, 

E-Devlet �le �lg�l� uygulamaların artması, 
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GZFT ANALİZİ

Kurum �ç� ve kurum dışı anal�zler sonucunda müdürlüğümüzü etk�leyen olumlu ve olumsuz faktörler�n 
anal�z�n�n b�r sonucudur. GZFT anal�z� yasal mevzuatın �ncelenmes� �le başlar, mevzuattan kaynaklanan 
müdürlüğümüzü olumlu ve olumsuz etk�leyen konular bel�rlen�r. Kurum �ç� anal�zlerle kurumun güçlü ve zayıf 
yönler� tesp�t ed�l�r. Kurum dışı anal�zler sonucunda bel�rlenen ve müdürlüğümüzü olumlu etk�leyen faktörler 
fırsat, olumsuz etk�leyen faktörler �se tehd�t olarak stratej�k planlama ek�b�nce değerlend�r�lm�şt�r. Ayrıca 
Paydaş anal�zler�nden elde ed�len görüşler�n öncel�kle müdürlüğümüzü olumlu mu yoksa olumsuz mu 
etk�leyen faktörler olduğu ve kurumdan mı yoksa kurum dışından mı kaynaklandığı tesp�t ed�l�r. Bu tesp�t 
yapıldıktan sonra kurum �ç�nden kaynaklanan olumlu faktörler güçlü yön, olumsuz faktörler zayıf yön, kurum 
dışından kaynaklanan olumlu faktörler fırsatlar, olumsuz faktörler tehd�t olarak değerlend�r�lm�şt�r. 

Tablo 10: GZFT Güçlü Yönler Tablosu 

· Kız çocuklarının okullaşma oranının 
artıyor olması, 

· Okul önces� okullaşma oranının artıyor 
olması, 

· Zorunlu eğ�t�m sayes�nde kayıtsız 
öğrenc� kalmaması, 

· Ders dışı saatlerde okullar bünyes�nde 
yet�şt�rme kurslarının açılması, 

· Halk eğ�t�m merkezler�m�z�n eğ�t�m-
öğret�me yönel�k çalışmalarının üst 
düzeyde olması ve farklı alanlarda eğ�t�m 
ver�lmes�, 

· İdarec� ve personel�n �let�ş�mler�n�n 
kuvvetl� olması ve a�d�yet duygusun 
gel�şm�ş olması, 

· Üst yönet�m tarafından gel�ş�m ve 
değ�ş�mler�n yakından tak�p ed�lmes�, 

· Kurum personel�n�n fedakâr çalışmalarda 
bulunması, 

· Her kademedek� personel�n üst kademe 
�le rahat görüşeb�lmes�, 

· Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve 
yürütme yetk�nl�ğ� gel�şm�ş �nsan 
kaynağına sah�p olması 

· H�zmet �ç� eğ�t�m faal�yetler�ne önem 
ver�lmes�, etk�n personel eğ�t�m 
faal�yetler�n�n gel�şt�r�lmes�, 

· Öğrenc�lere yönel�k sosyal, sport�f ve 
kültürel çalışmaların ve yarışmaların 
etk�n yapılıyor olması, 

· Kuruluşun örgüt yapısının sağlam b�r 
s�stemle �şlemes�, 

· Kurumlarda teknoloj�k alt yapının 
yaygınlaşıyor olması, 

· Kamu kurumu ve kuruluşlarıyla, güçlü 
�şb�rl�ğ� 

· DYS, e-okul MEBBİS g�b� modüller�n akt�f 
kullanımı  

· Müdürlüğümüz Stratej� Gel�şt�rme Şubes� 
bünyes�nde AR-GE b�r�m�n�n kurulmuş 
olması, 

· Genç, d�nam�k personel�n olması 
· İnsan kaynakları açısından genç ve 

yeterl� sayıda potans�yele sah�p olması, 
· Kurum çalışanları arasında �let�ş�m�n �y� 

olması ve sorunların çözümünde �let�ş�m 
odaklı olunması, 

· Müdürlüğümüz çalışanlarının yen�l�klere 
açık ve görevler�yle �lg�l� her türlü h�zmet 
�ç� eğ�t�me katılmaya �stekl� olması, 

· RAM’ların ev eğ�t�mler�n�n sayılarını 
arttırması 
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Tablo 11: GZFT Zayıf Yönler Tablosu

· Özel eğ�t�me �ht�yacı olan b�reyler�n tesp�t�ne 
yönel�k etk�l� b�r tarama ve tanılama s�stem�n�n 
yeters�zl�ğ�, 

· Öğretmen ve yönet�c�ler�n özel eğ�t�m konusunda 
yeterl� b�lg�ye sah�p olmaması, 

· Ortaöğret�mde devamsızlık oranının yüksek 
olması, 

· Taşımalı eğ�t�mle �lg�l� sorunlar yaşanması 
· Eğ�tsel, meslek� ve k�ş�sel rehberl�k h�zmetler�n�n 

yeters�z olması, 
· Etk�l� b�r performans ve ödüllend�rme s�stem�n�n 

bulunmaması, 
· Ortaöğret�m öğrenc�ler�ne boş zamanlarını 

okulda değerlend�recek �mkânların 
sağlanamaması, 

· A�le okul öğrenc� �let�ş�m�n�n yeters�z olması 
· Mard�n’ n�n büyükşeh�r olmasına rağmen h�zmet� 

�ç� eğ�t�m merkez�n�n olmaması, 

· Görev değ�ş�kler� neden�yle oluşan 
s�rkülasyondan dolayı kurum kültürünün 
gel�şmemes�,                                 

· Okul ve kurumların f�z�k� kapas�teler�n�n 
yeters�z olması, 

· Rehber öğretmen �ht�yacının olması 
· Teknoloj�k araçların yanlış kullanılıp daha 

ver�ml� kullanılmaması,  
· B�rleşt�r�lm�ş sınıfların ve �k�l� eğ�t�m�n devam 

etmes�, 
· Okullarda yeterl� ve etk�n rehberl�k h�zmet� 

ver�lememes�, 
· İl�m�zdek� akadem�k başarının �sten�len 

düzeyde olmaması 
· Sınav odaklı çalışmaların abartılarak sosyal, 

kültürel ve sport�f alandak� çalışmalara gerekl� 
önem�n ver�lmemes�, 

· Kurumlarımızda güvenl�k tedb�rler�n�n 
yeters�zl�ğ�, 

· Sosyal, kültürel, sport�f ve b�l�msel faal�yetler�n 
yeters�z olması, 

 

Tablo 12: GZFT Fırsatlar Tablosu

 

· Mard�n genç nüfus oranın fazla olması, 
· İl�m�zde ün�vers�ten�n olması, 
· S�v�l toplum örgütler� eğ�t�me katkı 

sağlamaları, 
· Meslekî eğ�t�me önem ver�lmeye başlanmış 

olması, 
· Hayırseverler�n �l bazında çok olması 
· İl�m�z�n tar�h� ve kültürel açıdan zeng�n 

olması; a�le bağlarının güçlü olması, ahlak� 
değerlere önem ver�lmes�, 
 

· Müfredat programları ve etk�nl�kler�n�n 
V�zyon 2023 hedefler�ne göre hızla 
güncellenmes�, 

·  Avrupa B�rl�ğ� projeler�ne başvuruların 
okul/kurumlarımız tarafından sık yapılması, 

· AB Projeler� ve d�ğer fonlardan sağlanan 
�mkânlar, 

· Val�m�z�n eğ�t�me verd�ğ� önem ve desteğ�n 
devam etmes� 

· Gel�şen sanay� �le meslek� eğ�t�m�n önünün 
açılması, 

Tablo 13: GZFT Tehd�tler Tablosu

 

· Genç nüfusun �st�hdamında problemler�n 
olması, 

·  Öğrenc� ve a�leler�n�n meslek ve 
çalışmalarıyla �lg�l� yeterl� b�lg� ve donanıma 
sah�p olmaması, 

· A�leler�n özel eğ�t�m konusunda yeterl� 
b�lg�ye sah�p olmaması, 

· A�leler�n eğ�t�m öğret�m faal�yetler�ne 
�stenen düzeyde katılmaması 

· Okulönces� eğ�t�m materyaller�n�n ücrets�z 
olmaması, 

·  Medyada, c�nsell�k ve ş�ddet �çeren 
yayınların öğrenc�ler� olumsuz yönde 
etk�lemes�, 

· Eğ�t�m öğret�m sırasında devam eden 
öğretmen atamaları, 

· Yatırım ve donatım h�zmetler�nde ödenek 
yeters�zl�ğ�, 

· B�l�ş�m ve b�lg� s�stemler�ne yönel�k 
tehd�tler�n olması ( s�ber zorbalık ) 

· Sınav kaygısının başarıyı olumsuz yönde 
etk�lemes�, 

· Gençler�n teknoloj� bağımlılığında artış 
olması, 

· Eğ�t�mde uygulanan sınav s�stem�n�n sık 
değ�ş�kler yaşanması, 

·  İnternet kafeler�n denet�m yeters�zl�ğ�, 
· Ş�ddet, zorbalık ve madde bağımlılığı artışı. 
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Tesp�tler ve sorun alanları öncek� bölümlerde ver�len durum anal�z� aşamalarında öne çıkan, durum anal�z�n� 
özetleyeb�lecek türde �fadelerden oluşmaktadır. İht�yaçlar �se bu tesp�tler ve sorun alanları d�kkate alındığında 
ortaya çıkan �ht�yaçları ve gel�ş�m alanlarını ortaya koymaktadır. 

Durum anal�z�nde yer alan her b�r bölümde yapılan anal�zler sonucunda bel�rlenm�ş olan tesp�tler ve 
�ht�yaçlardan yola çıkılarak İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü stratej�k planının m�mar�s� oluşturulmuştur. 

Geleceğe Bakış 

M�syon, V�zyon ve Temel Değerler 

Müdürlüğümüzün M�syonu 

Kend� kend�ne yeterl�, gücünün, yeteneğ�n�n farkında olan, ahlâklı, b�l�me sevdalı, öğrenmeye açık, b�ld�ğ�n� 
uygulayab�len bulunduğu ortamı gel�şt�reb�len, tar�h�ne-kültürüne duyarlı, çağın ve geleceğ�n becer�ler�yle 
donatılmış ve bu donanımı �nsanlık hayrına sarf edeb�len mutlu b�reyler yet�şt�rmekt�r. 

Müdürlüğümüzün V�zyonu 

Evrensel değerler� ve kültürel zeng�nl�kler� �çselleşt�rm�ş mutlu b�reyler yet�şt�ren b�r merkez olmak 

Müdürlüğümüzün Temel Değerler� 

Müdürlüğümüzün aşağıda ver�len temel değerler�; İl M�ll� Eğ�t�m Müdürü ve yönet�c�ler�n perspekt�fler� �le 
Stratej� Gel�şt�rme B�r�m�n�n görüşler� d�kkate alınarak n�tel anal�z, toplumsal beklent�ler, paydaş düşünceler�, 
kurumun v�zyonu g�b� faktörler değerlend�r�lerek ortaya konulmuştur. 

Temel Değerler�m�z: 

1. İnsan Hakları ve Demokras�n�n Evrensel Değerler� 

2. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık 

3. Anal�t�k ve B�l�msel Bakış 

4. G�r�ş�mc�l�k, Yaratıcılık, Yen�l�kç�l�k 

5. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık �le Sport�f Becer� 

6. Meslek Et�ğ� ve Meslek� Becer� 

7. Erdeml�l�k 

8. Saygınlık, Tarafsızlık, Güven�l�rl�k ve Adalet 

9. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Ver�leb�l�rl�k 

10. L�yakat 

AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ

Amaç 1: Bütün öğrenc�ler�m�ze, meden�yet�m�z�n, �nsanlığın ve �l�n ortak değerler� �le teknoloj�k çağın 
gerekler�ne uygun b�lg�, becer�, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğ�t�m kademeler�nde, öğrenc�ler�m�z�n her düzeydek� yeterl�l�kler�n�n 

bel�rlenmes�, �zlenmes� ve desteklenmes� �ç�n Bakanlık tarafından ölçme ve değerlend�rme amacıyla 
kurulacak s�stem etk�n b�r şek�lde kullanılacaktır. 

Hedef 1.2: Öğrenc�ler�n yaş, okul türü ve programlarına göre gereks�n�mler�n� d�kkate alan becer� temell� 
yabancı d�l yeterl�l�kler�n� gel�şt�ren s�stem�n hayata geç�r�lmes� �ç�n etk�n çalışmalar yürütülecekt�r. 

Hedef 1.3: Öğrenme süreçler�n� destekleyen d�j�tal �çer�k ve becer� destekl� dönüşüm �le ülkem�z�n her yer�nde 

yaşayan öğrenc� ve öğretmenler�m�z�n eş�t öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmen�n sınıf 
duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

TESPİTLER VE İHTİYAÇLARIN BELİRLENMESİ
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Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etk�l�, ver�ml� yönet�m ve organ�zasyon yapısı ve süreçler� hâk�m 
kılınacaktır. 

Hedef 2.1: Yönet�m ve öğrenme etk�nl�kler�n�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla ver�ye 
dayalı yönet�m yapısına geç�lecekt�r. 
Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n gel�ş�mler�n� desteklemek amacıyla yen� b�r meslek� gel�ş�m 
anlayışı, s�stem� ve model�n�n uygulanması �ç�n çalışmalar başlatılacaktır. 
Hedef 2.3: Eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n artırılması ve okullarda planlı yönet�m anlayışının yerleşmes� amacıyla bütçe 
�le plan bağını kuran ver�ml� b�r f�nansman model�n�n altyapısı oluşturulacaktır. 
Hedef 2.4: Kurumsal rehberl�k ve teft�ş s�stem� okul gel�şt�rme amaçlı rehberl�k boyutunu öne çıkaracak 
şek�lde müfett�şler tarafından akt�f kılınacaktır. 
 
Amaç 3: Okul önces� eğ�t�m ve temel eğ�t�mde öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel olarak 
çok boyutlu gel�ş�mler� sağlanacaktır.  

Hedef 3.1: Erken çocukluk eğ�t�m�n�n n�tel�ğ� ve yaygınlığı artırılacak, toplum temell� erken çocukluk 
çeş�tlend�r�lerek yaygınlaştırılacaktır. 
Hedef 3.2: Öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m�n� önemseyen, b�l�msel 
düşünme, tutum ve değerler� �çselleşt�reb�lecekler� b�r temel eğ�t�m yapısına geç�lerek okullaşma oranı 
artırılacaktır. 
Hedef 3.3: Temel eğ�t�mde okulların n�tel�ğ�n� artıracak yen�l�kç� uygulamalara yer ver�lecekt�r. 

Amaç 4: Öğrenc�ler� �lg�, yetenek ve kapas�teler� doğrultusunda hayata ve üst öğret�me hazırlayan 
b�r ortaöğret�m s�stem� �le toplumsal sorunlara çözüm get�ren, �l�n sosyal, kültürel ve ekonom�k 
kalkınmasına katkı sunan öğrenc�ler yet�şt�r�lecekt�r.  

Hedef 4.1: Ortaöğret�me katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
Hedef 4.2: Ortaöğret�m kurumlarının değ�şen dünyanın gerekt�rd�ğ� becer�ler� sağlayan ve değ�ş�m�n aktörü 
olacak öğrenc�ler yet�şt�ren b�r yapıya kavuşturulması amacı �le çalışmalar yapılacaktır. 
Hedef 4.3: İl�m�z�n entelektüel sermayes�n� artırmak, meden�yet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen 
ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n n�tel�ğ� güçlend�r�lecekt�r. 
Hedef 4.4: Örgün eğ�t�m �ç�nde �mam hat�p okullarının n�tel�ğ� artırılacaktır. 

Amaç 5: Özel eğ�t�m ve rehberl�k h�zmetler�n�n etk�nl�ğ� artırılarak b�reyler�n bedensel, ruhsal ve 
z�h�nsel gel�ş�mler� desteklenecekt�r. 
 
Hedef 5.1: Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k h�zmetler�n�n öğrenc�ler�n m�zaç, �lg� ve yetenekler�ne uygun 
eğ�t�m alab�lmeler�ne �mkan verecek şek�lde sunulması sağlanacaktır. 
Hedef 5.2: Özel eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler� akranlarından uzaklaştırmayan ancak �ht�yaçlarına yönel�k 
sürec� kolaylaştıran çalışmalar yapılacaktır. 
Hedef 5.3: Ülkem�z�n kalkınmasında öneml� b�r kaynak n�tel�ğ�nde bulunan özel yetenekl� öğrenc�ler�m�z, 
akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun b�r eğ�t�m yöntem� �le desteklenecekt�r. 

Amaç 6: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve hayat boyu öğrenme kurumları toplumun, �l�n ve bölgen�n 
�ht�yaçları ve �şgücü p�yasası �ş olanakları ele alınarak b�lg� çağının gerekler�ne uygun b�ç�mde 
rev�ze ed�lecekt�r. 

Hedef 6.1: Meslek� ve tekn�k eğ�t�me atfed�len değer ve er�ş�m �mkânları artırılacaktır. 
Hedef 6.2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde çağın gerekler�ne uygun öğret�m programlarının daha etk�l� 
kullanılması sağlanarak altyapı ve eğ�t�m kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes� yönünde gerekl� çalışmalar planlanacaktır. 
Hedef 6.3: Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde – �st�hdam – üret�m �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar 
yapılacaktır. 
Hedef 6.4: B�reyler�n �ş ve yaşam kal�teler�n� yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve 
tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 7: Ulusal standartlar gözet�lerek tüm okullarımız �ç�n destekley�c� b�r özel öğret�m yapısına 
uygun planlama tasarlanacaktır. 

Hedef 7.1: Özel öğret�me devam eden öğrenc� oranları artırılarak artması yönünde çalışmalar yapılarak 

özel öğret�m kurumları �ç�n daha etk�n yönet�m ve teft�ş çalışmaları planlanacaktır. 
Hedef 7.2: Sert�f�ka eğ�t�m� veren kurumların n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k düzenlemeler yapılacaktır. 
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Amaç 1: 

Bütün öğrenc�ler�m�ze, meden�yet�m�z�n, �nsanlığın ve �l�n ortak değerler� �le teknoloj�k çağın 
gerekler�ne uygun b�lg�, becer�, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 
 
Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğ�t�m kademeler�nde, öğrenc�ler�m�z�n her düzeydek� yeterl�l�kler�n�n 
bel�rlenmes�, �zlenmes� ve desteklenmes� �ç�n Bakanlık tarafından ölçme ve değerlend�rme amacıyla 
kurulacak s�stem etk�n b�r şek�lde kullanılacaktır 

Amaç 1 
Bütün öğrenc�ler�m�ze, meden�yet�m�z�n ve �nsanlığın ortak değerler� �le çağın 

gerekler�ne uygun b�lg�, becer�, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 

Tüm alanlarda ve eğ�t�m kademeler�nde, öğrenc�ler�m�z�n her düzeydek� 

yeterl�l�kler�n�n bel�rlenmes�, �zlenmes� ve desteklenmes� �ç�n Bakanlık 

tarafından ölçme ve değerlend�rme amacıyla kurulacak s�stem etk�n b�r 

şek�lde kullanılacaktır. 

Performans Göstergeler� 

Hedefe 

Etk�s� 

(%) 

Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.1.1 B�r eğ�t�m 
ve öğret�m 
dönem�nde 
b�l�msel, kültürel, 
sanatsal ve sport�f 
alanlarda en az b�r 
faal�yete katılan 
öğrenc� oranı (%) 

İlkokul 

35 

65 68 73 77 80 85 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 62 65 70 75 80 84 6 Ay 6 Ay 

L�se 50 53 58 68 73 78 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenc� 
başına okunan 
k�tap sayısı 

İlkokul 

35 

4 5 6 7 8 9 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 4 5 6 7 8 10 6 Ay 6 Ay 

L�se 3 4 5 6 7 8 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3. Ortaöğret�me 
merkez� sınavla yerleşen 
öğrenc� oranı (%) 

30 11 10 9 8 7 6 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Ölçme, Değerlend�rme ve Sınav H�zmetler� B�r�m� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Temel Eğ�t�m Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Özel 
Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme 
Şubes� 

R�skler 

- Öğrenc�ler�n ve vel�ler�n b�l�msel, kültürel, sanatsal ve sport�f faal�yetlere �l�şk�n 

farkındalık düzey�n�n bölgeler arasında farklılık göstermes�, 

- A�leler�n, çocuklarının sınavla öğrenc� alan okullara devam etmeler�ne yönel�k 

�steğ�, 

- Sınavla öğrenc� alan okul sayısının artırılmasına �l�şk�n çeş�tl� baskılar, 

- Öğrenc�ler�n ve öğretmenler�n mevcut durumda yeterl�l�k temell� ölçme 

uygulamalarına alışkın olmaması. 

Stratej�ler 

S 1.1.1 
- Eğ�t�m kal�tes�n�n artırılması �ç�n ölçme ve değerlend�rme yöntemler� 
etk�nleşt�r�lecek ve yeterl�l�k temell� ölçme değerlend�rme yapılacaktır. 

S 1.1.2 
- Öğrenc�ler�n b�l�msel, kültürel, sanatsal, sport�f ve toplum h�zmet� alanlarında 

etk�nl�klere katılımı artırılacak ve �zlenecekt�r. 

S 1.1.3 
- Kademeler arası geç�ş sınavlarının eğ�t�m s�stem� üzer�ndek� baskısı 

azaltılacak ve yeterl�l�k temell� ölçme değerlend�rme yapılacaktır. 

 

 

AMAÇ, HEDEF, GÖSTERGE VE STRATEJİLER
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Mal�yet Tahm�n� 27.032.235 TL 

Tesp�tler 

- Öğrenc�ler�n b�l�msel, kültürel, sanatsal ve sport�f faal�yetlere katılımının düşük olması, 

- Toplumda akadem�k başarıya yüksek değer atfed�lmes�, 

- Öğrenc�ler ve öğretmenler�n yeterl�l�k temell� ölçme ve değerlend�rme uygulamaları 

konusunda yeterl� b�lg� ve tecrübeye sah�p olmaması. 

İht�yaçlar 

- Öğretmenler�n alternat�f eğ�t�m yöntem ve tekn�kler� konusunda eğ�t�me alınmaları, 

- Ölçme ve değerlend�rme merkezler�n�n tüm �llere yaygınlaştırılması, 

- Sınav kaygısına yönel�k olarak a�le hek�ml�ğ� başta olmak üzere çeş�tl� kurumlarla �ş b�rl�ğ� 

yapılması, 

- Vel� ve öğretmenlere yönel�k olarak öğrenc�ler�n b�l�msel, kültürel, sanatsal ve sport�f 

faal�yetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmes�, 

- Öğret�m programlarının konu alanları bazında yeterl�l�k temell� olarak tanımlanması. 

 
Hedef 1.2. Öğrenc�ler�n yaş, okul türü ve programlarına göre gereks�n�mler�n� d�kkate alan becer� 
temell� yabancı d�l yeterl�l�kler�n� gel�şt�ren s�stem�n hayata geç�r�lmes� �ç�n etk�n çalışmalar 
yürütülecekt�r. 

Amaç 1 

Bütün öğrenc�ler�m�ze, meden�yet�m�z�n ve �nsanlığın ortak değerler� �le çağın 

gerekler�ne uygun b�lg�, becer�, tutum ve davranışların kazandırılması 

sağlanacaktır. 

Hedef 1.2. 
Öğrenc�ler�n yaş, okul türü ve programlarına göre gereks�n�mler�n� d�kkate alan 
becer� temell� yabancı d�l yeterl�l�kler� s�stem�ne geç�lmes�ne �l�şk�n etk�n çalışmalar 
yürütülecekt�r.  

Performans 
Göstergeler� 

Hedefe Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı d�l 
ders� yılsonu puan 
ortalaması 

30 63 65 67 70 74 77 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 eTw�nn�ng ve 
EBA portalını akt�f 
kullanan öğretmen 
oranı 

40 12 14 35 40 65 75 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.3 Yurtdışı 
projeler�nde yer almış 
öğretmen sayısı 

30 50 62 74 83 91 100 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m İnsan Kaynakları Şubes� 
İş B�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Temel Eğ�t�m Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Özel Eğ�t�m 
ve Rehberl�k Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes� 

R�skler 

- Yabancı d�l eğ�t�m�ne �l�şk�n farkındalığın yeterl� olmaması, 
- Uluslararası hareketl�l�k programlarının kontenjan ve kapsamının yeters�z olması, 
- Yurtdışında yabancı d�l eğ�t�m�n� destekley�c� programların mal�yetler�n�n yüksek olması, 
- Yabancı d�l eğ�t�m�ne �l�şk�n d�j�tal �çer�kler�n tem�n�ne yönel�k mal�yetler�n yüksek olması. 

Stratej�ler 

S 1.2.1 - İl genel�nde yabancı d�l eğ�t�m�, sev�ye ve okul türler�ne göre uyarlanacaktır. 

S 1.2.2 
- Yen� kaynaklar �le öğrenc�ler�n İng�l�zce konuşulan dünyayı deney�mlemes� ve 
Bakanlıkça gel�şt�r�lecek olan d�j�tal �çer�kler� kullanmaları sağlanacaktır. 

S 1.2.3 - Yabancı d�l eğ�t�m�nde öğretmen n�tel�k ve yeterl�l�kler� yükselt�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n� 27.032.235 TL 

Tesp�tler 

- Öğrenc�ler�n yabancı d�l becer�ler�n� farklı alanlarda kullanmasını sağlayan d�s�pl�nler 
arası b�r yaklaşımın olmaması, 
- Yabancı d�l eğ�t�m�n�n öğrenc�ler�n b�reysel farklılıkları �le öğret�m kademeler� ve okul 
türler�n� d�kkate almayan tek t�p b�r yaklaşımla yapılması, 
- Öğrenc�ler�n yabancı d�l eğ�t�m�ne destek olacak d�j�tal �çer�kler�n ve platformların 
yeters�z olması, 
- Öğretmenler�n yabancı d�l becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k eğ�t�mler�n ve paydaşlarla 
�ş b�rl�ğ�n�n yeters�z olması, 
- Yabancı d�l öğretmenler�n�n seç�m�nde öğretmenler�n çok yönlü d�l becer�ler�n�n 
ölçülmemes� ve bunların d�kkate alınmaması. 

İht�yaçlar 

- Yabancı d�l eğ�t�m�nde ortaya konacak yen� yöntemler konusunda öğretmen 
eğ�t�mler�n�n yapılması, 
- Yabancı d�l eğ�t�m�ne yönel�k d�j�tal �çer�kler�n ve platformların gel�şt�r�lmes�, 
- Uluslararası hareketl�l�k programlarına yönel�k farkındalığın artırılması, 
- Öğretmenlere yurtdışı deney�m fırsatlarının sağlanması. 
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Hedef 1.3. Öğrenme süreçler�n� destekleyen d�j�tal �çer�k ve becer� destekl� dönüşüm �le �l�m�z�n her 
yer�nde yaşayan öğrenc� ve öğretmenler�m�z�n eş�t öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve 
öğrenmen�n sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Amaç 1 

Bütün öğrenc�ler�m�ze, meden�yet�m�z�n ve �nsanlığın ortak değerler� �le çağın 

gerekler�ne uygun b�lg�, becer�, tutum ve davranışların kazandırılması 

sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 

Öğrenme süreçler�n� destekleyen d�j�tal �çer�k ve becer� destekl� dönüşüm �le 
�l�m�z�n her yer�nde yaşayan öğrenc� ve öğretmenler�m�z�n eş�t öğrenme ve 
öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmen�n sınıf duvarlarını aşması 
sağlanacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s� (%) 

Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 EBA Ders Portal� 

aylık ortalama tek�l 

z�yaretç� sayısı 

25 3456 4400 5120 8040 9400 14.350 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.2 EBA Ders Portal� 

kullanıcı başına aylık 

ortalama s�stemde kalma 

süres� (dk) 

25 20 23 25 28 32 36 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.3 D�j�tal �çer�klere 

�l�şk�n sert�f�ka eğ�t�mler�ne 

katılan öğretmen sayısı 

25 0 0 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.4 Tasarım ve becer� 
atölyes� sayısı 

25 5 10 15 50 80 100 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 

Temel Eğ�t�m Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Özel 

Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme 

Şubes�. 

R�skler 

- D�j�tal ortamda çocukları ve gençler� olumsuz etk�leyen �çer�klere �l�şk�n önlemler�n 

yeters�zl�ğ�, 

- D�j�tal araç ve gereçler�n genell�kle �thalata bağımlı olması, 

- İnternet altyapısının bölgeler arası göstereb�leceğ� farklılıktan dolayı �nternet 

er�ş�m�nde yaşanab�lecek aksaklıklar, 

- D�j�tal �çer�k gel�şt�rme eğ�t�mler�ne katılması gereken öğretmen sayısının çok 

olması, 

- D�j�tal �çer�k gel�ş�m� alanında yen�l�kler�n çok hızlı olmasından dolayı ver�lecek 

eğ�t�m�n �çer�ğ�n�n güncel tutulması gerekl�l�ğ�. 

Stratej�ler 

S 1.3.1 
- D�j�tal �çer�k ve becer�ler�n gel�şmes� �ç�n kurulan s�stem� ver�ml� hale 

get�rmek �ç�n etk�n çalışmalar yapılacaktır.  

S 1.3.2 
- D�j�tal becer�ler�n gel�şmes� �ç�n �çer�k gel�şt�r�lecek ve bu kapsamda 

öğretmen eğ�t�m� yapılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 27.032.235 TL 

Tesp�tler 

- Öğrenc�ler�n ve araştırmacıların kullanacağı d�j�tal �çer�k arş�v�n�n bulunmaması, 

- D�j�tal ortamlarda eğ�t�me �l�şk�n �çer�kler�n bel�rl� b�r yapıya kavuşturulamaması, 

- Güvenl� �nternet, s�ber zorbalık ve ver� güvenl�ğ� kavramlarına �l�şk�n toplumsal 

farkındalık düzey�n�n düşük olması, 

- D�j�tal becer�ler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

İht�yaçlar 

- Eğ�t�m d�j�tal arş�v�n�n oluşturulması �ç�n gerekl� altyapı, 

- Eğ�t�m d�j�tal �çer�kler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n �lg�l� personel�n eğ�t�m�, 

- Öğretmenler�n d�j�tal becer�ler konusunda h�zmet �ç� eğ�t�mden geç�r�lmes�, 

- Güvenl� �nternet, s�ber zorbalık ve ver� güvenl�ğ� konularında d�ğer kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla tam �ş b�rl�ğ�, 

- EBA eğ�t�m portal�n�n kapsam ve �çer�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�. 
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Amaç 2: 
 

Çağdaş normlara uygun, etk�l�, ver�ml� yönet�m ve organ�zasyon yapısı ve süreçler� hâk�m 
kılınacaktır. 

Hedef 2.1. Yönet�m ve öğrenme etk�nl�kler�n�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve gel�şt�r�lmes� amacıyla 
ver�ye dayalı yönet�m yapısına geç�lecekt�r. 

Amaç 2 
Çağdaş normlara uygun, etk�l�, ver�ml� yönet�m ve organ�zasyon yapısı ve 
süreçler� hâk�m kılınacaktır. 

Hedef 2.1 
Yönet�m ve öğrenme etk�nl�kler�n�n �zlenmes�, değerlend�r�lmes� ve 
gel�şt�r�lmes� amacıyla ver�ye dayalı yönet�m yapısına geç�lecekt�r. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s� (%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1. Okul stratej�k 
planları �le yıllık okul 
gel�ş�m planlarının 
�zlenmes� �ç�n döneml�k 
raporlama s�stem� 
kurulması oranı 

50 0 1 2 3 3 4 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. İl b�lg� ed�nme 
s�stemler�nden h�zmet 
alanların 
memnun�yetler�n�n 
ölçüldüğü yıllık anketler�n 
yapılması ve oluşan 
memnun�yet oranı (%) 

50 72 75 78 82 85 87 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Tüm MEM B�r�mler� 

R�skler 

- Sık mevzuat değ�ş�kl�ğ� neden�yle �ş süreçler�n�n sık değ�şmes�, 
- Karar alma süreçler� ve uygulama aşamasına yönel�k bürokrat�k unsurlar, 
- Yen� kurulacak b�r�mler �le mevcut b�r�mler arasında olası yetk� çakışması, 
- Okul planlarında bel�rlenen amaçların bağlantısız olması. 

Stratej�ler 

S 2.1.1 
-İl�n tüm kararları ver�ye dayalı hâle get�r�lecek ve bürokrat�k süreç 
azaltılacaktır. 

S 2.1.2 - Okul bazında ver�ye dayalı yönet�m s�stem�ne geç�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n� 30.274.176 TL 

Tesp�tler 
- Yetk� devr� �ç�n �ş süreçler�n�n ve �lg�l� anal�zler�n yapılmamış olması, 
- Ver�ye dayalı yönet�m �ç�n etk�n ver� üret�m� mekan�zmaları oluşturulmamış olması, 
- Planların �zlenmes� �ç�n b�r s�stem�n olmaması, 

İht�yaçlar 

- İş süreçler�n� çıkarma ve �y�leşt�rme ek�pler�n�n eğ�t�m�, 
- Yetk� devr� �ç�n mevzuat ve faal�yet alanlarının taramasının yapılması, 
- Ver� b�r�m� kurulması �ç�n mevzuat değ�ş�kl�ğ�, 
- Okul planlarının �zlenmes�ne yönel�k s�stem kurulması, 
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Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n gel�ş�mler�n� desteklemek amacıyla Bakanlığın 
oluşturduğu meslek� gel�ş�m anlayışı, s�stem� ve model�n�n etk�n olab�lmes� �ç�n yoğun çalışmalar 
yürütülecekt�r. 

 

Amaç 2 
Çağdaş normlara uygun, etk�l�, ver�ml� yönet�m ve organ�zasyon yapısı ve 
süreçler� hâk�m kılınacaktır. 

Hedef 2.2 
Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n gel�ş�mler�n� desteklemek amacıyla bakanlığın 
oluşturduğu meslek� gel�ş�m anlayışı, s�stem� ve model�n�n etk�n olab�lmes� �ç�n 
yoğun çalışmalar yürütülecekt�r. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s� (%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 
L�sansüs
tü eğ�t�m 
alan 
personel 
oranı (%) 

PG 2.2.1.1 
Alanında 
yüksek l�sans 
eğ�t�m alan 
öğretmen 
oranı(%) 

50 

1 2 5 7 10 15 

6 Ay 6 Ay PG 2.2.1.2 
Yönet�m 
alanında 
yüksek l�sans 
eğ�t�m alan 
öğretmen 
oranı(%) 

5 7 10 15 20 25 

PG 2.2.2 Yönet�c� c�ns�yet 
oranı (%) 

2
5 

ERKEK 95 94,5 94 93,5 93 92,5 
6 Ay 6 Ay 

BAYAN 5 5,5 6 6,5 7 7,5 
PG 2.2.3 Ücretl� öğretmen 
oranı (%) 

25 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m İnsan Kaynakları Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Tüm MEM B�r�mler� 

R�skler 

- Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n l�sansüstü eğ�t�m süreçler�n�n okullardak� eğ�t�m� 
aksatması, 
- L�sansüstü eğ�t�me yönlend�r�lecek k�tlen�n çok büyük olması ve get�receğ� mal�yet, 
- Baskı grupları ve paydaş k�tleler�n talepler�nde temelde amaçlar açısından yeter�nce 
uzlaşı sağlanamaması, 
- Elver�şs�z koşullarda görev yapan öğretmen ve yönet�c�ler �ç�n ver�lecek teşv�kler�n 
mal�yet�, 
- Yönet�c� kadrolarına kadın yönet�c� taleb�n�n yeterl� düzeyde olmaması. 

Stratej�ler 

S 2.2.1 
- Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n meslek� gel�ş�m s�stem� yen�den 
yapılandırılacaktır. 

S 2.2.2 
- Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n meslek� gel�ş�m s�stem� yen�den 
yapılandırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 30.274.176 TL 

Tesp�tler 

- Öğretmenl�k ve okul yönet�m�ne �l�şk�n mevzuatın dağınık olması, 
- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenler�n h�zmet süres�n�n düşük olması, 
- Eğ�t�m yönet�c�ler�n�n atanma s�stem�n�n ölçme ve değerlend�rme boyutunun yeterl� 
olmaması, 
- Ülke genel�nde dengel� norm dağılımının olmaması, 
- Öğretmenl�k mevcut kar�yer s�stem�n�n yeters�z olması ve okul yönet�c�l�ğ� 

alanlarında kar�yer s�stem�n�n bulunmaması. 

İht�yaçlar 

- Bakanlık bütçes�nde personel g�derler� �ç�n ayrılan ödeneğ�n meslek kanunu, ücretl� 
öğretmen �le dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenler �ç�n yapılacak 
�y�leşt�rmelere göre yükselt�lmes�, 
- Mevzuat düzenlemes� süreçler�nde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar 
oluşturulması, 
- Öğretmenl�k ve okul yönet�c�l�ğ� alanlarında genel ve özel alan yeterl�l�k bel�rlenmes� 
�ç�n kapsamlı çalışmaların yapılması, 
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Hedef 2.3. Eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n artırılmasına, okullarda planlı yönet�m anlayışının yerleşmes�ne ve 
bütçe-plan bağı kurulmasına h�zmet eden etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� �şleyen bütçe uygulamaları 
�l�m�zde hak�m kılınacaktır. 

Amaç 2 
Çağdaş normlara uygun, etk�l�, ver�ml� yönet�m ve organ�zasyon yapısı ve 

süreçler� hâk�m kılınacaktır. 

Hedef 2.3 
Eğ�t�m�n n�tel�ğ�n�n artırılmasına, okullarda planlı yönet�m anlayışının 
yerleşmes�ne ve bütçe-plan bağı kurulmasına h�zmet eden etk�l�, ekonom�k 
ve ver�ml� �şleyen bütçe uygulamaları �l�m�zde hak�m kılınacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.3.1 Hayırseverler, 
vakıflar vb. tarafından �lde 
eğ�t�me yapılacak katkının 
oranı 

100 1 1,5 2 2,5 3 3,5 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Stratej� Gel�şt�rme Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler Tüm MEM B�r�mler� 

R�skler 

- Bakanlık bütçes� har�c�nde eğ�t�me ayrılan kaynakların net tesp�t ed�lememes�, 
- Bakanlık bütçes� dışındak� kaynaklardan elde ed�len gel�rlerde bel�rl� b�r 
standardın olmaması, 
- Kamuoyunda f�nansman çeş�tl�l�ğ�n� sağlamaya yönel�k çalışmaların eğ�t�m�n 
ücretl� olduğu algısını uyandırması, 
- Okul sayısının fazla olması, 
- Eğ�t�m kurumu yönet�c�ler�n�n f�nansman konusunda b�lg� ve tecrübe eks�kl�ğ� 
olması. 

Stratej�ler S 2.3.1 
- Okullarımızın f�nansman yöntemler� çeş�tlend�r�lerek okullar �ç�n ayrılan 
bütçen�n artırılması sağlanacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 30.274.176 TL 

Tesp�tler 

- Bakanlığın mevcut yazılım ve modüller�n�n d�ğer f�nansman kaynaklarını tesp�tte 
yeters�z olması, 
- Kamuoyunda bağış konusunda yeterl� düzeyde farkındalık olmaması, 
- Eğ�t�m kurumu yönet�c�ler�n�n eğ�t�m�n f�nansmanı konusunda yetk� ve yetk�nl�ğ�n�n 
az olması, 
- Eğ�t�m f�nansmanı kaynaklarının tek b�r s�stem üzer�nden tak�b�n�n yapılamaması, 
- Okul f�nansmanı konusunda kamuoyu b�lg�lend�rme s�stemler�n�n yeters�z 
kalması. 

İht�yaçlar 

- F�nansman kaynaklarına �l�şk�n bütünleş�k b�r modül kurulması, 
- F�nansman kaynaklarının artırılması �ç�n farkındalık ve tanıtım çalışmaları 
yapılması, 
- Okul f�nansmanı konusunda mevzuat düzenlemes�n�n yapılması, 
- Okul yönet�c�ler�n�n eğ�t�m f�nansmanı konusunda b�lg�lend�r�lmes�. 
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Hedef 2.4. Kurumsal rehberl�k ve teft�ş s�stem� okul gel�şt�rme amaçlı rehberl�k boyutunu öne 
çıkaracak şek�lde müfett�şler tarafından akt�f kılınacaktır. 

Amaç 2 
Çağdaş normlara uygun, etk�l�, ver�ml� yönet�m ve organ�zasyon yapısı ve 
süreçler� hâk�m kılınacaktır. 

Hedef 2.4 
Kurumsal rehberl�k ve teft�ş s�stem� okul gel�şt�rme amaçlı rehberl�k 
boyutunu öne çıkarmak �ç�n �l genel� çalışmalarla desteklenecekt�r. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe Etk�s� 

(%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.4.1 Müfett�şler�n 
yer�nde yaptıkları 
gözlemler ve paydaşların 
görüşler�nden elde ett�kler� 
ver�ler� anal�z ederek 
oluşturdukları gel�ş�m 
odaklı rapor sayısı 

100 1 2 3 4 5 6 6 ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Maar�f Müfett�şler� Koord�nasyon B�r�m� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler Tüm MEM B�r�mler� 

R�skler 

- Teft�ş�n rehberl�k ve gel�şt�rme odaklı olmak yer�ne hata aramaya yönel�k olarak 
yapıldığı algısı, 
- Çıktı ve süreç odaklı bütünleş�k b�r okul gel�şt�rme amaçlı ölçme değerlend�rme 
s�stem�n�n olmaması, 
- Bütünleş�k yapıda kurulacak s�stem�n get�receğ� mal�yetler. 

Stratej�ler S 2.4.1 
- Okullarımızın gel�ş�m�n� sağlamak amacıyla kurumsal rehberl�k ve teft�ş 
h�zmetler� yapılandırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 30.274.176 TL 

Tesp�tler 
- Mevcut s�stem�n kurumsal rehberl�k �ht�yacına yeter�nce cevap verememes�, 
- Teft�ş ve rehberl�k kavramlarının kamuoyunda b�rb�r�n� destekler n�tel�kte 
görülmemes�. 

İht�yaçlar 

- Kurumsal rehberl�k ve teft�ş s�stem�n�n okul gel�şt�rme amaçlı yapılandırılmasına 
�l�şk�n mevzuat düzenlemes�, 
- Taşra teşk�latına okul türü ve kurum çeş�tler�ne göre kadro �hdası, personel alımı 
ve yet�şt�r�lmes� 
- Mevcut müfett�şler�n yen�den yapılanan rollere uygun olarak eğ�t�lmes�, 
- Bakanlık merkez ve taşra teşk�latı b�r�mler�ne yen� yapıyla �lg�l� farkındalık 
eğ�t�mler� ver�lmes�. 

 

 

Amaç 3:  
Okul önces� eğ�t�m ve temel eğ�t�mde öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel olarak çok boyutlu 
gel�ş�mler� sağlanacaktır.  

Hedef 3.1. Erken çocukluk eğ�t�m�n�n n�tel�ğ� ve yaygınlığı artırılacak, toplum temell� erken çocukluk 
çeş�tlend�r�lerek yaygınlaştırılacaktır. 

Amaç 3 
Okul önces� eğ�t�m ve temel eğ�t�mde öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve 
f�z�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�mler� sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 
Erken çocukluk eğ�t�m�n�n n�tel�ğ� ve yaygınlığı artırılacak, toplum temell� 
erken çocukluk çeş�tlend�r�lerek yaygınlaştırılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s�(%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1 3-5 yaş grubu 
okullaşma oranı (%) 

40 38,7 39,4 41 44 48 52 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2 Beslenme dostu 
sert�f�kasına sah�p 
anaokulu ve �lkokulu oranı 
(%) 

10 9 12 14 17 19 %20 6 Ay 6 Ay 
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PG 3.1.3 İlkokul b�r�nc� sınıf 
öğrenc�ler�nden en az b�r 
yıl okul önces� eğ�t�m almış 
olanların oranı (%) 

20 62,94 64 70 74 78 80 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Erken çocukluk 
eğ�t�m�n�n önem�n�n 
vurgulandığı görünürlük 
faal�yetler� oranı(%) 

10 12 14 17 19 20 22 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.5 Özel eğ�t�m 
kurumlarında erken 
çocukluk eğ�t�m� alan 
öğretmen oranı(%) 

20 0 5 10 20 40 60 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Temel Eğ�t�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Ortaöğret�m Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k 
Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, Destek 
H�zmetler� Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme Şubes� 

R�skler 

- A�leler�n erken çocukluk eğ�t�m�n�n faydası konusunda yeter�nce b�l�nçl� olmaması 
ve eğ�t�m mal�yet�nden kaçınması, 
- Erken çocukluk eğ�t�m h�zmet� veren kurumların �şley�ş� ve denet�m�n�n tek elden 
yürütülememes�, 
- Erken çocukluk eğ�t�m h�zmet�n�n sunumunda rol alan aktörler�n çeş�tl� olması, 
- Erken çocukluk eğ�t�m�nde görev alan bazı öğretmenler�n özel eğ�t�me �ht�yaç 
duyan öğrenc�lerle �lg�l� �stenen düzeyde b�lg� ve becer�ye sah�p olmaması, 

Stratej�ler 

S 3.1.1 - Erken çocukluk eğ�t�m h�zmet� yaygınlaştırılacaktır. 

S 3.1.2 
- Erken çocukluk eğ�t�m h�zmetler�ne yönel�k Bakanlık tarafından oluşturulan 
bütünleş�k s�steme katkı sağlayacak çalışmalar yapılacaktır. 

S 3.1.3 
- Erken çocukluk eğ�t�m�nde şartları elver�şs�z gruplarda eğ�t�m�n n�tel�ğ� 
artırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 43.698.902 TL 

Tesp�tler 

- Erken çocukluk eğ�t�m �mkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar 
yaygın ve esnek zamanlı olmaması, 
- Erken çocukluk eğ�t�m�n�n a�lelere bell� ölçüde mal�yet oluşturması, 
- Erken çocukluk eğ�t�m h�zmet� sunan farklı aktörler�n bütünleş�k b�r s�stemle �zlen�p 
değerlend�r�lememes� ve erken çocukluk eğ�t�m h�zmet�ne yönel�k ortak b�r kal�te 
standardının olmaması, 
- A�leler�n ve öğretmenler�n özel eğ�t�me �ht�yaç duyan çocuklar konusunda yeterl� 
düzeyde b�lg� ve farkındalığa sah�p olmaması, 
- Yurdun bazı kes�mler�nde şartları elver�şs�z bazı a�leler�n özell�kle geç�c� koruma 
altında olanlar �le mevs�ml�k tarım �şç�s� a�leler�n erken çocukluk eğ�t�m�ne er�ş�mde 
sorunlar yaşaması. 

İht�yaçlar 

- 5 yaşın zorunlu eğ�t�m kapsamına alınması �ç�n mevzuat düzenlemes�n�n 
yapılması, 
- Öğretmen ataması ve öğretmenler�n erken çocukluk eğ�t�m� konusundak� 
deney�mler�n� artırmak �ç�n h�zmet �ç� eğ�t�m faal�yetler�, 
- Şartları elver�şs�z çocukların er�ş�m ve beslenme �ht�yaçlarının karşılanması �ç�n 
h�zmet modeller�n�n gel�şt�r�lmes�,  
- Erken çocukluk eğ�t�m� konusunda a�lelere ve topluma yönel�k farkındalık 
çalışmaları, 
- Erken çocukluk eğ�t�m h�zmetler�nde farklı kurum ve kuruluşlar arasında 
koord�nasyonun sağlanması. 
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Hedef 3.2. Öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m�n� önemseyen, 
b�l�msel düşünme, tutum ve değerler� �çselleşt�reb�lecekler� b�r temel eğ�t�m yapısına geç�lerek 
okullaşma oranı artırılacaktır. 

Amaç 3 
Okul önces� eğ�t�m ve temel eğ�t�mde öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel 
olarak çok boyutlu gel�ş�mler� sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 
Öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�m�n� önemseyen, 
b�l�msel düşünme, tutum ve değerler� �çselleşt�reb�lecekler� b�r  temel eğ�t�m 
uygulamaları gerçekleşt�r�lerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s� (%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.2.1 İk�l� eğ�t�m 

kapsamındak� okullara 
devam eden öğrenc� oranı 
(%) 

25 27,5 25 20 15 10 5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 
Temel 
eğ�t�mde 20 
gün ve 
üzer� 
devamsız 
öğrenc� 
oranı 

PG 3.2.2.1 
İlkokulda 20 gün 
ve üzer� 
devamsız öğrenc� 
oranı (%) 

25 

10 9 8,5 8 7 6 6 Ay 6 Ay 

17 16 14 12 10 7 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 
Ortaokulda 20 
gün ve üzer� 
devamsız öğrenc� 
oranı(%) 

PG 3.2.3 
Temel 
eğ�t�mde 
okullaşma 
oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 
yaş grubu 
okullaşma oranı 
(%) 

25 

98,36 98,40 98,45 99 99,5 100 6 Ay 6 Ay 

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

98 98,60 99 99,2 99,5 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 
Temel 
eğ�t�mde 
öğrenc� 
sayısı 
30’dan fazla 
olan şube 
oranı (%) 

PG 3.2.4.1 
İlkokulda öğrenc� 
sayısı 30’dan 
fazla olan şube 
oranı (%) 

25 

26 25 24 22 20 18 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 
Ortaokulda 
öğrenc� sayısı 
30’dan fazla olan 
şube oranı (%) 

32 31 30 29 28 25 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Temel Eğ�t�m  Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Ortaöğret�m Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes�, Özel 
Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, Destek H�zmetler� Şubes�, Stratej� 
Gel�şt�rme Şubes� 

R�skler 

- Kademeler arası geç�şlerde uygulanan sınav yöntemler�n�n a�leler� gel�ş�m temell� 
değerlend�rme anlayışından uzaklaştırması, 
- Yurt�ç� ve yurt dışı göç hareketler�n yaşanması ve nüfusun ülke genel�nde homojen b�r şek�lde 
dağılmaması, 
- İk�l� eğ�t�m�n çocuğun bütüncül gel�ş�m� �ht�yaçlarına cevap vermey� güçleşt�rmes�, 
- Öğrenc� ve öğretmenler�n klas�k ölçme ve değerlend�rme anlayışıyla yet�şm�ş olması ve 
gel�ş�m temell� değerlend�rme konusunda deney�m eks�kl�ğ�. 

Stratej�ler 

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

S 3.2.2 
İlkokul ve ortaokullarda öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel olarak çok boyutlu 
gel�ş�m�n� önemseyen faal�yetler gerçekleşt�r�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n� 43.698.902 TL 

Tesp�tler 

- Yurt�ç� nüfus hareketler� sonucunda bazı bölgelerde sürekl� olarak dersl�k �ht�yacının oluşması 
ve �k�l� eğ�t�m yapılması, 
- İlkokul ve ortaokullarda öğret�m programları eğ�t�m etk�nl�kler� ve ders süreler�n�n öğrenc�ler�n 

gel�ş�m özell�kler�ne uygun olarak güncelleme �ht�yacı, 
- Öğrenc�ler�n ders dışında öğrenme etk�nl�kler�n� destekleyecek yen�l�kç� ve yaratıcı düşünme 
becer�ler�n� gel�şt�recek fırsatların yeters�z olması. 

İht�yaçlar 

- Çocukların düşünsel, duygusal ve f�z�ksel �ht�yaçlarını destekleyen tasarım-becer� atölyeler�n�n 
kurulması, 
- Ders, teneffüs ve serbest etk�nl�k süreler�n�n yen�den düzenlenmes�, 
- Öğret�m programlarının çocuğun gel�ş�msel özell�kler�ne göre güncellenmes�, 
- İk�l� eğ�t�m�n sonlandırılması ve öğlen yemeğ� h�zmet� ver�lmes� �ç�n f�nansman sağlanması. 
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Hedef 3.3. Temel eğ�t�mde okulların n�tel�ğ�n� artıracak yen�l�kç� uygulamalara yer ver�lecekt�r. 

 Amaç 3 
Okul önces� eğ�t�m ve temel eğ�t�mde öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve 
f�z�ksel olarak çok boyutlu gel�ş�mler� sağlanacaktır. 

Hedef 3.3 
Temel eğ�t�mde okulların n�tel�ğ�n� artıracak yen�l�kç� uygulamalara yer 
ver�lecekt�r. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.3.1 Eğ�t�m kayıt 
bölgeler�nde kurulan okul ve 
mahalle spor kulüpler�nden 
yararlanan öğrenc� oranı (%) 

30 0 1 2 3 3 4 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 B�rleşt�r�lm�ş sınıfların 
öğretmenler�nden eğ�t�m 
faal�yetler�ne katılan 
öğretmenler�n oranı (%) 

30 0 3 5 10 15 20 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına 
katılan öğrenc�lerden 
hedeflenen başarıya ulaşan 
öğrenc�ler�n oranı (%) 

40 0 70 75 80 85 90 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Temel Eğ�t�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Ortaöğret�m Şubes�, İnsan Kaynakları Şubes�, Destek H�zmetler� Şubes�, İnşaat ve 
Emlak Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme Şubes� 

R�skler 

- Okul dışı �mkânların oluşturulmasında �lg�l� kurum ve kuruluşların yeterl� desteğ� 
göstermemes�, 
- Yaz dönemler�nde bölgesel değ�ş�m programlarına yeterl� talep olmaması, 
- Öğrenc�ler�n sosyal g�r�ş�mc�l�k konusundak� �steks�zl�ğ�, 
- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kr�terler�n bel�rs�z olması, 
- Dezavantajlı bölgelerdek� öğretmenler�n ortalama görev süres�n�n düşük olması. 

Stratej�ler 

S 3.3.1  - Temel eğ�t�mde yen�l�kç� uygulamalara �mkân sağlanacaktır. 

S 3.3.2 
- Temel eğ�t�mde okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların n�tel�ğ� 
artırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 43.698.902 TL 

Tesp�tler 

- Okulların çevres�nde bulunan ve öğrenc�ler�n gel�ş�m�ne katkı sağlayacak kurum 
ve kuruluşlarla yeter�nce etk�leş�m �ç�nde olmaması, 
- Öğrenme etk�nl�kler�nde öğrenc�ler�n toplumsal kültürümüze yönel�k kazanımları 
yeter�nce ed�nememes� ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrenc�ler�n 
yeter�nce desteklenememes�, 
- Okul bahçeler�n�n öğrenc�ler�n sosyal ve kültürel gel�ş�m�n� desteklemede yeters�z 
kalması, 
- Temel eğ�t�m kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların tak�p 
ed�leceğ� b�r s�stem�n bulunmaması, 
- Şartları elver�şs�z okul ve öğretmenler�n eğ�t�m h�zmetler�n� yer�ne get�rmekte 
zorlanması.  

İht�yaçlar 

- İlg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� çalışmaları, 
- Okul bahçeler�n�n öğrenc�ler�n çok yönlü gel�ş�m�n� destekleyecek şek�lde 
tasarlanması ve dersler �le ders dışı etk�nl�kler�n kültürel kazanımlarla 
desteklenmes�, 
- Okul ve mahalle spor kulüpler� �le bölgesel değ�ş�m programları ve şartları 
elver�şs�z okulların öğrenc� ve öğretmenler�n�n desteklenmes� �ç�n f�nansman 
sağlanması, 
- Okullar arası farklılıkları tesp�t etmek ve kaynakları adaletl� b�r şek�lde 
paylaştırmak �ç�n s�stem kurulması, 
- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrenc�ler�n desteklenmes�ne yönel�k 
mekan�zmaların oluşturulması. 
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Amaç 4:  
Öğrenc�ler� �lg�, yetenek ve kapas�teler� doğrultusunda hayata ve üst öğret�me hazırlayan b�r 
ortaöğret�m s�stem� �le toplumsal sorunlara çözüm get�ren, ülken�n sosyal, kültürel ve ekonom�k 
kalkınmasına katkı sunan öğrenc�ler yet�şt�r�lecekt�r.  

Hedef 4.1: Ortaöğret�me katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 4 

Öğrenc�ler� �lg�, yetenek ve kapas�teler� doğrultusunda hayata ve üst 
öğret�me hazırlayan b�r ortaöğret�m s�stem� �le toplumsal sorunlara çözüm 
get�ren, ülken�n sosyal, kültürel ve ekonom�k kalkınmasına katkı sunan 
öğrenc�ler yet�şt�r�lecekt�r. 

Hedef 4.1 Ortaöğret�me katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

30 86 87 88 94 96 98 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğret�mde 
20 gün ve üzer� devamsız 
öğrenc� oranı (%) 

30 36 34 30 28 25 23 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğret�mde sınıf 
tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 

20 13 11 10 9,5 8 7,5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. İk�l� eğ�t�m 
kapsamındak� okullara devam 
eden öğrenc� oranı (%) 

10 6 5 4.5 4.3 4 3 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğret�mde 
pans�yon doluluk oranı (%) 

10 69 70 71 72 73 74 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Ortaöğret�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 

Destek H�zmetler� Şubes�, İnşaat ve Emlak Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme Şubes�, 
Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Ölçme Değerlend�rme ve Sınav H�zmetler� 
Şubes�, Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes�, D�n Öğret�m� Şubes�, Özel Öğret�m 
Kurumları Şubes� 

R�skler 

- Yurt�ç� nüfus hareketler�n�n devam etmes� ve kentlere yaşanan göç, 
- Bölgeler arası gel�şm�şl�k düzey� �le sosyal ve ekonom�k koşulların eş�t 
olmaması, 
- Ortaöğret�m çağındak� çocukların açık öğret�m kurumlarına yönel�m�n�n artması. 

Stratej�ler 

S 4.1.1 

- Kız çocukları �le Sur�ye uyruklu çocuklar başta olmak üzere özel pol�t�ka 
gerekt�ren gruplar �le d�ğer tüm öğrenc�ler�n ortaöğret�me katılımlarının 
artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönel�k çalışmalar 
yapılacaktır. 

S 4.1.2 
- Öğrenc�ler�n ortaöğret�me katılım ve devamını sağlayacak şek�lde yatılılık 
�mkânlarının kal�tes� �y�leşt�r�lecekt�r.  

Mal�yet Tahm�n� 20.274.176 TL 

Tesp�tler 

- Dersl�k yapımına yönel�k yatırımların planlanmasında nüfus hareketler� ve 
projeks�yonların yeter�nce d�kkate alınmaması, 
- Okul ve eğ�t�m ortamının öğrenc�ler�n k�ş�sel, sosyal, sport�f ve kültürel 
�ht�yaçlarını karşılamakta yeters�z olması, 
- Ortaöğret�m kademes�ne gelen öğrenc�ler�n talep ett�kler� okul türüne yerleşmede 
sorunlar yaşaması, 
- Bazı öğrenc�ler�n madd� �mkânsızlıklar sebeb�yle ortaöğret�me devam 
edememes�. 

İht�yaçlar 

-Okul a�d�yet�n�n gel�şt�r�lmes� amacıyla a�lelere yönel�k b�lg�lend�rme ve farkındalık 
programlarının düzenlenmes�, 
- Okul ortamının öğrenc�ler �ç�n çek�c� hale get�r�leb�lmes� uygun tasarımlar 
yapılması ve buna yönel�k f�nansmanın sağlanması, 
- Ortaöğret�mde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörler�n tesp�t 
ed�lmes�. 

 



31

Hedef 4.2: Ortaöğret�m kurumlarının değ�şen dünyanın gerekt�rd�ğ� becer�ler� sağlayan ve değ�ş�m�n 
aktörü olacak öğrenc�ler yet�şt�ren b�r yapıya kavuşturulması amacı �le çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 4 

Öğrenc�ler� �lg�, yetenek ve kapas�teler� doğrultusunda hayata ve üst 
öğret�me hazırlayan b�r ortaöğret�m s�stem� �le toplumsal sorunlara 
çözüm get�ren, ülken�n sosyal, kültürel ve ekonom�k kalkınmasına katkı 
sunan öğrenc�ler yet�şt�r�lecekt�r. 

Hedef 4.2 
Ortaöğret�m kurumlarının değ�şen dünyanın gerekt�rd�ğ� becer�ler� 
sağlayan ve değ�ş�m�n aktörü olacak öğrenc�ler yet�şt�ren b�r yapıya 
kavuşturulması amacı �le çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğret�me 
hazırlık ve uyum programı 
uygulayan okul oranı (%) 

40 0 0 10 20 40 80 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 0 3 4 5 6 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 0 5 10 15 20 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Ortaöğret�m  Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 

Destek H�zmetler� Şubes�, İnşaat ve Emlak Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme 
Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Ölçme Değerlend�rme ve Sınav 
H�zmetler� Şubes�, Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes�, D�n Öğret�m� Şubes�, 
Özel Öğret�m Kurumları Şubes� 

R�skler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak dersl�k 
�mkânlarının sağlanamaması, 
- Planlanan çalışmalar net�ces�nde bazı öğretmenler�n �st�hdam fazlası 
duruma gelmes� 
- Okul ortamlarının becer� eğ�t�mler� doğrultusunda düzenlenmes�ne yönel�k 
mal�yet�n yüksek olması. 

Stratej�ler 

S 4.2.1 

- Ortaöğret�mde öğrenc�ler�n �lg�, yetenek ve m�zaçlarına uygun (seçmel� 
dersler veya destekleme kurslarında egzers�zler oluşturularak esnek 
modüler b�r program ve ders ç�zelges� yapısına geç�lmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.2.2 
- Ortaöğret�mde akadem�k b�lg�n�n becer�ye dönüştürülmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.2.3 
- Ortaöğret�mde okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 20.274.176 TL 

Tesp�tler 

- Ortaöğret�m kurumlarında ders çeş�d�n�n ve haftalık zorunlu ders saatler�n�n 
fazla olması ve dersler�n proje uygulamalarıyla desteklenememes�, 
- Öğrenc�ler�n ders dışı alanlardak� yetenekler�n� gel�şt�rmeler�n� sağlayacak 
�mkânların kısıtlı olması, 
- İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 

İht�yaçlar 

- Ortaöğret�mde ders çeş�tl�l�ğ� ve zorunlu ders saatler� azaltılarak becer� 
eğ�t�m�ne yönel�k �mkânların oluşturulması, 
- Öğrenc�ler�n yükseköğret�me okul bünyes�nde hazırlanma �mkânlarının 
sağlanması, 
- Ortaöğret�mde öğretmenlere yönel�k becer� eğ�t�m� konusunda h�zmet �ç� 
eğ�t�m sağlanması. 
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Hedef 4.3: İl�m�z�n entelektüel sermayes�n� artırmak, meden�yet ve kalkınmaya destek vermek 
amacıyla fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n n�tel�ğ� güçlend�r�lecekt�r. 

Amaç 4 

Öğrenc�ler� �lg�, yetenek ve kapas�teler� doğrultusunda hayata ve üst 
öğret�me hazırlayan b�r ortaöğret�m s�stem� �le toplumsal sorunlara 
çözüm get�ren, ülken�n sosyal, kültürel ve ekonom�k kalkınmasına katkı 
sunan öğrenc�ler yet�şt�r�lecekt�r. 

Hedef 4.3 
İl�m�z�n entelektüel sermayes�n� artırmak, meden�yet ve kalkınmaya 
destek vermek amacıyla fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n n�tel�ğ� 
güçlend�r�lecekt�r. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1 Fen ve sosyal b�l�mler 
l�seler�nde yürütülen proje 
sayısı 

25 1 2 3 3 4 4 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2 Yükseköğret�m 
kurumlarınca düzenlenen 
b�l�msel etk�nl�klere katılan fen 
ve sosyal b�l�mler l�ses� öğrenc� 
oranı (%) 

25 0 0 5 8 15 25 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.3 Fen ve sosyal b�l�mler 
l�seler�nde etk�nl�klere davet 
ed�len öğret�m üyes� sayısı 

25 1 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.4 İl M�ll� Eğ�t�m 
Müdürlüğü ve ün�vers�teler 
arası �mzalanan protokol sayısı 

25 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Ortaöğret�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
D�n Öğret�m� Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Özel Eğ�t�m ve 
Rehberl�k Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Yükseköğret�m ve Yurt Dışı 
Eğ�t�m Şubes� 

R�skler 

- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler� sayı ve kontenjanlarının artması, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�nde öğren�m gören öğrenc�ler�n a�leler�n�n 
yükseköğret�me çok fazla değer atfetmes�, 
- Fen l�seler�n�n temel b�l�mlere yönel�k kuruluş amacından uzaklaşması, 
- Her ün�vers�ten�n eş�t düzeyde araştırma olanaklarına sah�p olmaması, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�ndek� öğrenc�ler�n ün�vers�te yerleşkeler�ne 
ulaşım �mkânlarının sınırlılığı. 

Stratej�ler 

S 4.3.1 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�ndek� öğret�m�n n�tel�ğ�n�n �y�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.3.2 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n yükseköğret�m kurumlarıyla �ş b�rl�kler� 
artırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 20.274.176 TL 

Tesp�tler 

- Fen l�seler�n�n ün�vers�teler ve AR-GE faal�yetler� sürdüren teknoloj� f�rmaları 
�le �ş b�rl�kler�n�n yeters�z olması, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n haftalık ders dağılımlarının, bu okullardak� 
öğrenc�ler�n çok yönlü gel�ş�m�n� destekleyecek projelerle �lg�lenmes�ne �mkân 
vermemes�, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler� öğretmen ve yönet�c�ler�n�n bu okulların 
amaçlarına uygun kıstaslar çerçeves�nde seç�lmemes�, 
- Ün�vers�telerce düzenlenen b�l�msel etk�nl�klere fen ve sosyal b�l�mler l�seler� 
öğrenc�ler�n�n yeter�nce katılım sağlamaması, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n yükseköğret�m kuruluşlarıyla �ş b�rl�ğ�n�n 
�stenen sev�yede olmaması. 

İht�yaçlar 

- Fen l�seler� ve teknoloj� f�rmaları arasında �ş b�rl�kler�n�n artırılması, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�ne öğretmen ve yönet�c� seç�m�nde kıstasların 
gel�şt�r�lmes�, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n haftalık ders saatler�n�n azaltılması, 
- Fen ve sosyal b�l�mler l�seler� �le ün�vers�teler arasında �ş b�rl�kler�n�n 
artırılması. 
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Hedef 4.4: Örgün eğ�t�m �ç�nde �mam hat�p okullarının n�tel�ğ� artırılacaktır. 

Amaç 4 
Öğrenc�ler� �lg�, yetenek ve kapas�teler� doğrultusunda hayata ve üst öğret�me 
hazırlayan b�r ortaöğret�m s�stem� �le toplumsal sorunlara çözüm get�ren, ülken�n 
sosyal, kültürel ve ekonom�k kalkınmasına katkı sunan öğrenc�ler yet�şt�r�lecekt�r. 

Hedef 4.4 Örgün eğ�t�m �ç�nde �mam hat�p okullarının n�tel�ğ� artırılacaktır. 

Performans 
Göstergeler� 

Hedefe Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.4.1. İmam hat�p 
okullarında yaz 
okullarına katılan 
öğrenc� sayısı 

40 0 5 10 15 25 50 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.2. 
Yabancı 
d�l ders� 
yılsonu 
puanı 
ortalaması 

PG 
4.4.2.1 
Ortaokul 

30 

İng�l�zce 64 65 67 69 70 71 

6 Ay 6 Ay 
Arapça 65 68 72 73 74 75 

PG 
4.4.2.2 
Ortaöğret
�m 

İng�l�zce 62,6 63 65 67 70 72 

Arapça 63 65 67 69 71 72 

PG 4.4.3. 
Yükseköğret�m 
kurumları tarafından 
düzenlenen 
etk�nl�klere katılan 
öğrenc� sayısı 

30 400 450 500 600 700 800 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m D�n Öğret�m� Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Destek H�zmetler� Şubes�, İnşaat ve Emlak Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, İnsan 
Kaynakları Şubes� 

R�skler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak dersl�k �mkânlarının 
sağlanamaması, 
- Yaz okulu faal�yetler�n�n yürütülmes� �ç�n f�nansman �ht�yacının yüksek olması, 
- B�l�msel etk�nl�klere katılım �ç�n mal�yetler�n yüksek olması, 
- Yükseköğren�m kurumlarının düzenled�ğ� etk�nl�kler�n ortaokul ve ortaöğret�m 
düzey�nde olmaması. 

Stratej�ler 

S 4.4.1 

- İmam hat�p okullarının öğret�m programı ve ders yapısı öğrenc�ler�n �lg�s�n� 
çekecek öğret�m- yöntem tekn�kler� �le zeng�nleşt�r�lecek, bu okullarda ver�len 
yabancı d�l eğ�t�m� �l�n konumu ele alındığında özell�kle Arapçayı akt�f olarak 
deney�mleyeceğ� fırsatlar oluşturulacaktır. 

S 4.4.2 
- İmam hat�p okulları �le yükseköğret�m kurumları arasındak� �ş b�rl�kler� 
artırılacaktır 

Mal�yet Tahm�n� 20.274.176 TL 

Tesp�tler 

- Öğrenc�ler�n Arapça yazma, okuma, d�nleme ve konuşma alanlarında d�l becer�ler�n�n 
yeters�z olması, 
- Ders sayısı ve saatler�n�n fazla olması, 
- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 
- Yükseköğret�m kurumları �le �mam hat�p okulları arasındak� �ş b�rl�ğ�n�n �stenen düzeyde 
olmaması. 

İht�yaçlar 

- Arapça ders k�tapları yazma, okuma, d�nleme ve konuşma alanlarında tüm d�l 
becer�ler�n� gel�şt�recek materyal �ht�yacı, 
- Arapça başta olmak üzere yabancı d�l öğretmenler�n�n d�l becer�len�n�n gel�şt�r�lmes�, 
- Yaz okulu faal�yetler� �ç�n f�nansman �ht�yacı, 
- Yükseköğret�m düzey�nde yapılacak etk�nl�klere katılım �ç�n gerekl� mal� desteğ�n 
sağlanması, 
- Koçluk s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�. 
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Amaç 5:  
Özel eğ�t�m ve rehberl�k h�zmetler�n�n etk�nl�ğ� artırılarak b�reyler�n bedensel, ruhsal ve z�h�nsel 
gel�ş�mler� desteklenecekt�r. 

Hedef 5.1: Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k h�zmetler�n�n öğrenc�ler�n m�zaç, �lg� ve yetenekler�ne uygun 
eğ�t�m alab�lmeler�ne �mkan verecek şek�lde sunulması sağlanacaktır. 

Amaç 5 
Özel eğ�t�m ve rehberl�k h�zmetler�n�n etk�nl�ğ� artırılarak b�reyler�n bedensel, 
ruhsal ve z�h�nsel gel�ş�mler� desteklenecekt�r. 

Hedef 5.1. 
Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k h�zmetler�n�n öğrenc�ler�n m�zaç, �lg� ve 
yetenekler�ne uygun eğ�t�m alab�lmeler�ne �mkan verecek şek�lde sunulması 
sağlanacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Rehberl�k 
öğretmenler�nden b�r yılda 
meslek� gel�ş�me yönel�k 
h�zmet �ç� eğ�t�me 
katılanların oranı (%) 

100 25 27 30 33 38 45 
 

6 Ay 
 

6 Ay 

Koord�natör B�r�m Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Temel Eğ�t�m Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, D�n 
Öğret�m� Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, 
B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Şubes�, İnsan Kaynakları Şubes�    

R�skler 

- Mezunları �zleyecek etk�n mekan�zmaların olmaması, 
- Sınıf rehber öğretmen� olarak görevlend�r�len öğretmenler�n rehberl�k 
h�zmetler�ne yönel�k b�lg� eks�kl�ğ�, 
- Öğrenc�n�n yakın çevres�n�n öğrenc�n�n �lg� ve yetenekler�ne uygun olmayan 
beklent�ler�n�n olumsuz etk�ler�. 

Stratej�ler S 5.1.1 
- Ps�koloj�k danışmanlık ve rehberl�k h�zmetler� �ht�yaçlara �ht�yaç har�tası �l 
bazında bel�rlenerek yapılacak çalışmalar bu har�ta üzer�nden 
şek�llenecekt�r.  

Mal�yet Tahm�n� 10.365.569 TL 

Tesp�tler 

- RAM ve okullar arasında yeterl� düzeyde �ş b�rl�ğ� olmaması, 
- Kar�yer rehberl�k s�stemler�nde mezunlara �l�şk�n �zlemeler�n yeters�z kalması, 
- Mezunların �zlenmes�ne �l�şk�n d�ğer kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�kler�n�n yeters�z 
olması. 

İht�yaçlar 
- Mezunları da kapsama alacak etk�n b�r kar�yer rehberl�k s�stem�n�n kurulması, 
- RAM’ların yen�den yapılandırılması, 
- Rehberl�k öğretmenler�ne yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�mler�n düzenlenmes�. 
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Hedef 5.2: Özel eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler� akranlarından uzaklaştırmayan ancak �ht�yaçlarına 
yönel�k sürec� kolaylaştıran çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 5 
Özel eğ�t�m ve rehberl�k h�zmetler�n�n etk�nl�ğ� artırılarak b�reyler�n bedensel, 
ruhsal ve z�h�nsel gel�ş�mler� desteklenecekt�r. 

Hedef 5.2 
Özel eğ�t�m �ht�yacı olan b�reyler� akranlarından uzaklaştırmayan ancak 
�ht�yaçlarına yönel�k sürec� kolaylaştıran çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.2.1 
Kaynaştırma/bütünleşt�rme 
uygulamaları �le �lg�l� 
h�zmet �ç� eğ�t�m ver�len 
öğretmen sayısı  

60 350 400 500 700 1000 1200 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engell�ler�n 
kullanımına uygun 
asansör/l�ft, rampa ve 
tuvalet� olan okul sayısı 

40 1 2 5 7 9 11 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler�  

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 

Temel Eğ�t�m Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, D�n Öğret�m� Şubes�, Özel Öğret�m 
Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� 
Şubes�, İnsan Kaynakları Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme Şubes�, İnşaat ve Emlak 
Şubes� 

R�skler 

- Öğrenc�ler�n eğ�tsel değerlend�rme ve tanılamalarında alan taramasının yeters�z 
olması, 
- Özel eğ�t�m konusunda öğretmenler�n ve vel�ler�n b�lg� ve farkındalığının az olması, 
- RAM’ların yönlend�rme kararlarına yapılan �t�razlar, 
- Tüm okulların engell� öğrenc�ler�m�z�n kullanımına uygun olmaması, 
- Kaynaştırma, bütünleşt�rme uygulamaları yoluyla eğ�t�m hakkında yeterl� düzeyde 
b�lg� sah�b� olunmaması. 

Stratej�ler S 5.2.1 -Özel eğ�t�m �ht�yacı olan öğrenc�lere yönel�k h�zmetler�n kal�tes� artırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 10365569 TL 

Tesp�tler 

- Yerel yönet�mler�n yeterl� düzeyde özel eğ�t�m merkez� kurmamış olması, 
- Mevcut okulların engell� öğrenc�ler�m�z�n kullanımına uygun olmaması, 
- Okul b�nalarının arsa sorunları neden�yle çok katlı olarak yapımına devam 
ed�lmes�, 
- Kaynaştırma/bütünleşt�rme uygulamaları yoluyla eğ�t�m hakkında yeterl� düzeyde 
b�lg� sah�b� olunmaması. 

İht�yaçlar 

- Yen� okul yerler� planlanırken özell�kle temel eğ�t�mde tek katlı okul b�naları 
planlanması, 
- Mevcut okulların tümünün özel eğ�t�me �ht�yaç duyan öğrenc�lere göre 
düzenlenmes�, 
- Eğ�tsel değerlend�rme ve tanılama �ç�n tarama faal�yetler�n�n ve kapsamının 
artırılması, 
- Özel eğ�t�m okullarında alan mezunu öğretmen �ht�yacının g�der�lmes�, 
- Özel teşebbüs �le yerel yönet�mler�n destekler�n�n artırılması �ç�n çeş�tl� teşv�kler�n 
sağlanması. 
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Hedef 5.3: Ülkem�z�n kalkınmasında öneml� b�r kaynak n�tel�ğ�nde bulunan özel yetenekl� 
öğrenc�ler�m�z, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun b�r eğ�t�m yöntem� �le 
desteklenecekt�r. 

Amaç 5 
Özel eğ�t�m ve rehberl�k h�zmetler�n�n etk�nl�ğ� artırılarak b�reyler�n bedensel, 
ruhsal ve z�h�nsel gel�ş�mler� desteklenecekt�r. 

Hedef 5.3 
Ülkem�z�n kalkınmasında öneml� b�r kaynak n�tel�ğ�nde bulunan özel yetenekl� 
öğrenc�ler�m�z, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun b�r eğ�t�m 
yöntem� �le desteklenecekt�r. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.3.1 B�l�m ve sanat 
merkezler� grup tarama 
uygulaması yapılan 
öğrenc� oranı (%) 

40 5,5 6 8 10 12 15 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.2 B�l�m ve sanat 
merkez� öğrenc�ler�n�n 
programlara devam oranı 
(%) 

40 90 90 93 95 96 97 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Öğret�m 
kademeler�nde özel 
yetenekl�lere yönel�k açılan 
destek eğ�t�m odalarında 
derslere katılan öğrenc� 
sayısı 

20 10 10 25 50 100 150 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 

Temel Eğ�t�m Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, D�n Öğret�m� Şubes�, Özel Öğret�m 
Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� 
Şubes�, İnsan Kaynakları Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme Şubes�, İnşaat ve Emlak 
Şubes�, Ölçme Değerlend�rme ve Sınav H�zmetler� Şubes�. 

R�skler 

- Tüm öğrenc�ler�n tarama s�stem�ne dâh�l ed�lmes�n�n zorluğu, 
- Özgün zekâ testler�n�n mal�yetl� olması ve üret�lmes�nde sıkıntılar yaşanması, 
- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğ�t�m konusunda yatırım yapmaması, 
- Özel yetenekl�ler�n eğ�t�m�ne �l�şk�n toplumsal duyarlılığın az olması. 

Stratej�ler 

S 5.3.1 
- Özel yetenekl�lere yönel�k kurumsal yapı ve süreçler �y�leşt�r�lecekt�r, 
�y�leşt�r�lmes� �ç�n �zleme kom�syonları oluşturularak dönemsel bazda 
değerlend�rme raporları hazırlanacaktır. 

S 5.3.2 
- Özel yetenekl�lere yönel�k tanılama ve değerlend�rme araçları etk�n 
kullanılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 10365569 TL 

Tesp�tler 

- Tarama h�zmetler�n�n yaygın olmaması, 
- B�l�m ve sanat merkezler�n�n kurumsal yapısının ve sayısının yeters�z olması, 
- Özel yetenekl�lere yönel�k tanılama ve değerlend�rme araçlarının yeters�z olması, 
- Okullarda tasarım ve becer� atölyeler�n�n sayısının yeters�z olması, 
- Özel yetenekl�lere yönel�k öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyaller�n�n 
gel�şt�rme çalışmalarının yeters�z olması. 

İht�yaçlar 

- B�l�m ve sanat merkezler� kurulması ve kurumsal yapısının yen�den kurgulanması, 
- Tarama h�zmetler�n�n yaygınlaştırılması, 
- Özgün zekâ ve yetenek testler� gel�şt�r�lmes� ve yurt dışında gel�şt�r�lm�ş ölçekler�n 
kültürel uyum çalışmaları yapılması �ç�n kaynak �ht�yacı, 
- Ölçek gel�şt�rme çalışmaları �ç�n n�tel�kl� h�zmet �ç� ve sert�f�ka eğ�t�mler�n�n 
düzenlenmes�, 
- Özel yetenekl�lere yönel�k öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyaller�n�n 
gel�şt�r�lmes�nde özel teşebbüsün katkılarının artırılması �ç�n �ş b�rl�ğ� yapılması. 
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Amaç 6:  
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve hayat boyu öğrenme kurumları toplumun, �l�n ve bölgen�n �ht�yaçları ve 
�şgücü p�yasası �ş olanakları ele alınarak b�lg� çağının gerekler�ne uygun b�ç�mde rev�ze ed�lecekt�r.  

Hedef 6.1: Meslek� ve tekn�k eğ�t�me atfed�len değer ve er�ş�m �mkânları artırılacaktır. 

Amaç 6 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve hayat boyu öğrenme s�stemler� toplumun 
�ht�yaçlarına ve �şgücü p�yasası �le b�lg� çağının gerekler�ne uygun b�ç�mde 
düzenlenecekt�r. 

Hedef 6.1 Meslek� ve Tekn�k eğ�t�me atfed�len değer ve er�ş�m �mkânları artırılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 
202
1 

2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.1.1 
İşletmeler�n 
ve 
mezunların 
meslek� ve 
tekn�k 
eğ�t�me �l�şk�n 
memnun�yet 
oranı(%) 

PG 6.1.1.1 
İşletmeler�n 
memnun�yet 
oranı (%) 

20 

60 60 63 65 68 70 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.1.2 
Mezunların 
memnun�yet 
oranı (%) 

70 72 73 74 75 75 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.2 Kar�yer rehberl�ğ� 
kapsamında Genel Becer� 
Test Set� uygulanan 
öğrenc� sayısı 

50 0 0 13 17 21 25 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan 
meslek� ve tekn�k 
ortaöğret�m öğrenc� sayısı 

30 0 2 3 4 6 8 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, B�lg� İşlem ve 
Eğ�t�m Teknoloj�ler� Şubes�, Temel Eğ�t�m Şubes�, Özel Eğ�t�m ve Rehberl�k Şubes� 

R�skler 

- Meslek� ve tekn�k eğ�t�me ve bazı mesleklere yönel�k toplumda olumsuz bakış 
açısının devam etmes� ve yükseköğret�me atfed�len değer�n fazla olması, 
- Sektörün meslek� ve tekn�k eğ�t�m mezunlarını �st�hdam etmede �steks�z 
davranması, 
- Yükseköğret�me geç�şte uygulanan yöntemler�n, alanın devamı n�tel�ğ�ndek� 
yükseköğret�m programlarına devamı sağlamaması, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�me er�ş�m �mkânlarının artırılması �le �lg�l� paydaşların 
beklenen desteğ� vermemes�, 
- Yan dal yapmak �ç�n hedef k�tlen�n �stekl� olmaması. 

Stratej�ler 
S 6.1.1 

- Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n e katılım oranının artırılmasına yönel�k 
görünürlük ve b�lg�lend�rme faal�yetler� görünürlüğü artırılacaktır. 

S 6.1.2 - Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde kar�yer rehberl�ğ� etk�n b�r hale get�r�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n� 20274176 TL 

Tesp�tler 

- Toplumdak� olumsuz meslek� ve tekn�k eğ�t�m algısı, 
- Toplumda bazı mesleklere yönel�k olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak 
yükseköğret�me daha fazla değer atfed�lmes�, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n tanınırlığının yeterl� düzeyde olmaması, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde rehberl�k ve yönlend�rme faal�yetler�n�n standart ölçme 
araçlarıyla tesp�t ed�len �lg� ve becer�lere dayanmaması, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde program bazında esnek geç�şlere ve farklı mesleklere 
yönel�k becer�ler�n kazanılmasına �mkân verecek b�r yapının olmaması. 

İht�yaçlar 

- Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n tanıtımına yönel�k medya araçlarının hazırlanması �ç�n 
mal� kaynak sağlanması, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�me ve mesleklere yönel�k tanıtım çalışmaları �ç�n �ş b�rl�kler� 
gel�şt�r�lmes�, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n tanıtımı �ç�n serg�, fuar ve yarışmaların düzenlenmes� 
�ç�n mal� kaynak sağlanması, 
- Yetenekler� tesp�t etmekte kullanılacak testler�n uygulanması �ç�n �ş b�rl�ğ�n�n 
gel�şt�r�lmes�, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�me er�ş�m �mkânlarının artırılması �ç�n �ş b�rl�kler�n�n 
gel�şt�r�lmes�. 
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Hedef 6.2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde çağın gerekler�ne uygun öğret�m programlarının daha etk�l� 
kullanılması sağlanarak altyapı ve eğ�t�m kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes� yönünde gerekl� çalışmalar 
planlanacaktır. 

Amaç 6 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve hayat boyu öğrenme s�stemler� toplumun 
�ht�yaçlarına ve �şgücü p�yasası �le b�lg� çağının gerekler�ne uygun b�ç�mde 
düzenlenecekt�r. 

Hedef 6.2 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde çağın gerekler�ne uygun öğret�m programlarının 
daha etk�l� kullanılması sağlanarak altyapı ve eğ�t�m kal�tes�n�n 
�y�leşt�r�lmes� yönünde gerekl� çalışmalar planlanacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Alanlara a�t yıllık staj 
�mkanı sunanların oranı(%) 

30     80 82 85 90 93 95 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Robot�k ve yazılım 
sert�f�kasına sah�p öğretmen 
oranı(%) 

30         5 10 12 15 17 19 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.3 İl bazında meslek 
l�seler�nde atölyes� ve yeterl� 
düzeyde donanımı bulunan 
okul oranı(%) 

20        25 27 30 35 40 45 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.4 Gerçek �ş 
ortamlarında meslek� gel�ş�m 
faal�yetler�ne katılan 
öğretmen sayısı 

20 30 40 60 80 100 120 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, Ortaöğret�m Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları 
Şubes�, D�n Öğret�m� Şubes�, İnşaat ve Emlak Şubes�, İnsan Kaynakları Şubes�, 
Maar�f Müfett�şler� Koord�nasyon B�r�m�, Yükseköğret�m ve Yurtdışı Eğ�t�m Şubes�     

R�skler 

- Öğret�m programlarının güncellenmes�ne temel oluşturacak sektör talepler�n�n 
değ�ş�m� ve teknoloj�dek� gel�şmeler�n çok hızlı olması, 
- B�reysel öğrenme materyaller�n� güncellemek veya hazırlamak �ç�n yeterl� 
başvuru yapılmaması, 
- Eğ�t�m� yapılan meslek alanındak� teknoloj�n�n değ�ş�m hızının yüksek olması, 
- Öğretmen eğ�t�mler�ne yönel�k �ş b�rl�kler� �ç�n �lg�l� tarafların beklenen desteğ� 
sağlamaması, 
- Uluslararası hareketl�l�k programlarının kontenjanlarının azalması. 

Stratej�ler 

S 6.2.1 
- Alan ve dal bazında uzmanlaşma sağlanması adına öğretmenler�n alan 
bazlı b�lg� düzey� ve teknoloj�k yeterl�l�ğ� artırılacaktır. 

S 6.2.2 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mdek� atölye ve laboratuvarların güncellenen 
öğret�m programlarına uygun olarak donatılmasına yönel�k çalışmalar 
yapılacaktır. 

S 6.2.3 
- Öğretmenler�n meslek� gel�ş�mler� desteklenecek ve h�zmet �ç� eğ�t�mler 
gerçek �ş ortamlarında yapılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 20274176 TL 

Tesp�tler 

- Meslek� ve tekn�k eğ�t�m öğret�m programlarının sektör talepler� ve gel�şen 
teknoloj�n�n gerekler�yle yeter�nce uyumlu olmaması, 
- Alan eğ�t�m�n�n ortaöğret�m�n �k�nc� yılında başlamasının öğrenc�ler�n meslek� ve 
tekn�k eğ�t�me yönel�k mot�vasyonunu olumsuz etk�lemes�, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde atölye ve laboratuvar öğretmenler�n�n meslek 
alanlarıyla �lg�l� b�lg� ve becer�ler�n� güncel tutacakları �mkânların yeters�z olması, 
- Öğrenc�ler�n becer� gel�ş�m�ne destek olan döner sermaye faal�yetler�n�n mevcut 
verg�lend�rme s�stem�nden olumsuz etk�lenmes� ve gel�rler�n eğ�t�m alt yapısı �ç�n 
doğrudan kullanılamaması. 

İht�yaçlar 

- Sektör talepler� ve teknoloj�k gel�şmeler doğrultusunda �lg�l� kurum ve 
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes�, 
- Yen� oluşturulan alan ve dallar �le güncellenen programlara yönel�k öğretmen 
eğ�t�mler�n�n gerçekleşt�r�lmes�, 
- Güncellenen öğret�m programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve 
donanım sağlanması, 
- Öğretmenler�n h�zmet �ç� eğ�t�mler�n�n �ş ortamında yapılması �ç�n �ş b�rl�kler�, 
- Döner sermaye faal�yetler�n�n artırılması �ç�n mevzuat düzenlemes�. 
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Hedef 6.3: Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde – �st�hdam – üret�m �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 6 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve hayat boyu öğrenme s�stemler� toplumun 
�ht�yaçlarına ve �ş gücü p�yasası �le b�lg� çağının gerekler�ne uygun b�ç�mde 
düzenlenecekt�r. 

Hedef 6.3 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde – �st�hdam – üret�m �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes�ne 
yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 
Etk�s� 
(%) 

Başlangıç 
Değer� 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Organ�ze sanay� 
bölgeler�nde bulunan 
meslek� ve tekn�k 
ortaöğret�m kurumu 
sayısı 

20 0 0 1 1 1 2 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle �ş 
b�rl�ğ�n�n artması 
kapsamında DİKA(D�cle 
Kalkınma Ajansı )’ya 
sunulan proje sayısı 

30 0 1 4 6 7 8 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, patent ve 
faydalı model başvurusu 
yapan meslek� ve tekn�k 
eğ�t�m kurumu sayısı 

30 0 0 1 2 3 4 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.4 Meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m alanında 
açılmış dal sayısı 

20 4 4 5 6 7 8 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak 
B�r�mler 

Destek H�zmetler� Şubes�, İnşaat ve Emlak Şubes�, Özel Öğret�m Kurumları Şubes�, 
Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� 

R�skler 

- Eğ�t�m-�st�hdam ve üret�m �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes�nde rol sah�b� olacak tarafların 
beklenen desteğ� sağlamaması, 
- Teknoloj�n�n çok hızlı b�r şek�lde gel�şmes� ve sektörün talepler�n�n değ�şken olması, 
- Yurt dışında yatırım yapılan �ş alanlarına yönel�k beklent�ler�n tesp�t ed�lememes�, 
- D�plomat�k ve yapısal engeller, 
- Savunma sanay� sektörünün projeler�n�n genell�kle g�zl�l�k arz etmes�. 

Stratej�ler 

S 6.3.1 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumları �le sektör arasında �ş b�rl�ğ�n�n artmasını 
sağlayan çalışmalar artırılacaktır.  

S 6.3.2 
- Yerl� ve m�llî savunma sanay�n�n �ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �nsan gücü 
yet�şt�r�lecekt�r. 

Mal�yet Tahm�n� 20274176 TL 

Tesp�tler 

- Sektör l�derler�, organ�ze sanay� bölgeler� ve AR-GE merkezler�n�n meslek� ve tekn�k 
eğ�t�mle olan etk�leş�m�n�n beklenen sev�yede olmaması, 
- Yerelde yapılan �ş b�rl�kler�n�n merkez� düzeyde tak�p ed�lememes�, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde pol�t�ka bel�rleme ve karar alma süreçler�nde sektör 
tems�lc�ler�n�n yer almada �steks�z olması, 
- Ülkem�zde savunma sanay� alanında yaşanan gel�şmelere paralel olarak meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m �ht�yacı doğması, 
- Gel�şen teknoloj�n�n b�rçok meslek alanında köklü değ�ş�kl�klere sebep olması ve 
yen� meslekler�n ortaya çıkması. 

İht�yaçlar 

- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde eğ�t�m-üret�m ve �st�hdam �l�şk�s�n�n güçlend�r�lmes� �ç�n 
�lg�l� taraflarla �ş b�rl�kler�, 
- Özel sektörün meslek� ve tekn�k eğ�t�m okul açmasının teşv�k� �ç�n f�nansman, 
- Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde yapılan �ş b�rl�kler�n�n merkez� düzeyde tak�p ed�lmes� �ç�n 
elektron�k s�stem, 
- Farklı ülkelerle meslek� ve tekn�k eğ�t�m alanında �ş b�rl�ğ� çalışmaları �ç�n �lg�l� 
kurumların desteğ�n�n sağlanması, 
- Savunma sanay� alanında faal�yet gösteren kurum ve f�rmalarla �ş b�rl�kler�n�n 
gel�şt�r�lmes�, 
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Hedef 6.4: B�reyler�n �ş ve yaşam kal�teler�n� yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve 
tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 6 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m ve hayat boyu öğrenme s�stemler� toplumun �ht�yaçlarına 

ve �şgücü p�yasası �le b�lg� çağının gerekler�ne uygun b�ç�mde düzenlenecekt�r. 

Hedef 6.4 
B�reyler�n �ş ve yaşam kal�teler�n� yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme 

katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans 

Göstergeler� 
Hedefe Etk�s� (%) 

Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu 

öğrenmeye katılım oranı 

(%) 

25 4 4,2 5 5,5 6 6,5 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu 
öğrenme kapsamındak� 
kursları tamamlama oranı 
(%) 

25 65 65  67 70 72 74 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu 
öğrenme kurslarından 
yararlanma oranı (%) 

25 8 9 10 10,5 11 12 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.4 İl�m�zdek� geç�c� 

koruma altındak� 5-17 

yaş grubundak� yabancı 

öğrenc�ler�n okullaşma 

oranı (%) 

25 52 52 53 55 60 65 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Hayat Boyu Öğrenme Şubes�  

İş B�rl�ğ� Yapılacak 

B�r�mler 

D�n öğret�m� Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m, Şubes� Ortaöğret�m Şubes�, Ölçme 

Değerlend�rme ve Sınav H�zmetler� Şubes�, Temel eğ�t�m Şubes�, Maar�f Müfett�şler� 

Koord�nasyon B�r�m� 

R�skler 

- B�reyler�n hayat boyu öğrenmen�n kapsamı konusunda yeterl� farkındalığa sah�p 

olmaması, 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların b�reyler�n meslek� 

kar�yerler�nde d�kkate alınmaması, 

- Geç�c� koruma altındak� nüfusun yoğun olarak yaşadığı şeh�rlerde eğ�t�m ortamlarının 

yeters�z oluşu, 

- A�leler�n eğ�t�m olanakları ve Türkçey� öğrenme hususunda farkındalıkları yeterl� 

düzeyde olmayışı. 

Stratej�ler 

S 6.4.1 
Hayat Boyu Öğrenme programlarının çeş�tl�l�ğ� artırılarak katılım ve tamamlama 

oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

S 6.4.2 
- H    Hayat boyu öğrenme programlarından faydalanan k�ş�ler�n oranı artırılacak 

şek�lde görünürlük çalışmaları yapılacaktır. 

S 6.4.3 
- İl�    İl genel�nde geç�c� koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğ�t�m ve 

öğret�me er�ş�m �mkânları artırılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 20274176 TL 

Tesp�tler 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterl� düzeyde uzaktan eğ�t�m veya e-sert�f�ka çalışması 

bulunmaması, 

- B�reyler�n hayat boyu öğrenme kapsamında ver�len kurslara katılım oranlarının az olması, 

- Geç�c� koruma altındak� nüfusun yoğun olarak yaşadığı şeh�rlerde eğ�t�m ortamlarının yeters�z 

kalması, 

- A�leler�n eğ�t�m olanakları ve Türkçey� öğrenme hususunda farkındalıkları yeterl� düzeyde değ�ld�r 

ve bazı bölgelerde çocukların resm� okullara kayıt ed�lmes� hususunda d�renç göstermes�, 

- Özell�kle l�se çağındak� öğrenc�ler a�le ekonom�s�ne katkı sağlamak amacıyla çeş�tl� sektörlerde 

çalışması. 

İht�yaçlar 

- Başta çocuk ve kadına yönel�k olmak üzere ş�ddetle mücadele bağlamında farkındalık eğ�t�mler� 

düzenlenmes�, 

- Uzaktan eğ�t�m modeller� �ç�n s�stem ve altyapı oluşturulması, 

- Hayat boyu öğrenme süreçler�ne yönel�k toplumsal farkındalığa �l�şk�n çalışmalar yapılması, 

- Ülkem�zde bulunan geç�c� koruma altındak� öğrenc�ler�n eğ�t�me er�ş�mler�n�n artırılmasına yönel�k 

pol�t�ka, stratej� ve mevzuat gel�şt�rme ve güncelleşt�rme çalışmaları hızlandırılması, 

- Uluslararası kurum kuruluşların f�nansal olarak desteğ�n�n sağlanması. 
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Amaç 7: 
Ulusal standartlar gözet�lerek tüm okullarımız �ç�n destekley�c� b�r özel öğret�m yapısına uygun 
planlama tasarlanacaktır. 

Hedef 7.1: Özel öğret�me devam eden öğrenc� oranları artırılarak artması yönünde çalışmalar 
yapılarak özel öğret�m kurumları �ç�n daha etk�n yönet�m ve teft�ş çalışmaları planlanacaktır. 

Amaç 7 
Uluslararası standartlar gözet�lerek tüm okullarımız �ç�n destekley�c� b�r 
özel öğret�m yapısına geç�lecekt�r. 

Hedef 7.1 

Özel öğret�me devam eden öğrenc� oranları artırılarak artması yönünde 
çalışmalar yapılarak özel öğret�m kurumları �ç�n daha etk�n yönet�m ve 

teft�ş çalışmaları planlanacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s� (%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 7.1.1 Özel okul önces� eğ�t�m 
okullarında bulunan öğrenc�ler�n 
oranı (%) 

25 15 15,2 15,5 15,6 15,8 16 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel �lkokullarda bulunan 
öğrenc�ler�n oranı (%) 

25 1 1,2 1,4 1,5 1,8 2 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda 
bulunan öğrenc�ler�n oranı (%) 

25 3 3 3,1 3,2 3,3 3,5 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.4 Özel ortaöğret�m 
okullarında bulunan öğrenc�ler�n 
oranı (%) 

25 9,5 9,6 10 10,5 11 11,5 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Özel Öğret�m Kurumları Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
B�lg� İşlem ve Eğ�t�m Teknoloj�ler� Şubes�, Stratej� Gel�şt�rme Şubes�, Maar�f 
Müfett�şler� Koord�nasyon B�r�m� 

R�skler 

- Özel okullar �le resm� okullar arasında ve bölgeler bazında başarı 
düzeyler�n�n farklı olması, 
- Mevcut mevzuat düzenlemeler�n�n özel öğret�mle �lg�l� yeterl� esnekl�ğ� 
sağlamaması. 

Stratej�ler 

S 7.1.1 
-Özel öğret�m kurumlarındak� teft�ş ve rehberl�k çalışmaları �le kurumların 
�ş ve �şley�ş�n� kolaylaştırarak bu kurumların oranı artırılacaktır. 

S 7.1.2 
-Özel öğret�m kurumlarında yer alan programların devlet okullarına 
akred�tasyonunu sağlamak amacıyla �şb�rl�kç� çalışmalar yapılacaktır. 

S 7.1.3 
-Özel sektörün eğ�t�m yatırımlarını artırmak �ç�n teşv�k ed�c� etk�nl�kler 
planlanacaktır. 

Mal�yet Tahm�n�  20548353 TL 

Tesp�tler 

- Özel öğret�m kurumlarıyla �lg�l� �ş ve �şlemler�n uzun sürmes�, 
- Özel öğret�m kurumlarına yönel�k denet�m ve teft�ş süreçler�n�n yeters�z 
olması, 
- M�lletlerarası özel öğret�m kurumları ve bu kurumlara devam eden 
öğrenc�ler�n Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel s�stemler�nde kayıt altına 
alınacağı b�r modülün olmaması, 
- Özel öğret�m kurumlarına devam eden öğrenc� oranlarının gel�şm�ş ülkeler �le 
kıyaslandığında düşük olması. 

İht�yaçlar 

- Özel öğret�m alanına �l�şk�n mevzuatın yen�den düzenlenmes�, 
- Özel öğret�m kurumlarına devam eden öğrenc�ler�n oranını artıracak 
çalışmalar yapılması, 
- Özel sektörün eğ�t�m yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme 
yapılması ve tedb�r mekan�zmaları gel�şt�r�lmes�, 
- M�lletlerarası özel öğret�m kurumlarının ve bu kurumlara devam eden 
öğrenc�ler�n Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel s�stemler�ne entegre 
ed�lmes�. 
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Hedef 7.2: Sert�f�ka eğ�t�m� veren kurumların n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k düzenlemeler yapılacaktır. 

Amaç 7 
Uluslararası standartlar gözet�lerek tüm okullarımız �ç�n destekley�c� b�r 
özel öğret�m yapısına geç�lecekt�r. 

Hedef 7.2 
Sert�f�ka eğ�t�m� veren kurumların n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k 

düzenlemeler yapılacaktır. 

Performans Göstergeler� 
Hedefe 

Etk�s� (%) 
Başlangıç 

Değer� 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan eğ�t�m veren özel 
öğret�m kurumlarından sert�f�ka alan 

k�ş� sayısı 
50 0 0 5 10 15 18 6 Ay 6 Ay 

PG 7.2.2.  İl�n ve çağın gerekler�n� 
karşılayacak k�ş�sel gel�ş�m 

kurslarının sayısı 
50 0 2 3 5 8 10 6 Ay 6 Ay 

Koord�natör B�r�m Özel Öğret�m Kurumları Şubes� 

İş B�rl�ğ� Yapılacak B�r�mler 
Hayat Boyu Öğrenme Şubes�, Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m Şubes�, Maar�f 
Müfett�şler� B�r�m� 

R�skler 

- Uzaktan eğ�t�m veya yüz yüze eğ�t�m �le ver�lecek eğ�t�m alanlarına �l�şk�n 

meslek standartlarının bel�rlenmem�ş olması, 
- Uzaktan eğ�t�m yöntem�ne �l�şk�n öğretmen ve kurs�yerlerde yeterl� 

farkındalık olmaması, 
- Uzaktan eğ�t�m yöntem�ne kurs�yerlerden yeterl� talep olmaması. 

Stratej�ler S 7.2.1 
-Özel çeş�tl� kurslar �le özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nde 

ver�len eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

Mal�yet Tahm�n� 20.548.353 TL 

Tesp�tler 

- Bakanlığımızdan �z�n almadan eğ�t�m veren uzaktan eğ�t�m kurumları 
bulunması, 
- Uzaktan eğ�t�m ver�leb�lecek eğ�t�m alanlarına �l�şk�n meslek standartlarının 

bel�rlenmem�ş olması, 
- Özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nden h�zmet alanların devam tak�b� 

�le eğ�t�m h�zmet�n�n kal�tes�n�n denet�m�n�n etk�n olarak yürütülememes�. 

İht�yaçlar 

- Uzaktan eğ�t�m yöntem ve sürec�ne �l�şk�n mevzuat düzenlemeler�, 
- Uzaktan eğ�t�m yöntem ve sürec�ne �l�şk�n altyapı düzenlemeler�, 
- Özel motorlu taşıt sürücüler� kurslarının eğ�t�m ve sınav standartlarının 

yükselt�lmes�, 
- Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmes�, 

- Özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nde devam durumu ve eğ�t�m 
kal�tes�n�n �zlenmes�ne yönel�k düzenleme yapılması. 
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M�llî Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planımızda mal�yetlend�r�lmes� çalışmasının yapılmasındak� 
amaç, stratej�k amaç, hedef ve eylemler�n tesp�t� sürec�nde daha rasyonel b�r süreç oluşturmaktır. Bu nedenle 
stratej�k plan �le bütçe arasındak� bağ daha net ortaya konarak harcamaların öncel�k sırasının bel�rlenmes�nde 
daha doğru adımlar atılacaktır.  

Bundan hareketle planın tahm�n� mal�yetlend�r�lmes� �ç�n aşağıdak� süreç tak�p ed�lm�şt�r:  

Ø Hedefler�n tesp�t�nden sonra durum anal�z� çalışmaları sonuçlarından elde ed�len ver�ler�n ve b�r�mler�n 
katılımlarıyla eylem planı  hazırlanmıştır. 

Ø  Eylemler�n bütçe dağılımı yapılmadan önce genel bütçe hazırlanmıştır. 
Ø Bakanlık tarafından �l�m�ze ayrılan genel bütçe tesp�t�nden sonra, yerel yönet�mler�n katkıları �le okul 

a�le b�rl�kler�n�n katkıları, sosyal yardımlaşma ve projeler h�be fonlarından gelen gel�rler 
hesaplanmıştır, 

Ø Eylemlere �l�şk�n tahm�n� mal�yetler tesp�t ed�lm�ş, her b�r eylem mal�yet�n�n tesp�t�yle hedef mal�yetler� 
oluşturulmuş, hedefler�n mal�yetler�n�n oluşturulmasıyla da amaçların mal�yet� bel�rlenm�şt�r. 

Ø Amaçların toplam mal�yet� �se stratej�k plan mal�yet�n� oluşturmuştur. 
Ø Eylem mal�yetler�nden hareketle hedef mal�yetler� bel�rlenm�şt�r, 
Ø Hedef mal�yetler�nden yola çıkılarak amaç mal�yetler� bel�rlenm�ş ve amaç mal�yetler�nden de stratej�k 

plan mal�yet� bel�rlenm�şt�r. 

Genel bütçe, val�l�kler, beled�yeler ve okul a�le b�rl�kler�n�n yıllık bütçe artışları düşünülerek Mard�n İl M�llî 
Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planı’nda yer alan stratej�k planın amaçlarının hayata doğru 
planlanmış çalışmalarla geç�r�leb�lmes� �ç�n aşağıda hazırlanan tablodan da görüldüğü g�b� beş yıllık süre �ç�n 
tahm�n� 2.847.681.061,00 TL TL’l�k kaynağın elde ed�leceğ� düşünülmekted�r.  

 

Tablo 14: Kaynak Tablosu  

KAYNAK 
TABLOSU 

2019 2020 2021 2022 2023 
TOPLAM 
MALİYET 

GENEL BÜTÇE 551.223,453 TL 551.443,453 TL 551.843.620 TL 552.124.879 TL 553.352.457 TL 2.759.987.862 TL 

VALİLİK VE 
BELEDİYE 
KATKISI 

10.000.000 TL 10.030.000 TL 10.062.000 TL 10.100.000 TL 10.124.000 TL 50.316.000 TL 

OKUL- AİLE 
BİRLİKLERİ 

1.453.500 TL 1.556.000 TL 1.782.000 TL 1.859.000 TL 2.110.502 TL 8.761.002 TL 

DİĞER(AB,DİK
A PROJELERİ 
VB.) 

5.000.000 TL 5.500.000 TL 5.768.925 TL 6.115.724 TL 6.231.548 TL 28.616.197 TL 

TOPLAM 567.676.953 TL 568.529.453 TL 569.456.545 TL 570.199.603 TL 571.818.507 TL 2.847.681.061 TL 

 

Kaynak tablosunda bütçen�n dağılım oranlar �ncelend�ğ�nde %96,92 Bakanlığımızca sağlanan bütçe olduğu, 
%3,08 �se yerel yönet�mler�n ve d�ğer fonlar �le okul a�le b�rl�kler�n�n katkısı olduğu görülmekted�r. Ancak bu 
oranın oldukça düşük olduğu görülmekted�r. Eğ�t�mde kal�ten�n artırılması amacıyla f�nansman çeş�tl�l�ğ�n�n 
sağlanması gerekl�l�kten z�yade b�r zorunluluk olmuştur. 2019-2023 stratej�k plan dönem�nde özell�kle bu 
alanda t�t�z çalışmalar yapılması planlanmaktadır. 

Bakanlığımız stratej�k planında 7 amaç ve 23 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere �l�şk�n bütçe 
dağılımları 5 yıllık olarak alttak� tabloda bel�rt�lm�şt�r.  
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Tablo 15: Mal�yetlend�rme 

AMAÇ VE 
HEDEF NO 

2019 2020 2021 2022 2023 

AMAÇ 1 81.096.707 TL 81.218.493 TL 81.350.935 TL 81.457.086 TL 81.687.643 TL 

HEDEF1.1 27.032.235 TL 27.072.831 TL 27.116.978 TL 27.152.362 TL 27.229.214 TL 

HEDEF1.2 27.032.235 TL 27.072.831 TL 27.116.978 TL 27.152.362 TL 27.229.214 TL 

HEDEF1.3 27.032.235 TL 27.072.831 TL 27.116.978 TL 27.152.362 TL 27.229.214 TL 

AMAÇ 2 121.096.707 TL 121.218.493 TL 121.350.935 TL 121.457.086 TL 121.687.643 TL 

HEDEF2.1 30.274.176 TL 30.304.623 TL 30.337.733 TL 30.364.271 TL 30.421.910 TL 

HEDEF2.2 30.274.176 TL 30.304.623 TL 30.337.733 TL 30.364.271 TL 30.421.910 TL 

HEDEF2.3 30.274.176 TL 30.304.623 TL 30.337.733 TL 30.364.271 TL 30.421.910 TL 

HEDEF2.4 30.274.176 TL 30.304.623 TL 30.337.733 TL 30.364.271 TL 30.421.910 TL 

AMAÇ 3 131.096.707 TL 131.218.493 TL 131.350.935 TL 131.457.086 TL 131.687.643 TL 

HEDEF3.1 43.698.902 TL 43.739.497 TL 43.783.645 TL 43.819.028 TL 32.921.910 TL 

HEDEF3.2 43.698.902 TL 43.739.497 TL 43.783.645 TL 43.819.028 TL 32.921.910 TL 

HEDEF3.3 43.698.902 TL 43.739.497 TL 43.783.645 TL 43.819.028 TL 32.921.910 TL 

AMAÇ 4 81.096.707 TL 81.218.493 TL 81.350.935 TL 81.457.086 TL 81.687.643 TL 

HEDEF4.1 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 27.229.214 TL 

HEDEF4.2 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 27.229.214 TL 

HEDEF4.3 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 27.229.214 TL 

HEDEF4.4 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 27.229.214 TL 

AMAÇ 5 31.096.707 TL 31.218.493 TL 31.350.935 TL 31.457.086 TL 31.457.086 TL 

HEDEF5.1 10.365.569 TL 10.406.164 TL 10.450.311 TL 10.485.695 TL 10.485.695 TL 

HEDEF5.2 10.365.569 TL 10.406.164 TL 10.450.311 TL 10.485.695 TL 10.485.695 TL 

HEDEF5.3 10.365.569 TL 10.406.164 TL 10.450.311 TL 10.485.695 TL 10.485.695 TL 

AMAÇ 6 81.096.707 TL 81.218.493 TL 81.350.935 TL 81.457.086 TL 81.457.086 TL 

HEDEF6.1 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 20.364.271 TL 

HEDEF6.2 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 20.364.271 TL 

HEDEF6.3 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 20.364.271 TL 

HEDEF6.4 20.274.176 TL 20.304.623 TL 20.337.733 TL 20.364.271 TL 20.364.271 TL 

AMAÇ7 41.096.707 TL 41.218.707 TL 41.350.935 TL 41.457.086 TL 41.457.086 TL 

HEDEF 7.1 20.548.353 TL 20.609.353 TL 20.675.467 TL 20.728.543 TL 20.728.543 TL 

HEDEF 7.2 20.548.353 TL 20.609.353 TL 20.675.467 TL 20.728.543 TL 20.728.543 TL 
AMAÇ 
TOPLAM 

567.676.949 TL 568.529.665 TL 569.456.545 TL 570.199.602 TL 571.121.830 TL 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

MARDİN İL MEM 2019-2023 Stratej�k Planı İzleme ve Değerlend�rme Model� 
 
Stratej�k planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tesp�t� ve bu yolla stratej�k planlardak� 
amaç ve hedefler�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n alınması �zleme ve değerlend�rme �le mümkün 
olmaktadır. İzleme, stratej�k plan uygulamasının s�stemat�k olarak tak�p ed�lmes� ve raporlanmasıdır. 
Değerlend�rme �se, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmes� ve söz konusu amaç ve 
hedefler�n tutarlılık ve uygunluğunun anal�z�d�r. 

Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planı’nın �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� uygulamaları, 
Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planı İzleme ve Değerlend�rme Model�’n�n gel�şt�r�lm�ş 
sürümü olan Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planı İzleme ve Değerlend�rme Model� 
çerçeves�nde yürütülecekt�r. İzleme ve değerlend�rme sürec�ne yön verecek temel �lkeler� “Katılımcılık, 
Saydamlık, Hesap vereb�l�rl�k, B�l�msell�k, Tutarlılık ve Nesnell�k” olarak �fade ed�leb�l�r. 

İdareler�n kurumsal yapılarının kend�ne has farklılıkları �zleme ve değerlend�rme süreçler�n�n de 
farklılaşmasını beraber�nde get�rmekted�r. Eğ�t�m �dareler�n�n ana unsurunun, g�rd� ve çıktılarının �nsan oluşu, 
ürünler�n�n değer�n�n kısa vadede bel�rlenememes�ne ve �nsan unsurundan kaynaklı değ�şkenl�ğ�n ve 
bel�rs�zl�ğ�n fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece n�cel yöntemlerle yürütülecek �zleme ve 
değerlend�rmeler�n eğ�tsel olgu ve durumları açıklamada yeters�z kalab�lmes� söz konusudur. N�cel 
yöntemler�n yanında veya onlara alternat�f olarak n�tel yöntemler�n de uygulanmasının daha zeng�n ve gen�ş 
b�r bakış açısı sunab�leceğ� bel�rt�leb�l�r. 

Bel�rt�len temel �lkeler ve ver� anal�z yöntemler� doğrultusunda b�rl�kte Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-
2023 Stratej�k Planı İzleme ve Değerlend�rme Model�, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �zleme model�n�n b�r parçası ve 
b�leşen�d�r.  Bu çerçevede yapılan bütün çalışmalar bakanlığın �zleme model�ne uygun olacak b�ç�mde 
planlanmakta ve ona uygun olarak yapılması planlanan çalışmalar koord�nel� b�ç�mde yürütülmekted�r. Bu 
bağlamda Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 2019-2023 Stratej�k Planı İzleme ve Değerlend�rme Model� 
çerçeves�n�; 

1. Performans göstergeler� ve stratej�ler bazında gerçekleşme durumlarının bel�rlenmes�, 

2. Performans göstergeler�n�n gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratej�ler kapsamında yürütülen faal�yetler�n Mard�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü faal�yet alanlarına 

dağılımının bel�rlenmes�, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenler�n�n araştırılması, 

6. Alternat�fler�n ve çözüm öner�ler�n�n gel�şt�r�lmes� süreçler� oluşturmaktadır. 

 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ 

Tablo 16 : İzleme ve Değerlend�rme Sürec� değerlend�rme sürec�n�n �şley�ş� ana hatları �le aşağıdak� şek�lde 



46

Tablo:17 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 B�rl�ğ� Yapılacak B�r�m 

K:Hedef Koord�natörü                 
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Tablo:18 Stratej� Sorumlulukları 

 

Amaç Hedef Stratej� 
Ana 

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

Amaç 1: Bütün 
öğrenc�ler�m�ze, 
meden�yet�m�z�
n ve �nsanlığın 
ortak değerler� 
�le çağın 
gerekler�ne 
uygun b�lg�, 
becer�, tutum ve 
davranışların 
kazandırılması 
sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 Tüm 
alanlarda ve eğ�t�m 
kademeler�nde, 
öğrenc�ler�m�z�n her 
düzeydek� 
yeterl�l�kler�n�n 
bel�rlenmes�, 
�zlenmes� ve 
desteklenmes� �ç�n 
ölçme ve 
değerlend�rme 
amacıyla Bakanlık 
tarafından kurulacak 
olan s�stem etk�n b�r 
şek�lde 
kullanılacaktır. 

Stratej� 1.1.1: Eğ�t�m kal�tes�n�n artırılması 
�ç�n ölçme ve değerlend�rme yöntemler� 
etk�nleşt�r�lecek ve yeterl�l�k temell� ölçme 
değerlend�rme yapılacaktır. 

ÖDSHŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Stratej� 1.1.2: Öğrenc�ler�n b�l�msel, 
kültürel, sanatsal, sport�f ve toplum h�zmet� 
alanlarında etk�nl�klere katılımı artırılacak 
ve �zlenecekt�r. 

ÖDSHŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Stratej� 1.1.3: Kademeler arası geç�ş 
sınavlarının eğ�t�m s�stem�m�z üzer�nde 
meydana get�rd�ğ� baskının azaltılmasına 
yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

ÖDSHŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Hedef 1.2 
Öğrenc�ler�n yaş, 
okul türü ve 
programlarına göre 
gereks�n�mler�n� 
d�kkate alan becer� 
temell� yabancı d�l 
yeterl�l�kler� 
s�stem�ne 
geç�lmes�ne �l�şk�n 
etk�n çalışmalar 
yürütülecekt�r. 

Stratej� 1.2.1: İl genel�ndek� yabancı d�l 
eğ�t�mler�, sev�ye ve okul türler�ne göre 
uyarlanacaktır. 

Tüm  
Eğ�t�m  
Şubeler� 

Tüm  
Eğ�t�m  
Şubeler� 

Stratej� 1.2.2: Yen� kaynaklar �le 
öğrenc�ler�n İng�l�zce konuşulan dünyayı 
deney�mlemes� ve Bakanlıkça gel�şt�r�lecek 
olan d�j�tal �çer�kler� kullanmaları 
sağlanacaktır. 

BİETŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Stratej� 1.2.3: Yabancı d�l eğ�t�m�nde 
öğretmen n�tel�k ve yeterl�l�kler� 
yükselt�lecekt�r. 

İKŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Hedef 1.3 Öğrenme 
süreçler�n� 
desteklemek üzere 
Bakanlıkça 
gerçekleşt�r�lecek 
d�j�tal �çer�k ve becer� 
destekl� dönüşüm �le 
İl�m�z�n her yer�nde 
yaşayan öğrenc� ve 
öğretmenler�m�z�n 
eş�t öğrenme ve 
öğretme fırsatlarını 
yakalamaları ve 
öğrenmen�n sınıf 
duvarlarını aşması 
sağlanacaktır. 

Stratej� 1.3.1: D�j�tal �çer�k ve becer�ler�n 
gel�şmes� �ç�n kurulan s�stem� ver�ml� hale 
get�rmek �ç�n etk�n çalışmalar yapılacaktır. 

BİETŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Stratej� 1.3.2: D�j�tal becer�ler�n gel�şmes� 
�ç�n �çer�k gel�şt�r�lecek ve bu kapsamda 
öğretmen eğ�t�m� yapılacaktır. 

İKŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 
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Amaç  Hedef Stratej� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

Amaç 2: Çağdaş 
normlara uygun, 
etk�l�, ver�ml� 
yönet�m ve 
organ�zasyon 
yapısı ve 
süreçler� hâk�m 
kılınacaktır. 

Hedef 2.1 Yönet�m ve 
öğrenme etk�nl�kler�n�n 
�zlenmes�, 
değerlend�r�lmes� ve 
gel�şt�r�lmes� amacıyla 
ver�ye dayalı yönet�m 
yapısına geç�lecekt�r. 

Stratej� 2.1.1: İl�n tüm kararları ver�ye dayalı 
hâle get�r�lecek ve bürokrat�k süreç 
azaltılacaktır. 

ÖB 
BİETŞ 
DHŞ 
SGŞ 

Stratej� 2.1.2: Okul bazında ver�ye dayalı 
yönet�m s�stem�ne geç�lecekt�r. 

ÖB 

HBÖŞ 
İKŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Hedef 2.2. Öğretmen 

ve okul yönet�c�ler�n�n 
gel�ş�mler�n� 
desteklemek amacıyla 

yen� b�r meslek� gel�ş�m 
anlayışı, s�stem� ve 

model�n�n uygulanması 
�ç�n çalışmalar 

başlatılacaktır. 

Stratej� 2.2.1: Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n 
meslek� gel�ş�m s�stem� yen�den 
yapılandırılacaktır. 

İKŞ 

HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Stratej� 2.2.2: Öğretmen ve okul yönet�c�ler�n�n 
meslek� gel�ş�m s�stem� yen�den 
yapılandırılacaktır. 

İKŞ 
Tüm  
Şubeler 

Hedef 2.3. Eğ�t�m�n 
n�tel�ğ�n�n artırılması ve 
okullarda planlı yönet�m 
anlayışının yerleşmes� 
amacıyla bütçe �le plan 
bağını kuran ver�ml� b�r 
f�nansman model�n�n 
altyapısı 
oluşturulacaktır 
 

Stratej� 2.3.1: Temel eğ�t�m ve ortaöğret�mde 
okullarımızın f�nansman yöntemler� 
çeş�tlend�r�lerek okullar �ç�n ayrılan bütçen�n 
artırılması sağlanacaktır. 

SGŞ 

DÖŞ 
HBÖŞ 
MTEŞ 
OÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

Stratej� 2.3.1: Müdürlüğümüz kararlarının 
ver�ye dayalı hâle get�r�lmes�ne yönel�k olarak 
�stat�st�k altyapısı güçlend�r�lecekt�r. 

SGŞ 
Tüm 
Şubeler 

 

Hedef 2. 4 :Kurumsal 

rehberl�k ve teft�ş 
s�stem� okul gel�şt�rme 
amaçlı rehberl�k 

boyutunu öne 
çıkaracak şek�lde 

müfett�şler tarafından 
akt�f kılınacaktır. 

Stratej� 2.4.1 :Okullarımızın gel�ş�m�n� 
sağlamak amacıyla kurumsal rehberl�k ve teft�ş 
h�zmetler� yapılandırılacaktır 

MMKB 
Tüm 
Şubeler 

Amaç 3: Okul 
önces� eğ�t�m ve 
temel eğ�t�mde 
öğrenc�ler�m�z�n 
b�l�şsel, duygusal 
ve f�z�ksel olarak 
çok boyutlu 
gel�ş�mler� 
sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken 
çocukluk eğ�t�m�n�n 
n�tel�ğ� ve yaygınlığı 
artırılacak, toplum 
temell� erken çocukluk 
çeş�tlend�r�lerek 
yaygınlaştırılacaktır. 

Stratej� 3.1.1: Erken çocukluk eğ�t�m h�zmet� 
yaygınlaştırılacaktır. 

TEŞ 

HBÖŞ 
DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 3.1.2: Erken çocukluk eğ�t�m�ne yönel�k 
h�zmetlerde Bakanlıkça gel�şt�r�lecek s�stem 
uygulanacaktır. 

TEŞ 

HBÖŞ 
DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 3.1.3: Erken çocukluk eğ�t�m�nde 
şartları elver�şs�z gruplarda eğ�t�m�n n�tel�ğ� 
artırılacaktır. 

TEŞ 

HBÖŞ 
DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
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Amaç  Hedef Stratej� 
Ana 

 Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

Amaç 3: Okul 
önces� eğ�t�m ve 
temel eğ�t�mde 
öğrenc�ler�m�z�n 
b�l�şsel, duygusal 
ve f�z�ksel olarak 
çok boyutlu 
gel�ş�mler� 
sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 
Öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, 
duygusal ve f�z�ksel 
olarak çok boyutlu 
gel�ş�m�n� önemseyen, 
b�l�msel düşünme, tutum 
ve değerler� 
�çselleşt�reb�lecekler� b�r 
temel eğ�t�m yapısına 
geç�lerek okullaşma 
oranı artırılacaktır. 

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

TEŞ 
DÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 3.2.2: İlkokul ve ortaokullarda 
öğrenc�ler�m�z�n b�l�şsel, duygusal ve f�z�ksel 
olarak çok boyutlu gel�ş�m�n� önemseyen 
faal�yetler gerçekleşt�r�lecekt�r. 

TEŞ 
DÖŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Hedef 3.3 Temel 
eğ�t�mde okulların 
n�tel�ğ�n� artıracak 
yen�l�kç� uygulamalara 
yer ver�lecekt�r. 

Stratej� 3.3.1: Temel eğ�t�mde yen�l�kç� 
uygulamalara �mkân sağlanacaktır. 

TEŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 3.3.2: Temel eğ�t�mde okullar arası 
başarı farkı azaltılarak okulların n�tel�ğ� 
artırılacaktır. 

TEŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Amaç 4: 
Öğrenc�ler� �lg�, 
yetenek ve 
kapas�teler� 
doğrultusunda 
hayata ve üst 
öğret�me 
hazırlayan b�r 
ortaöğret�m 
s�stem� �le 
toplumsal 
sorunlara çözüm 
get�ren, ülken�n 
sosyal, kültürel 
ve ekonom�k 
kalkınmasına 
katkı sunan 
öğrenc�ler 
yet�şt�r�lecekt�r. 

Hedef 4.1 Ortaöğret�me 
katılım ve tamamlama 
oranları artırılacaktır. 

Stratej� 4.1.1: Kız çocukları �le özel pol�t�ka 
gerekt�ren gruplar başta olmak üzere tüm 
öğrenc�ler�n ortaöğret�me katılımlarının 
artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının 
azaltılmasına yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 
DÖŞMTEŞÖ
ERŞÖÖKŞ 

Stratej� 4.1.2: Öğrenc�ler�n ortaöğret�me katılım 
ve devamını sağlayacak şek�lde yatılılık 
�mkânlarının kal�tes� �y�leşt�r�lecekt�r 

OÖŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Hedef 4.2 Ortaöğret�m 
kurumlarının, değ�şen 
dünyanın gerekt�rd�ğ� 
becer�ler� sağlayan ve 
değ�ş�m�n aktörü olacak 
öğrenc�ler yet�şt�ren b�r 
yapıya kavuşturulması 
amacı �le çalışmalar 
yapılacaktır. 

Stratej� 4.2.1: Ortaöğret�mde öğrenc�ler�n �lg�, 
yetenek ve m�zaçlarına uygun (seçmel� dersler 
veya destekleme kurslarında egzers�zler 
oluşturularak ) esnek modüler b�r program ve 
ders ç�zelges� yapısına geç�lmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 4.2.2: Ortaöğret�mde akadem�k b�lg�n�n 
becer�ye dönüştürülmes�ne yönel�k çalışmalar 
yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 4.2.3: Ortaöğret�mde okullar arası 
başarı farkının azaltılmasına yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 

Hedef 4.3 İl�m�z�n 
entelektüel sermayes�n� 
artırmak, meden�yet ve 
kalkınmaya destek 
vermek amacıyla fen ve 
sosyal b�l�mler 
l�seler�n�n n�tel�ğ� 
güçlend�r�lecekt�r. 

Stratej� 4.3.1: Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�ndek� 
öğret�m�n n�tel�ğ�n�n �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

OÖŞ 
DÖŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 4.3.2: Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�n�n 
yükseköğret�m kurumlarıyla �ş b�rl�kler� 
artırılacaktır. 

OÖŞ 
DÖŞ 
ÖÖKŞ 
YÖYEŞ 

Hedef 4.4 Örgün eğ�t�m 
�ç�nde �mam hat�p 
okullarının n�tel�ğ� 
artırılacaktır. 

Stratej� 4.4.1: İmam hat�p okullarının öğret�m 
programı ve ders yapısı öğrenc�ler�n �lg�s�n� 
çekecek öğret�m- yöntem tekn�kler� �le 
zeng�nleşt�r�lecek, bu okullarda ver�len yabancı 
d�l eğ�t�m� �l�n konumu ele alındığında özell�kle 
Arapçayı akt�f olarak deney�mleyeceğ� fırsatlar 
oluşturulacaktır. 

DÖŞ 
HBÖŞ 
İKŞ 

Stratej� 4.4.2: İmam hat�p okulları �le 
yükseköğret�m kurumları arasındak� �ş b�rl�kler� 
artırılacaktır. 

DÖŞ 
HBÖŞ 
İKŞ 
YÖYEŞ 
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Amaç 5: Özel 

eğ�t�m ve 

rehberl�k 

h�zmetler�n�n 

etk�nl�ğ� artırılarak 

b�reyler�n 

bedensel, ruhsal 

ve z�h�nsel 

gel�ş�mler� 

desteklenecekt�r. 

Hedef 5.1 Ps�koloj�k 

danışmanlık ve 

rehberl�k h�zmetler�n�n 

öğrenc�ler�n m�zaç, �lg� 

ve yetenekler�ne uygun 

eğ�t�m alab�lmeler�ne 

�mkân verecek şek�lde 

sunulması 

sağlanacaktır. 

Stratej� 5.1.1: Ps�koloj�k danışmanlık ve 

rehberl�k h�zmetler� �ht�yaçlara �ht�yaç har�tası �l 

bazında bel�rlenerek yapılacak çalışmalar bu 

har�ta üzer�nden şek�llenecekt�r. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

 

Hedef 5.2 Özel eğ�t�m 
�ht�yacı olan b�reyler� 
akranlarından 

uzaklaştırmayan ancak 
�ht�yaçlarına yönel�k 

sürec� kolaylaştıran 
çalışmalar yapılacaktır. 

 

Stratej� 5.2.1: Özel eğ�t�m �ht�yacı olan 

öğrenc�lere yönel�k h�zmetler�n kal�tes� 

artırılacaktır. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İEŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Hedef 5.3 Ülkem�z�n 

kalkınmasında öneml� 

b�r kaynak n�tel�ğ�nde 

bulunan özel yetenekl� 

öğrenc�ler�m�z, 

akranlarından 

ayrıştırılmadan 

doğalarına uygun b�r 

eğ�t�m yöntem� �le 

desteklenecekt�r. 

Stratej� 5.3.1: Özel yetenekl�lere yönel�k 

kurumsal yapı ve süreçler �y�leşt�r�lecekt�r,  

�y�leşt�r�lmes� �ç�n �zleme kom�syonları 

oluşturularak dönemsel bazda değerlend�rme 

raporları hazırlanacaktır. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 

Stratej� 5.3.2: Özel yetenekl�lere yönel�k 

tanılama ve değerlend�rme araçları etk�n 

kullanılacaktır. 

ÖERŞ 

HBÖŞ 

İKŞ 

DÖŞ 

MTEŞ 

ÖÖKŞ 

TEŞ 
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Amaç Hedef Stratej� 
Ana 

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

Amaç 6: 
Meslek� ve 

tekn�k eğ�t�m ve 
hayat boyu 

öğrenme 
kurumları 
toplumun, �l�n 

ve bölgen�n 
�ht�yaçları ve 

�şgücü p�yasası 
�ş olanakları ele 

alınarak b�lg� 
çağının 
gerekler�ne 

uygun b�ç�mde 
rev�ze 

ed�lecekt�r. 

 

Hedef 6.1 Meslek� ve 
tekn�k eğ�t�me atfed�len 
değer ve er�ş�m �mkânları 
artırılacaktır. 

Stratej� 6.1.1: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n e 
katılım oranının artırılmasına yönel�k 
görünürlük ve b�lg�lend�rme faal�yetler� 
görünürlüğü artırılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 6.1.2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde 
kar�yer rehberl�ğ� etk�n b�r hale get�r�lecekt�r. 

MTEŞ 
HBÖŞ 
İKŞ 
ÖÖKŞ 

Hedef 6.2. Meslek� ve 
tekn�k eğ�t�mde çağın 

gerekler�ne uygun 
öğret�m programlarının 

daha etk�l� kullanılması 
sağlanarak altyapı ve 
eğ�t�m kal�tes�n�n 

�y�leşt�r�lmes� yönünde 
gerekl� çalışmalar 

planlanacaktır. 

 

Stratej� 6.2.1: Alan ve dal bazında uzmanlaşma 
sağlanması adına öğretmenler�n alan bazlı b�lg� 
düzey� ve teknoloj�k yeterl�l�ğ� artırılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 6.2.2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�mdek� 
atölye ve laboratuvarların güncellenen öğret�m 
programlarına uygun olarak donatılmasına 
yönel�k çalışmalar yapılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 6.2.3: Öğretmenler�n meslek� gel�ş�mler� 
desteklenecek ve h�zmet �ç� eğ�t�mler gerçek �ş 
ortamlarında yapılacaktır. 

MTEŞ 

HBÖŞ 
İKŞ 
ÖB 
ÖÖKŞ 

Hedef 6.3 Meslek� ve 
tekn�k eğ�t�m – �st�hdam 
– üret�m �l�şk�s�n�n 
güçlend�r�lmes�ne yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

Stratej� 6.3.1: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m 
kurumları �le sektör arasında �ş b�rl�ğ�n�n 
artmasını sağlayan çalışmalar artırılacaktır. 

MTEŞ 
HBÖŞ 
ÖÖKŞ 

Stratej� 6.3.2: Yerl� ve m�llî savunma sanay�n�n 
�ht�yaç duyduğu n�tel�kl� �nsan gücü 
yet�şt�r�lecekt�r. 

MTEŞ 
HBÖŞ 
ÖÖKŞ 

 

Hedef 6.4. B�reyler�n �ş 
ve yaşam kal�teler�n� 

yükseltmek amacıyla 
hayat boyu öğrenme 
katılım ve tamamlama 

oranları artırılacaktır. 

 

Stratej� 6.4.1: Hayat boyu öğrenme 
programlarına katılım ve tamamlama 
oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

HBÖŞ 
MTEŞ 
ÖB 

Stratej� 6.4.2:Hayat boyu öğrenme 
programlarından faydalanan k�ş�ler�n oranı 
artırılacak şek�lde görünürlük çalışmaları 
yapılacaktır   

HBÖŞ MTEŞ 

Stratej� 6.4.3: İl genel�ndek� yabancı uyruklu 
çocukların eğ�t�m ve öğret�me er�ş�m �mkânları 
artırılacaktır. 

HBÖŞ 

HBÖŞ 
DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
ÖÖKŞ 
TEŞ 

 

Amaç  Hedef Stratej� 
Ana 

 Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

 
 
 
 
 
Amaç 7: 
Ulusal standartlar 
gözet�lerek tüm 

okullarımız �ç�n 
destekley�c� b�r 
özel öğret�m 

yapısına uygun 
planlama 

tasarlanacaktır. 

 

Hedef 7.1: Özel öğret�me 
devam eden öğrenc� 
oranları artırılarak 
artması yönünde 
çalışmalar yapılarak özel 
öğret�m kurumları �ç�n 
daha etk�n yönet�m ve 
teft�ş çalışmaları 
planlanacaktır 

Stratej� 7.1.1: Özel öğret�m kurumlarındak� 
teft�ş ve rehberl�k çalışmaları �le kurumların �ş 
ve �şley�ş�n� kolaylaştırarak bu kurumların 
oranı artırılacaktır. 

ÖÖKŞ 
ÖB 
MMKB 

Stratej� 7.1.2: Özel öğret�m kurumlarında yer 
alan programların devlet okullarına 
akred�tasyonunu sağlamak amacıyla �şb�rl�kç� 
çalışmalar yapılacaktır. 

ÖÖKŞ 

DÖŞ 
MTEŞ 
ÖERŞ 
TEŞ 

Stratej� 7.1.3: Özel sektörün eğ�t�me yönel�k 
yatırımları teşv�k ed�lecekt�r. 

ÖÖKŞ ÖB 

Hedef 7.2 Sert�f�ka eğ�t�m� 
veren kurumların 
n�tel�ğ�n� artırmaya 
yönel�k düzenlemeler 
yapılacaktır 

Stratej� 7.2.1: Özel çeş�tl� kurslar �le özel 
eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler�nde 
ver�len eğ�t�m�n n�tel�ğ�n� artırmaya yönel�k 
çalışmalar yapılacaktır. 

ÖÖKŞ ÖERŞ 
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Tablo:19 Performans Gösterges� Sorumlulukları 

 

AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

PG 1.1.1 

B�r eğ�t�m ve öğret�m dönem�nde 
b�l�msel, kültürel, sanatsal ve sport�f 
alanlarda en az b�r faal�yete katılan 
öğrenc� oranı (%) 

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

PG 1.1.2  Öğrenc� başına okunan k�tap sayısı ÖDSHŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.1.3 
Ortaöğret�me merkez� sınavla yerleşen 
öğrenc� oranı (%) 

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

PG 1.2.1 
Yabancı d�l ders� yıl sonu puan 
ortalaması 

İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.1 
Yurtdışı projeler�nde yer almış öğretmen 
sayısı 

İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.2.2 
E-tw�nn�ng ve EBA portalını akt�f 
kullanan öğretmen oranı 

İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 1.3.1 
EBA Ders Portalı aylık ortalama tek�l 
z�yaretç� sayısı 

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

PG 1.3.2 
EBA Ders Portalı kullanıcı başına aylık 
ortalama s�stemde kalma süres� (dk) 

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

PG 1.3.3 
D�j�tal �çer�klere �l�şk�n sert�f�ka eğ�t�mle-
r�ne katılan öğretmen sayısı 

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

PG 1.3.4 Tasarım ve becer� atölyes� sayısı BİETŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

 

AMAÇ 2 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

PG 2.1.1 
Okul stratej�k planları �le yıllık okul gel�ş�m 
planlarının �zlenmes� �ç�n döneml�k raporlama 
s�stem� kurulması oranı (%) 

BİETŞ ÖB, SGŞ, İEŞ 

PG 2.1.2 
İl b�lg� ed�nme s�stemler�nden h�zmet alanların 
memnun�yetler�n�n ölçüldüğü yıllık anketler�n 
yapılması ve oluşan memnın�yet oranı (%) 

BİETŞ ÖB, SGŞ, İEŞ 

PG 2.2.1 L�sansüstü eğ�t�m alan personel oranı (%) İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 2.2.2 Yönet�c� c�ns�yet oranı (%) İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, 

PG 2.2.3 Ücretl� öğretmen oranı (%) İKŞ TEŞ, OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ 

PG 2.3.1 
 Hayırseverler, vakıflar vb. tarafından �lde eğ�t�me 
yapılacak katkının oranı  (%) 

SGŞ Tüm Şubeler 

PG.2.4.1 

Müfett�şler�n yer�nde yaptıkları gözlemler ve 
paydaşların görüşler�nden elde ett�kler� ver�ler� 
anal�z ederek oluşturdukları gel�ş�m odaklı rapor 
sayısı 

MMKB Tüm Şubeler 
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AMAÇ 3 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

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 sert�f�kasına sah�p anaokulu ve 
�lkokulu oranı (%) 

TEŞ  ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.1.3 
İlkokul b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�nden en az b�r yıl 
okul önces� eğ�t�m almış olanların oranı (%) 

TEŞ ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, SGŞ 

PG 3.1.4 
Erken çocukluk eğ�t�m�n�n önem�n�n vurgulandığı 
görünürlük faal�yetler� oranı (%) 

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 
SGŞ 

PG 3.1.5 
Özel eğ�t�m kurumlarında erken çocukluk eğ�t�m� 
alan öğretmen oranı (%) 

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 
SGŞ 

PG 3.2.1 
İk�l� eğ�t�m kapsamındak� okullara devam eden 
öğrenc� oranı (%)  

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 
SGŞ 

PG 3.2.2 
Temel eğ�t�mde 20 gün ve üzer� devamsız 
öğrenc� oranı 

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 
SGŞ 

PG 3.2.3 Temel eğ�t�mde okullaşma oranı (%) TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 
SGŞ 

PG 3.2.4 
Temel eğ�t�mde öğrenc� sayısı 30’dan fazla olan 
şube oranı (%) 

TEŞ 
OÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, DHŞ, 
SGŞ 

PG 3.3.1 
Eğ�t�m kayıt bölgeler�nde kurulan okul ve mahalle 
spor kulüpler�nden yararlanan öğrenc� oranı (%) 

TEŞ OÖŞ, İKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ 

PG 3.3.2 
B�rleşt�r�lm�ş sınıfların öğretmenler�nden eğ�t�m 
faal�yetler�ne katılan öğretmenler�n oranı (%) 

TEŞ OÖŞ, İKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ 

PG 3.3.3 
Destek programına katılan öğrenc�lerden 
hedeflenen başarıya ulaşan öğrenc�ler�n oranı 
(%) 

TEŞ OÖŞ, İKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ 

 

AMAÇ 4 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

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 ortaöğret�mde 20 gün ve üzer� devamsız 
öğrenc� oranı (%)  

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

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

PG 4.1.4 
Ortaöğret�mde �k�l� eğ�t�m kapsamındak� okullara 
devam eden öğrenc� oranı (%) 

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

PG 4.1.5 Ortaöğret�mde pans�yon doluluk oranı (%) OÖŞ 
MTEŞ, DÖŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, ÖDSHŞ, 
DHŞ, SGŞ, İEŞ 

PG 4.2.1 
Yükseköğret�me 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 öğrenc� 
oranı (%) 

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

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

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

PG 4.3.1 
Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�nde yürütülen proje 
sayısı 

OÖŞ DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, YÖYEŞ 

PG 4.3.2 
Fen ve sosyal b�l�mler l�seler� �le ün�vers�teler 
arasında �mzalanan protokol sayısı 

OÖŞ DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, YÖYEŞ 

PG 4.3.3 
Fen ve sosyal b�l�mler l�seler�nde ders ve proje 
etk�nl�kler�ne katılan öğret�m üyes� sayısı 

OÖŞ DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, YÖYEŞ 

PG 4.3.4  
Yükseköğret�m kurumlarınca düzenlenen b�l�msel 
etk�nl�klere katılan fen ve sosyal b�l�mler l�ses� 
öğrenc� oranı (%) 

OÖŞ DÖŞ, MTEŞ, ÖERŞ, ÖÖKŞ, YÖYEŞ 

PG 4.4.1 
İmam hat�p okullarında yaz okullarına katılan 
öğrenc� sayısı 

DÖŞ DHŞ, İEŞ, OÖŞ, İKŞ 

PG 4.4.2 Yabancı d�l ders� yılsonu puanı ortalaması DÖŞ DHŞ, İEŞ, OÖŞ, İKŞ 

PG 4.4.3 
Yükseköğret�m kurumları tarafından düzenlenen 
etk�nl�klere katılan öğrenc� sayısı   

DÖŞ DHŞ, İEŞ, OÖŞ, İKŞ 
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AMAÇ 5 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

PG 5.1.1 
Rehberl�k öğretmenler�nden b�r yılda meslek� 
gel�ş�me yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�me katılanların 
oranı (%) 

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

PG 5.2.1 
Kaynaştırma/bütünleşt�rme uygulamaları �le �lg�l� 
h�zmet �ç� eğ�t�m ver�len öğretmen sayısı 

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

PG 5.2.2 
Engell�ler�n kullanımına uygun asansör/l�ft, rampa 
ve tuvalet� olan okul sayısı 

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

PG 5.3.1 
B�l�m ve sanat merkezler� grup tarama uygulaması 
yapılan öğrenc� oranı (%) 

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

PG 5.3.2 
B�l�m ve sanat merkez� öğrenc�ler�n�n programlara 
devam oranı (%)  

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

PG 5.3.3 
Öğret�m kademeler�nde özel yetenekl�lere yönel�k 
açılan destek eğ�t�m odalarında derslere katılan 
öğrenc� sayısı 

  

 

AMAÇ 6 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

PG 6.1.1 
İşletmeler�n ve mezunların meslek� ve tekn�k 
eğ�t�me �l�şk�n memnun�yet oranı(%) 

MTEŞ ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ, TEŞ, ÖERŞ 

PG 6.1.2 
Kar�yer rehberl�ğ� kapsamında Genel Becer� Test 
Set� uygulanan öğrenc� sayısı 

MTEŞ ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ, TEŞ, ÖERŞ 

PG 6.1.3 
Özel burs alan meslek� ve tekn�k ortaöğret�m 
öğrenc� sayısı   

MTEŞ ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ, TEŞ, ÖERŞ 

PG 6.2.1 Alanlara a�t yıllık staj �mkanı sunanların oranı(%) MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, İKŞ, 
MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.2.2 
Robot�k ve yazılım sert�f�kasına sah�p öğretmen 
oranı(%) 

MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, İKŞ, 
MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.2.3 
İl bazında meslek l�seler�nde atölyes� ve yeterl� 
düzeyde donanımı bulunan okul oranı(%) 

MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, İKŞ, 
MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.2.4 
Gerçek �ş ortamlarında meslek� gel�ş�m 
faal�yetler�ne katılan öğretmen sayısı(%) 

MTEŞ 
HBÖŞ, OÖŞ, ÖÖKŞ, DÖŞ, İEŞ, İKŞ, 
MMKB, YÖYEŞ 

PG 6.3.1 
Organ�ze sanay� bölgeler�nde bulunan meslek� ve 
tekn�k ortaöğret�m kurumu sayısı 

MTEŞ DHŞ, İEŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ 

PG 6.3.2 
Sektörle �ş b�rl�ğ�n�n artması kapsamında 
DİKA(D�cle Kalkınma Ajansı )’ya sunulan proje 
sayısı 

MTEŞ DHŞ, İEŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ 

PG 6.3.3 
Buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapan 
meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumu öğrenc�s� ve 
öğretmen� sayısı 

MTEŞ DHŞ, İEŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİETŞ 

PG 6.3.4 
Meslek� ve tekn�k eğ�t�m 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 kapsamındak� 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 
İl�m�zdek� geç�c� koruma altındak� 5-17 yaş 
grubundak� yabancı öğrenc�ler�n okullaşma oranı 
(%) 

HBÖŞ DÖŞ, MTEŞ, OÖŞ, ÖDSHŞ, TEŞ, MMKB 
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AMAÇ 7 HEDEFLERİNE İLİŞKİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Gösterges� 
Ana  

Sorumlu 
D�ğer 

Sorumlu 

PG 7.1.1 
Özel okul önces� eğ�t�m okullarında bulunan 
öğrenc�ler�n oranı (%)  

ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 7.1.2 Özel �lkokullarda bulunan öğrenc�ler�n oranı (%) ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrenc�ler�n oranı (%) ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 7.1.4 
Özel ortaöğret�m okullarında bulunan öğrenc�ler�n 
oranı(%) 

ÖÖKŞ BİETŞ, SGŞ, MMKB 

PG 7.2.1 
Uzaktan eğ�t�m veren özel öğret�m kurumlarından 
sert�f�ka alan k�ş� sayısı  

ÖÖKŞ HBÖŞ, MTEŞ, MMKB 

PG 7.2.2 
İl�n ve çağın gerekler�n� karşılayacak k�ş�sel 
gel�ş�m kurslarının sayısı 

ÖÖKŞ HBÖŞ, MTEŞ, MMKB 
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