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“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak 

isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra 

hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini 

kaybederler”.  
 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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ÖNSÖZ 

Eğitim bir toplumun gelişim ve dönüşümünde en önemli motor güç olarak 

düşünüldüğünde, tüm toplumun el birliği ile destek vermesi gereken hayati bir faaliyet 

alanıdır. Bu noktada, ilgili tüm paydaşların iyi niyetle vereceği desteklerin, eğitim 

sistemimizin kalitesini olumlu anlamda etkileyeceğini düşünüyoruz. Bilgi çağının 

gerekleri ile uyumlu bir eğitim sistemi nitelikli bireylerin yetiştirilmesine katkı 

sunacaktır. Eğitim, akademik gelişimlerinin yanı sıra, onların psikolojik iyi olma 

hallerinin, sosyal uyum ve iletişim becerilerinin dâhil olduğu tüm gelişim alanlarına, 

insani özellik ve yeterlikleri kapsamında doğrudan etki etmektedir. Dolayısıyla toplum 

olarak eğitime vereceğimiz değer geleceğimizin biçimlenmesine katkı sunduğu gibi 

nitelikli bireylerden oluşan bir toplumsallığın da önünü açacaktır.  

İlçemizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 

de böyle bir planlama ile geleceğini görmesi, ilçemizin geleceğini garanti altına almakla 

aynı anlamı taşımaktadır. Eğitim ve öğretim çalışmalarının sistematik bir biçimde 

ortaya konması ve uygulanması hem ekonomik hem de eğitim odaklı başarıları 

beraberinde getirecektir. bu çalışmanın, İlçemizin eğitim ve öğretim hayatına büyük 

katkılar sağlayacağına inanıyor, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 

 

        

                                                                           Muhammed Emin NASIR 

        Pertek Kaymakamı 
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SUNUŞ 

       Stratejik Planlama; giderek hızla değişen dünya şartlarında örgüt ve kurumların olmazsa olmazları 

arasına girmiş durumdadır. Geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesiyle kurumun vizyonunun 

oluşturulduğu Stratejik Plan sayesinde güçlü bir örgütsel yapının ortaya çıkması sağlanmış olacaktır.  

       Stratejik Planlamaya yönelik yasal dayanak ve çerçeve 5018 sayılı kanunla belirlenmiştir. Milli 

Eğitim Bakanlığı da 2018/16 Sayılı Stratejik Planlama genelgesiyle bütün merkez ve taşra 

teşkilatlarında Stratejik Plan hazırlık sürecini başlatmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bu 

genelge doğrultusunda 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık takvimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu 

doğrultuda yürütmüştür.  

      Bütün birimlerimizin sahiplenmesiyle anlam kazanacak olan 2019-2013 Stratejik Planı sayesinde 

ilçemizin eğitim öğretim seviyesinin her yönüyle yükselmesini hedeflemekteyiz.  

     Sosyal ve ekonomik gelişime temel oluşturan en önemli faktörün eğitim olduğu anlayışıyla 

hazırlanan stratejik planımızın uygulanması aşamasında tüm birimlerimize başarılar diliyorum; 

hazırlık sürecinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  

 

                                                                                                       Fethi ATEŞ 

                                                                                            İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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I.BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

 Stratejik Planlama Nedir? Niçin Yapılmalıdır? 

Planlama; belirlenen amaçlara ulaşmak için, gerekli araçların ve yolların kararlaştırılması, 

neyin nasıl yapılacağının önceden saptanması olarak ifade edilebilir. 

Bu özelliği ile planlama, geleceğe bakma ve olası seçenekleri saptama sürecidir.  

 Stratejik planlama veya geniş anlamıyla stratejik yönetim ise, kuruluşların mevcut durum, 

misyon ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları; bu vizyona uygun 

amaçlar ile bunlara ulaşmayı mümkün kılacak hedef ve stratejiler belirlemeleri; ayrıca ölçülebilir 

kriterler geliştirerek performanslarını izleme ve değerlendirmeleri sürecini ifade eden katılımcı esnek 

bir yönetim yaklaşımıdır. Daha basit terimlerle ifade edilecek olursa, stratejik planlama, kuruluşların 

“neredeyiz?” “nereye ulaşmak istiyoruz?” ulaşmak istediğimiz noktaya nasıl gideriz?” ve 

“başarımızı nasıl ölçeriz?” şeklinde dört temel soruya cevap arama süreci olarak da ifade edilebilir. 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesiyle kamu idarelerinin 

stratejik planlarını hazırlamaları zorunlu kılınmış ve bununla ilgili yetkilendirme yapılmıştır.         

 Yeni kamu yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan gelişmeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan 

tecrübeler ışığında ülkemizi 21.yüzyılda çağdaş bir yönetim anlayışına ve yapısına kavuşturmak 

amacını taşımaktadır.  

Müdürlüğümüz üçüncü stratejik planı olan PertekMillî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik 

Planı da kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve 

değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır. 

 

STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2018/16 sayılı Genelgesi ve 2019-2023 

Stratejik Plan Hazırlık Program Kılavuzu yayınlandıktan sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

yöneticilerinden oluşan üst kurul oluşturulmuştur. Üst kurula 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık takvimi 

doğrultusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 

Birimi Üst Yöneticileri, diğer birim şefleri ve Strateji Geliştirme Birimi biriminden üç memur 

katılımıyla Stratejik Plan hazırlık ekibi kurulmuştur. Strateji Geliştirme Birimi tarafından Stratejik 

Plan ekibinin diğer üyelerine bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  

            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce kurum içi analiz ve çevre değerlendirmesi esas alınarak 

Stratejik Plan hazırlanması benimsenmiştir. Bu yaklaşım “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 

Yeni Sürüm 2018” ile Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının (2018/16) sayılı Genelgeleri ile 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının hazırlamış olduğu program çerçevesinde 

oluşturulmuştur.  
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 Stratejik planlama çalışmalarını yürütmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 16.09.2018 tarihli ve (2018/16) sayılı Genelgesi ve 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık 

Program Kılavuzu kapsamında, ilçe müdürlüğümüz bünyesinde kurullar ve ekipler (Stratejik Planlama 

Üst Kurulu, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan hazırlama ekibi) oluşturulmuştur. İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında, Şube Müdürleri 

ile tespit edilen 2 Okul Müdüründen oluşturulmuştur. İlçe millî eğitim müdürlüğü Strateji Geliştirme 

Birimi biriminden sorumlu Şube Müdürü ile diğer birimlerin şube müdürleri, bölüm şefleri ve strateji 

birimi memurlarından oluşturulmuştur. Milli Eğitim Müdürlüğünün vizyonuna ulaşmasını sağlayacak 

yol haritasının şekillendirilmesi amacıyla, 2019-2023 Stratejik Plan çalışmaları İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi stratejik plan hazırlama ekibi koordinasyonu ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında bir dizi toplantı yapılmış, çalışmalar sürecin her 

aşamasında ilgililerle paylaşılmış ve tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin Durum Analizi, 

Misyon, Vizyon, Amaçlar ve Hedefler, Stratejiler, Performans Ölçütleri ve Riskler belirlenirken 

görüşleri alınmıştır. 

Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçüde plan öncesi hazırlık 

çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. Hazırlık 

dönemindeki çalışmalar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2019-

2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı”nda detaylı olarak ele alınmıştır. Program aşağıdaki konuları 

içermektedir: 

 Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması 

 Strateji geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması 

 Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi 

 Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması 

 

Stratejik Planlama Modeli  (Şekil:1) 
 

 

 

Üst Politika 

Belgelerinin 

Analizi 

  

 

Toplantılar 

  

Kapsamlı 

Durum 

Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2023 döneminde kullanılmış olan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Modeli, Şekil-

1’de belirtilmiştir. Şekil 1’e göre durum analizinin gerçekleştirilerek geleceğe yönelim bölümünün 

tasarlanması, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının hazırlanması ve 

uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama 

Modeli’nin ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu kısımda yukarıdaki konular kapsamında Pertek MEM 

 

İç ve Dış 

Paydaşların 

Görüşleri 

PERTEK MEM 

2019-2023 

STRATEJİK 

PLANI 

 

Literatür 

 

Taraması 
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2019-2023 Stratejik Planı’nın oluşturulma sürecine yön veren mevzuat ve program ile çalışma ekipleri 

ve takvimine değinilmiştir.   

Genelge ve Hazırlık Programı 

Stratejik plan hazırlık çalışmalarının Bakanlığımızın yayınladığı 2018/16 sayılı genelge ile başladığı, 

ilçemizde Millî Eğitim Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Planı, literatür taraması, üst politika 

belgelerinin analizi, genel bilgilendirme toplantıları, kapsamlı durum analizi raporu, iç ve dış 

paydaşların görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Ekip ve Kurullar 

Hazırlık Programının yayınlanmasının ardından ivedilikle aşağıdaki kurul ve ekip oluşturulmuştur. 

Pertek MEM Strateji Geliştirme Kurulu:Strateji geliştirme kurulu stratejik planlama 

çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere İlçe Milli Eğitim 

Müdürü başkanlığında, şube müdürleri ve iki okul müdürünün katılımıyla kurulmuştur. 

Stratejik Geliştirme Kurulu (Tablo 1) 

SIRA ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ 

1 Fethi ATEŞ İlçe Milli Eğitim Müdürü Pertek MEM 

2 Metin AKIN Şube Müdürü Pertek MEM 

3 Abuzer PİŞKİN Şube Müdürü Pertek MEM 

4 Selami YAVUZ Şube Müdürü Pertek MEM 

5 Hüsnü Göksel DİLEK Okul Müdürü Atatürk İlkokulu Müdürlüğü 

6 Nail KALAYCI Okul Müdürü Mustafa Kemal ÇPAL Müdürlüğü 

 

Pertek MEM Stratejik Planlama Ekibi:Strateji Geliştirme Şubesi birimi koordinasyonunda, 

müdürlüğümüzdeki birimlerin temsilcilerinin katılımıyla oluşmuştur. Bu ekibe Tablo 1’de yer 

verilmiştir. 

Stratejik Planlama Ekibi(Tablo 2) 

SIRA ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ 

1 Metin AKIN Şube Müdürü Pertek MEM 

4 Ferda AVCI Şef Pertek MEM 

5 Murat ODAK Şef Pertek MEM 

6 Şükran ÖZEL Bilgisayar İşletmeni Pertek MEM 

    7 Hatice ÇETİN Bilgisayar İşletmeni Pertek MEM 
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Durum Analizi 

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

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

mevcut durum analizi yapılmıştır. 

 

Kurumsal Tarihçe 

Daha önce İlköğretim Müdürlüğü olarak faaliyet yürüten kurumumuz 1982 yılında İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, 1985 yılında İlçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak faaliyetini yürüttü. 1989 

yılında ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir.  

 İlçemizdeki 45 köyden okulu kapalı 39 köyün çocukları eğitimini Yatılı Bölge Ortaokulu ve 

merkezdeki diğer İlkokul ,ortaokullarda taşımalı olarak sürdürmektedirler: Ortaöğretimde merkezde 

bulunan Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pertek Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve, 

Öğretmen Zeynel Erol Anadolu Lisesinde eğitimlerini sürdürmektedirler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

hizmetin özelliklerine göre şubeler ve büro ile kurul ve komisyonlardan meydana gelir. Okullar ve 

Kurumlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak yürütülür. 

 

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

 

2013/26 sayılı bakanlığımız genelgesiyle başlatılan ve yine bakanlıkla eşgüdüm içerisinde hazırlanan 

2015- 2019 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı izleme değerlendirme sürecinde takip 

edilmiştir. 

Planda kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin performans 

göstergeleri değerlendirilmiş ve üst birimlerle paylaşılmıştır.  

Özellikle okullaşma oranları, bir üst öğretime geçiş sınavları ve sosyal kültürel etkinliklere katılım 

noktasında hedeflerin makul düzeylerde gerçekleştiği görülmüştür.  

Planda durumlara göre güncellemeler yapılmıştır. 

 

Mevzuat Analizi 

 

Mevzuat analizi aşamasında, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 

Millî Eğitim Bakanlığının görev alanı kapsamındaki Kanunlar incelenmiştir. İncelenen mevzuat 

çerçevesinde,  Bakanlığımız faaliyet alanı kapsamında olan ve önümüzdeki 5 yıllık sürede ulaşılması 

öngörülen stratejik amaç ve hedeflere dayanak oluşturan mevzuat hükümlerine bu kısımda yer 

verilmiştir. 
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YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ 

Pertek İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. Anayasası 

olmak üzere faaliyet alanlarına yön veren ve kurumun misyonuna, vizyonuna ulaşmasını sağlayan 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak 28471 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim 

Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmiştir. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı 

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre düzenleme yapılmıştır. 

Bu noktadan hareketle; 

 1. Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda 

yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek 

ve bu görevlerini ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütmek.  

2. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve 

kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde 

rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe 

hazırlamak; eğitim ve öğretim programlarını uygulamak; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim 

hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.  

3. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede 

yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

koordine etmek.  

4. Tüm bireyleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş 

bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 

haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve 

verimli kişiler olarak yetiştirmek.  

5. Tüm bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte 

iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmalarını ve onların, kendilerini mutlu 

kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak.  

6. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını 

yaygınlaştıracak politika ve stratejiler uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.  

7. Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim 

programlarını uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.  

8. Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin 

uygulanmasını, öğretim materyallerinin kullanımını, eğitim öğretim programlarının uygulanmasını, 

öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirilmesini sağlamak.  

9. Vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, 

hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin 

azaltılmasını sağlayarak kamu kaynaklarını etkin yönetmek.  

10. Eğitim öğretim hizmetlerini sunarken; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve 

hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap 

verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak. 
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 11. Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesislerin, çevrenin ihtiyaçlarına ve 

uygulanacak programların özelliklerine göre yapılması ve donatılmasını sağlayarak eğitim araç ve 

gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak ilgililerin 

yararlanmasına sunmak.  

12. Milli Eğitim Müdürlükleri; temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel 

eğitim ve rehberlik, hayat boyu öğrenme, özel öğretim kurumları, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri, 

ölçme, değerlendirme ve sınav, yükseköğretim ve yurt dışı eğitim, strateji geliştirme, inşaat ve emlak, 

insan kaynakları yönetimi ve destek hizmetlerini doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı 

birimler/bürolar eliyle yürütürler. 

 

Üst Politika Belgeleri Analizi 

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için 

tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. 

Bu çerçevede Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, 

performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken bu belgelerden yararlanılmıştır. Üst politika 

belgelerinde yer almayan ancak Müdürlüğümüzün durum analizi kapsamında önceliklendirdiği 

alanlara geleceğe yönelim bölümünde yer verilmiştir.  

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika belgeleri temel üst 

politika belgeleri ve diğer üst politika belgeleri olarak iki bölümde incelenmiştir. Üst politika belgeleri 

ile stratejik plan ilişkisinin kurulması amacıyla üst politika belgeleri analiz tablosu oluşturulmuştur. 
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Üst Politika Belgeleri (Tablo-3) 

 

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

 

 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı, üst 

politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan sistem ve kamu hizmet envanteri incelenerek Bakanlığın 

hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna göre faaliyet alanları ve 

sunulan hizmetler Tablo 4’teki gibidir: 

 

FAALİYET ALANLARI ile ÜRÜN ve HİZMETLER 

 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinden elde edilen çıktılar da göz önünde bulundurularak, 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları analizi tamamlanmıştır. Analizin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, 

önce iç yazışmalar yapılmış, ardından da Stratejik Plan Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi 

üyeleriyle birlikte tüm şubelerin yürütmekte oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlerin yasal dayanakları, 

“Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği” ile “Standart Dosya 

Planı’ndan yararlanılarak belirlenmiştir. 

Temel Üst Politika Belgeleri Diğer Üst Politika Belgeleri 

Kalkınma Planları 
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik 

Planları 

Orta Vadeli Programlar 
TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Raporu 

Orta Vadeli Mali Planlar Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat Programı 
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-

2018) 

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi  (2017-2023) 

Millî Eğitim Şura Kararları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi 
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve 

Türkiye ile İlgili Raporları 

Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 
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Tablo-4 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 

1)Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

2)Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 

3)Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin      

kullanımlarını sağlamak, 

4)Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

5)Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

6)Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma, geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 

7)Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 

8)Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 

9)Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla iş birliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 

10)Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

11)Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek, 

12)Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

13)İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek, 

14)Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

15)Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

16)Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 

17)5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve 

işlemleri yapmak, 

18)Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak, 

19)Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak, 

20)Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

21)Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek, 

22)Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 

23)Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar 

yapmak, 

24)Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

25)Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

26)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 

27)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, 

28)Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 

29)Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, 

30)Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

31)Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 

32)Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 

33)Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, 

34)Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 

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

36)Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak, 

37)Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek, 

38)Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

39)Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 

40)Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

41)Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak, 

42)Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

43)Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

44)Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

45)Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 

46)Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 

47)Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

48)8.2.2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılış, 
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kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek, 

49)Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

50)Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

51)Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

52)Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

54)Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 

değerlendirmek, 

55)Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

56)Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ 

1)Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle iş birliği içerisinde yürütmek, 

2)Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 

3)Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

4)Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

5)Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama 

projeleri geliştirmek ve yürütmek, 

6)Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve 

araştırmalarda birimlere resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

7)İlgili birimler ile iş birliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek 

sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, 

8)Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

9)Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

10)Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek, 

11)Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek, 

12)Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, 

13)Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

14)Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

15)Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

16)Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

17)Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

18)Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

19)Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, 

20)İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

21)Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 

BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER 

1)Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 

2)Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak 

ve sonuçlarını raporlaştırmak. 

3)Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini 

yürütmek, 

4)Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

5)Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

6)Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

7)Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. 
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STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ 

1)İlçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 

2)Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, 

3)Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek, 

4)Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 

5)Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 

7)Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

8)Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 

9)Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 

10)Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 

11)Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

12)Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 

13)Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

14)Okul-aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

15)Eğitim Kurumu, bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 

16)İstatistikî verileri ilgili birimlerle iş birliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz 

toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayımlamak, 

17)Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin 

uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 

18)İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin 

geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin 

oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri 

yürütmek, 

19)Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

20)Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

21)İlçe millî eğitim müdürlüğü ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici 

çalışmalar yapmak, 

22)Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 

 

YÖNETİM VE DENETİM 

1)Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek, 

2)Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 

3)Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, 

4)Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 

5)İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, 

6)İlçe millî eğitim müdürlüğü ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve 

değerlendirme hizmetlerini yürütmek, 

7) Yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek, 

8)İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

9)Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak, 

10)Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak, 

11)Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak, 

12)Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

13)Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 

14)İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, 

15)Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

16) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek, 

17) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek. 
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PERSONEL HİZMETLERİ YÖNETİMİ 

1)İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 

2)Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

3)İlçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, 

4)Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 

5)Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

6)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 

7)Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, 

8)Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

9)Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 

10)Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, 

11)Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 

12)Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 

13)Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 

14)Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

15)Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş 

ve işlemlerini yapmak, 

16)Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 

17)Sendika ve konfederasyonların ilçe temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı 

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek. 

 
FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 

1)Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını 

tespit etmek ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek, 

2)Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, 

3)Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek, 

4)Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

5)Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 

6)Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

7)Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

8)Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

9)Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 

10)Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, 

11)Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

12)Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, 

13)Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

14)Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

15)Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, 

16)Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

17)Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

18)Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

19)İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, 

20)Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

21)Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

22)Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

23)Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

24)Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

25)Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

26)Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, 

27)Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

28)Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

29)Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

30)Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

31)Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama 

karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
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PAYDAŞ  ANALİZİ 

Pertek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü paydaş analizine ilişkin model, Stratejik Plan Üst Kurulu ile 

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı neticesinde 

hazırlanmıştır. Paydaşların tespiti, sınıflandırılması, önceliklendirilmesi, etki-önem derecelerinin 

belirlenmesi ve paydaşlardan görüş alma yöntemleri tartışılarak karara bağlanmıştır. İç ve dış 

paydaşların memnuniyet durumlarını tespit etmek amacıyla kurumun farklı kategorilerindeki 

özelliklerini sorgulamaya yönelik çok seçenekli anket kullanılmıştır. 

Aynı zamanda iç ve dış paydaşların memnuniyet durumlarını ve kuruma yönelik algıları daha geniş 

kapsamlı görmek amacıyla çoklu seçeneklerden oluşan anket yapılmıştır. İlçe geneli toplantılar 

düzenlenmiş, katılımcılara matbu kağıtlar dağıtılarak görüş ve düşünceleri alınmış ve rapor 

hazırlanmıştır.  

Üst makam ve diğer paydaşlarla yapılan görüşmelerden elde edilen fikirler de GZFT, Sorun Alanları 

ve Geleceğe Yönelim bölümlerine yansıtılmıştır. 

 

KURUM İÇİ ANALİZ 

Kurum içi analiz başlığı altında, Pertek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne ilişkin aşağıda belirtilen 

hususlar irdelenmiştir. Analizde kullanılan istatistiki veriler; Millî Eğitim Bakanlığı resmi istatistik 

programına dayalı “Millî Eğitim İstatistikleri” yayınlarından ve Tunceli Milli Eğitim Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme Şubesi bünyesinde hizmet veren İstatistik biriminden,Pertek MEM Strateji 

Biriminden; Mali kaynaklara ilişkin veriler ise Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüğünden temin edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                İÇ PAYDAŞLARIMIZ DIŞ PAYDAŞLARIMIZ 

- Milli Eğitim Bakanlığı 

- Pertek Kaymakamlığı 

- Bağlı Okul ve Kurumlarımız 

- Okul Aile Birlikleri ve Veliler 

- Öğretmenler, öğrenciler, idari, 

teknik ve yardımcı personeller 

 

- Pertek MYO 

- Pertek  Belediyesi 

- İlçe Hastanesi 

- Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 

- Mal Müdürlüğü 

- İlçe Özel İdaresi 

- İlçe Halk Kütüphanesi 

- Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü 

- Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 

- Sendikalar, Basın  ,Vakıflar ve Dernekler 

- İlçe Müftülüğü 
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TEŞKİLAT ŞEMASI (Tablo - 5) 

 

 

Müdürlük BirimleriTablosu(Tablo-6) 

1- Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 

2-  Destek Şube Müdürlüğü 

3-  Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

4-  Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

5- Personel Şube Müdürlüğü 

6-  İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 

7- Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Hizmetleri Birimi 

8-  Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

9-  Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

10-  Özel Büro 

11-  Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü 

12-  Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

13-  Sivil Savunma 

14-  Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

15-  Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

16- Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Bölümü 

 

 

 

 

PERTEK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ŞEMASI 

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ 

MÜDÜR 

ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 

ŞEF 

MEMURLAR 

ŞEF ŞEF 

MEMURLAR 

ÖZEL KALEM 

 

MEMURLAR 

OKUL MÜDÜRLERİ 
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Okul/Kurum Sayıları  (Tablo-7) 

OKUL- KURUM TÜRÜ 

P
er

te
k

 

T
o

p
la

m
 

RESMİ OKUL/KURUMLAR 

ANAOKULU 1 1 

İLKOKUL 6 6 

ORTAOKUL 3 3 

ORTAÖĞRETİM 3 3 

HALK EĞİTİM MERKEZİ 1 1 

ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU 1 1 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 

RESMİ OKUL/KURUM TOPLAMI 17 17 

İLÇE GENEL TOPLAMI 1 1 

 

Beşeri Yapı 

Müdürlük içinde; 1 milli eğitim müdürü, , 3 şube müdürü, 2 şef, 1 şef vekili ,1 teknisyen, ,2 bilgisayar 

işletmeni, 1 VHKİ, 1 şoför, 5 hizmetli olmak üzere toplam 17personel görev yapmaktadır.  

İlçe genelinde; Bilişim Teknolojileri, Biyoloji, Coğrafya, İ.H.L. Meslek Dersleri, Din Kültürü Ve 

Ahlak Bilgisi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Felsefe, Fen Bilimleri/ Fen Teknoloji, Fizik, İngilizce, 

Kimya/Kimya Teknolojisi, İlköğretim Mat. Öğretmenliği, Müzik, Tarih, Türkçe, Almanca, Beden 

Eğitimi, Matematik, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi Öğretmenliği, Teknoloji Ve 

Tasarım, , Muhasebe Ve Finansman, Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme, Yiyecek Hasta Ve Yaşlı 

Hizmetleri, Arapça, Görsel Sanatlar, Rehberlik, Özel Eğitim, branşlarında 110 kadrolu, 13 sözleşmeli 

olmak üzere toplam 123 öğretmen görev yapmaktadır. 

İlçemiz genelinde toplam 356 öğrenci kapasiteli 2 ortaöğretim pansiyonu bulunmakta bu 

pansiyonlarda 87 kız ve 101 erkek olmak üzere toplam 188  öğrenci barınmaktadır.İlçe genelinde 181 

kız 182erkek öğrenci olmak üzere toplam 363öğrenci taşımalı eğitimden yararlanmaktadır 

Personel Durumu (Tablo 8) 

UNVANI NORMU MEVCUT 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 1 1 

ŞUBE MÜDÜRÜM 3 3 

ŞEF 4 2 

MEMUR 9 4 

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 2 2 

VHKİ 7 4 

ŞOFÖR 3 2 

TEKNİSYEN  1 1 

PSİKOLOG 1 0 

HEMŞİRE 1 0 

HİZMETLİ  17 14 

AŞÇI 1 1 

KALORİFERCİ 1 1 

BEKÇİ 1 0 

TOPLAM 52 34 
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İlçe  Geneli Öğrenci Durumu (Tablo-9) 

 

AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ SAYILARI  

Açık Ortaokul Kayıtlı Öğrenci Sayısı 59 

Açık Ortaokul Aktif Öğrenci Sayısı 10 

Açık Lise Kayıtlı Öğrenci Sayısı 123 

Açık Lise Aktif Öğrenci Sayısı 98 

 

 

 

 

0 50 100 150

YÜKSEK LİSANS

LİSANS

ÖN LİSANS

MESLEK LİSESİ

LİSE

İLK-ORTAOKUL

PERSONEL MEZUNİYET DURUMU 

PERSONEL DURUMU

0 10 20 30 40 50 60 70 80

20-29

30-39

40-49

50-65

YAŞ ARALIĞI 

YAŞ ARALIĞI

2018-2019 ÖRGÜN EĞİTİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYILARI 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI OKUL 

ÖNCESİ 
İ LKOKUL ORTAOKUL ORTAÖĞRETİM 

ERKEK KIZ TOPLAM 

762 700 1462 204 427 492 339 

762 700 1462 204 427 492 339 
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Okur Yazar Oranları (Tablo 10) 

YILI 

Çağ Nüfusu 6+ 
Okuma Yazma Bilen 

Oranı 

Okuma Yazma 

Bilmeyen Oranı 

E
rk

ek
 

K
ız

 

T
o

p
la

m
 

T
o

p
la

m
 

T
o

p
la

m
 

2014 6194 5505 11699 86.397 13,603 

2015 6129 5337 11466 86.399 13.601 

2016 5811 5223 11034 85.800 14.200 

2017 5824 5153 10.977 84.755 15.245 

 

Teknolojik Yapı 

Pertek İl Millî Eğitim Müdürlüğü öğrenci, personel ve vatandaşa dönük her türlü iş ve işlemin 

başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında teknolojiden azami düzeyde 

yararlanmaktadır. Kurumumuzda DYS sistemine geçilmiştir. Modüler bir yapıda kurgulanmış olan 

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

bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. 

Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün iş ve işlemleri için birimler arasında 

iletişim ağı kurulmuştur. Bakanlık resmi yazışmaları elektronik ortamda Doküman Yönetim 

Sistemi(DYS) üzerinden yapılmaktadır. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda 

teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar 

FATİH Projesi kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi 

planlanan proje ile dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme-öğretme 

sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır. 

İlçemiz genelinde 104’ü eğitim amaçlı ve 61’i bürolarda olmak üzere 165  bilgisayar kullanılmaktadır. 

Fatih Projesi kapsamında 21 tablet bilgisayar ve 14 çok amaçlı yazıcı dağıtımı yapılmış, 86 akıllı 

tahtanın kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

MaliYapı 

Kurumumuzun finans kaynakları ve mali durumuna ilişkin tahmini bütçesi Tablo-8’de gösterilmiştir. 

Bütçe Tablosu(Tablo-11) 

2016 Yılından Devir(TL)  

2017 Yılında Gelen Toplam(TL)  

2017 Yılı Toplam(TL)  

2017 Yılı Harcanan(TL)  
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Kurum Kültürü 

Kurum kültürü kapsamında ipucu niteliği taşıyan kurumdaki kurallar, iletişim biçimleri, iş görenlere 

yönelik tavır davranışlar, ödül ceza sistemi ve etik değerlere ilişkin konu başlıkları, anket içerisine 

dâhil edilmiş ve elde edilen verilerle kurum kültürüne yönelik algı belirlenmeye çalışılmıştır.  

KURUM DIŞI ANALİZ 

(PESTLE Analizi) 

POLİTİK 

İlçemiz, mahalli hizmetlerin kolay sağlanabildiği küçük bir ilçedir. Son yıllarda ulaşım şartlarının da 

gelişmesi ile yerleşim alanını genişleten bir konumdadır.Konum olarak Elazığ ile Tunceli ‘nin tam 

ortasında olan ulaşımı gayet rahat olan bir ilçedir.Keban Baraj Gölü kıyısında olması da ılıman hava 

şartları sağlayıp; iklim açısından cazibeli hale getirmektedir.Son yıllarda turizm açısından bir cazibe 

merkezi olmaya yönelmiştir. Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel özellikleri koruyup yaşatan, 

toplumun düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine katkıda bulunan sivil toplum 

kuruluşları ilçemizde aktif rol üstlenmektedir. 

Pertek İlçesinde Okul Öncesi Eğitime yönelik politikalar kararlılıkla ve toplumun pozitif yaklaşımıyla 

iyi bir düzeyde yürütülmektedir. Mesleki ve Teknik eğitim noktasında turizm ile ilgili bölümler 

gelecekte ilçede karşılık bulacak alanlardır.  

EKONOMİK 

İlçemizin ulaşım olarak Tunceli‘nin giriş-çıkış noktasında olması doğal bir uğrak noktası haline 

getirmektedir. Bu durum bir çok sektörü desteklemekte ve gelecekte cazibesinin artacağını 

düşünülmektedir. Genel olarak yatırımların istenilen düzeyde olmadığı ilçemizde son yıllarda turizm 

alanlarında yatırımlar yapılmakta ve yörede yaşayan insanlarımıza iş imkanları oluşturmaktadır. 

Tarım ve hayvancılıkta meydana gelen küçülme köyden kente göçü hızlandırmış bu durum işsizlik 

oranlarına yansımıştır. İlçemizde hem küçükbaş hem de büyük baş hayvancılık yapılmakta olup; 

küçükbaş hayvancılık ülke ekonomisine çok önemli bir katkı sağlamaktadır.Küçükbaş hayvancılık 

daha çok yaylacılık şeklinde ve süt-peynir üretimine yönelik olup;büyükbaş hayvancılıkta ise besicilik 

ağırlıktadır. 

Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan çiftçilere sağlanacak devlet teşvikleri ve proje çalışmalarıyla ilgili 

alanda olumlu yönde gelişmeler olabileceği görülmektedir(Genç Çiftçi Projesi). Turizmden verimli 

şekilde yararlanılmasının ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağı şu an için yapılan etkinliklerle 

görülmektedir.(Termal Tesisleri,Baraj Gölü Islahı vb.) 

İlçemizde balıkçılık ta farklı bir geçim kaynağıdır.Hem balık üretim çiftlikleri olup (alabalık) hem de 

Keban baraj gölünde yakalanan balıklar (sazan ve turna ağırlıklı)çeşitli pazarlara gönderilmektedir 

SOSYO-KÜLTÜREL  

Pertek nüfusu köylerde azalan ilçe merkezinde ise artan bir yapıdadır. 

Pertek farklı mezhebi yapılan ve farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir ilçedir.İlçe köklü bir tarihe 

sahip olup tarihi zenginlikleri olan bir yerdir. Son yıllarda turizm alanında canlanmalar yaşanmış ve 

Elazığ-Tunceli  ve civar ilçelerden  günü birlik ziyaretlerin olduğu bir durumdadır. İlçemizde Kültür 

ve Turizm Müdürlüğüne bağlı 1 kütüphane mevcuttur. İlçemizde Munzur Üniversitesine bağlı Pertek 

MYO bulunmaktadır.  
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TEKNOLOJİK 

İlçemizde; Fatih Projesi ile ortaöğretim kurumları etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve çok amaçlı 

yazıcı ile donatılmıştır. Teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesi bir takım riskleri de beraberinde 

getirerek teknoloji bağımlılığı kavramını gündeme taşımıştır. İnternet kullanımının hız kazanması 

sonucunda meydana gelen değişim ve gelişimlerin belirli etkilerinin olduğu görülmektedir. İlçemiz 

okul-kurumaları WEB adreslerini aktif kullanmaktadırlar. Okullarımız bilgisayar yazıcı vb. donanım 

yönünden yeterli durumdadır.İlçemizin Telekom ağ alt yapılarının tam olarak desteklememesi 

sebebiyle etkileşimli tahtaların kullanımı etkilense de bu alanda da çalışmalar devam etmektedir. 

LEGALİTE(YASALLIK) 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı okul/kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Bakanlığımız teşkilat yasası çerçevesinde İlçe Milli Eğitim, okul ve 

kurum müdürlüklerimiz beşeri, mali, teknik ve donanımsal olarak eğitim öğretim hizmetlerine hazır 

halde hizmet vermekte ve çalışmalar bu doğrultuda yürütülmektedir   

EKOLOJİK 

İlçemiz Keban Barajı kıyısındadır.İlçede jeotermal enerji ulaşımı kolay bir yerdedir. İlçede piknik 

alanları, yeşil alanlarıyla ilgi çekici bir yerdir.  

İlçenin dağlık sayılabilecek kırsal alanlarında da zengin bitki çeşitlilikleri mevcuttur. İlçenin farklı 

bölgelerinde faklı iklim çeşitlilikleri yaşanabilmektedir. 

GZFT ANALİZİ 

     Pertek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü GZFT’sini, stratejik yönetim ruhuna uygun olarak katılımcı 

yaklaşımla analiz etmiştir. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm birimlerin görüş ve önerileri alınmış; 

paydaş analizlerinden elde edilen verilerin de dâhil edilmesiyle oluşturulan analiz, puanlanarak 

önceliklendirmeye tabi tutulmuştur.  

Elde edilen veriler, geçmiş plan dönemine ait GZFT analizi ile kıyaslanarak şu anki durum ortaya 

konulmuştur. 

Gztf Analizi Tablosu (Tablo-12) 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 
- Normal eğitim yapılıyor olması. 

- Okul kütüphanemizin zengin olması. 

- İdareci ve öğretmen kadrosunun yeterli 

olması. 

- Kız çocuklarının eğitime katılım oranları. 

- DYS, e-mail Web sitesi vb. etkin 

kullanılması. 

- Derslik başına düşen öğrenci sayısının 

ideal olması 

- Okul/kurum donanımlarının iyi seviyede 

olması 

- Ortaöğretime geçişte yapılan sınavlardaki 

başarı yüzdelerinin ülke ortalamasından 

yüksek olması 

- Birçok okulda kamera sisteminin olması 

- Taşımalı sistemin öğrencilerde yorgunluk, 

devamsızlık, velilerle iletişimin yeterli düzeyde 

olmaması, DYK’na katılımın sağlanamaması 

gibi sorunlara yol açması. 

- Bazı okullarımızda laboratuvar, spor salonu ve 

kantin gibi alanların olmaması veya yetersiz 

olması. 

- Üniversiteye yerleşen öğrenci oranlarının 

düşüklüğü 

- Bazı ilkokullarda teknolojik alt yapı(akıllı 

tahtalar) eksikliklerinin olması. 

- Projelere katılımın az olması. 

- Hizmet içi eğitimlerin yeterli düzeyde 

olmaması. 

- Okul bahçelerinde uygun uygulama ve oyun  
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-  Teknolojinin etkin Kullanılması 

-  Demokratik yönetim anlayışına sahip 

olunması 

- Öğrenci barınma hizmetlerinin yeterli 

olması 

- Genç ve dinamik bir kadroya sahip 

olmamız 

- İlçemizde taşımalı eğitimin başarılı bir 

şekilde gerçekleştirilmesi. 

- İlçemizdeki tüm özel eğitim sınıflarının 
özel eğitim gereksinimli öğrencilerimizin 
erişimine uygun hale getirilmiş olması 
 

alanlarının oluşturulamaması. 

- Seminer, toplantı, konferans ve Sosyal 

etkinlikler için tesislerin yetersizliği 

- Hizmet içi eğitimlere ilginin  az olması 

- Öğrencilerdeki okuma düzeyinin istenen 

düzeyde olmaması 

- Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin istihdama 

yönelik olarak yapılamaması. 

- Halk Eğitimdeki mesleki kurslar için kurs verecek 

nitelikli eğitici bulmada zorluklar yaşama.  
 

FIRSATLAR TEHDİTLER 

- Birçok ailenin ilgili ve bilinçli olması 

- Duyarlı bir paydaş kitlemizin olması 

-   Sınıf öğretmeni sirkülasyonunun az 

olması. 

- İlçemize ulaşımın rahat olması. 

- İklim, coğrafi ve sosyal yapının eğitim 

öğretim için uygunluğu 

- Genç ve dinamik nüfus yapımızın olması 

- İlçemizde kültürel zenginlik ve insanlar 

arasındaki hoşgörü . 

- Tarihi ve turistik yerlerimizin olması 

-   İlçemizin coğrafi yapısının sporlara ve 

gençlik hizmetlerine uygun olması. 

- İlçemizin  bazı bölümlerinde coğrafi ve iklim 

koşullarından dolayı ulaşımın zorlaşabilmesi. 

- İş sahalarının yetersiz olmasından dolayı mesleki 

eğitime ilginin yeterli olmaması. 

  -İlçe  merkezindeki yerleşim alanının  dağınık 

alana yayılıyor olması  

-İlçemizin bazı bölümlerinde yaylacılık kültürünün 

varlığından dolayı eğitim öğretimin aksaması. 

-Görsel ve yazılı basın ve teknolojinin eğitim çağı 
çocukların ve gençlerin üzerinde olumsuz etkilerinin 
olması 
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Tespitler- İhtiyaçlar 

 

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

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

dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya koymaktadır.  

Durum analizinde yer alan her bir bölümde yapılan analizler sonucunda belirlenmiş olan tespitler ve 

ihtiyaçlardan yola çıkılarak Müdürlüğümüz stratejik planının mimarisi oluşturulmuştur. 

 

Geleceğe Yönelim 

Misyon Vizyon Temel Değerler 

Müdürlüğümüz Misyonu 

Müdürlüğümüzün misyonu belirlenirken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat ve üst politika 

belgelerinden yararlanılmıştır ve kurumun varoluş nedeni, hizmet sunduğu kitle, hangi alanda çalışmalar 

yaptığı, hizmetlerini ne şekilde sunduğu, yasal yükümlülükleri ve Müdür ve üst yöneticilerin 

perspektifleri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşleri ele alınıp analiz edilerek misyon 

oluşturulmuştur. 

Misyonumuz 

Eğitimin her alanında bilim ve teknolojiyi kullanarak, milli ve manevi kültürümüzü ve evrensel 

değerleri benimsemiş, sosyal, kültürel, sanatsal ve mesleki becerileri gelişmiş, bilim, teknoloji ve 

düşünce üretebilen sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek. 

 

Müdürlüğümüz Vizyonu 

Müdürlüğümüzün vizyonu belirlenirken; Müdür ve üst yöneticilerin perspektifleri ile Strateji 

Geliştirme Kurulunun görüşleri ele alınarak kuruluşun ideal geleceği, çalışanlar tarafından nasıl 

algılanmak istediği değerlendirilmiştir. Paydaş çalışmaları, çalıştaylar, toplumsal beklentiler, anket 

sonuçları ve diğer belgeler analiz edilerek beyin fırtınası yöntemi kullanılarak aşağıda belirtilen vizyon 

oluşturulmuştur. 

Vizyonumuz: 

“Eğitimde niteliği arttırmak;  geleceğeyön veren kurum olmak.  ” 
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Müdürlüğümüzün Temel Değerleri 

Temel değerler, kurumun geçmişini, kültürünü, paylaşılan inanç ve felsefesini ve ahlaki ilkelerini 

yansıtır. Temel değerler, kuruluşların davranış ve geleceğine etki eder ve kurumun faaliyet alanlarını, 

değerlerini, çalışanları tarafından paylaşılan düşünme ve davranış biçimini, kurumun yapmak veya 

olmak istedikleri konulara içerik kazandırır. Ayrıca kurumu bu değerleri ile birlikte diğer kurumlardan 

farklılaştıran özelliklerini belirtir. Temel değerler kapsam içerisindeki işlerin yapılacak işlerin ve 

alınacak olan kararlar hakkında yol gösterir.    

Müdürlüğümüzün aşağıda verilen temel değerleri; Müdür ve üst yöneticilerin perspektifleri ile Strateji 

Geliştirme Kurulunun görüşleri dikkate alınarak analiz, toplumsal beklentiler, paydaş düşünceleri, 

kurumun vizyonu gibi faktörler değerlendirilerek ortaya konulmuştur. 

 

 

Temel Değerlerimiz: 
1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık 

3. Analitik ve Bilimsel Bakış 

4. Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik 

5. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri 

6. Meslek Etiği ve Mesleki Beceri 

7. Erdemlilik 

8. Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

9.Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 

10. Liyakat 
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Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari 

Amaç 1:  

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın 

gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması 

sağlanacaktır. 

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

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve 

değerlendirme sistemine ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

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

temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

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

ilçemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme 

fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Amaç 2: 

 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve 

süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısı süreçlerinin ilçemizde uygulanması sağlanacaktır. 

Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan 

mesleki gelişim modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

Hedef 2.3. Eğitimin niteliğinin artırılması ve planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla 

bütçe ile plan bağını kuran verimli finansman modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

 

Amaç 3:  

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 

olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.  

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

çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

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

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

okullaşma oranı artırılacaktır. 

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

Amaç 4:  

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime 

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin 

sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
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Hedef 4.2: Ortaöğretimin, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin 

aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar 

yapılacaktır.  

Hedef 4.3: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır 

Amaç 5:  

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, 

ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

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

bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

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

güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır. 

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

öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Amaç 6:  

Toplumun ihtiyaçları, işgücü piyasası ve bilgi çağının gereklerine uygun 

biçimde düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme 

sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

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

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

sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 

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

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

nitelik, katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Bu bölümde Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef, hedef kartı ve 

stratejilerine yer verilmiştir. Stratejilere ilişkin yapılacak çalışmaları belirten eylemler ile hedef 

kartlarında yer alan göstergelerin tanım, formül ve kavramsal çerçevelerine “Eylem Planı ve Gösterge 

Bilgi Tablosu” dokümanında ayrı olarak yer verilmiştir.  

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

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

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

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve 

değerlendirme sistemine ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

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

temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

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

ilçemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme 

fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır 
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Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve 

değerlendirme sistemine ilçe düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

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

tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin 
belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için kurulacak ölçme ve değerlendirme sistemine ilçe 
düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.1.1 Bir 

eğitim ve 

öğretim 

döneminde 

bilimsel, 

kültürel, 

sanatsal ve 

sportif 

alanlarda en 

az bir 

faaliyete 

katılan 

öğrenci oranı 

(%)   

İlkokul 

35 

%53,9 %60 %70 %80 %95 %100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul %60 %68 %73 %80 %90 %100 6 Ay 6 Ay 

Lise % 40 %50 %65 %75 %85 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 

Öğrenci 

başına 

okunan kitap 

sayısı 

İlkokul 

35 

20 23 26 28 30 32 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 11 13 15 18 21 24 6 Ay 6 Ay 

Lise 5 6 7 9 11 12 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3. Ortaöğretime 

merkezi sınavla yerleşen 

öğrenci oranı (%) 

30 %8 %9 %10 %9 %8 %7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
BİŞ, DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖERHŞ, TEŞ, ÖÖKŞ, DHŞ, İEŞ, SGŞ. 

Riskler 

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

düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi, 

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

- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, 

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın 

olmaması. 

Stratejiler 

S 1.1.1 
- Yeterlilik temelli ölçme değerlendirme sistemlerinin etkin uygulanması sağlanarak farkındalık 

ve rehberlik çalışmaları yürütülecektir. 

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

katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

S 1.1.3 
- Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılmasına yönelik 

bakanlık uygulamaları yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini 1.199.281 TL 

Tespitler 

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

- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 

- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda 

yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği 

yapılması, 

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

katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi, 

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

yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

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

tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

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

yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi 

yılsonu puan ortalaması 
50 73 74 74 75 77 80 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Yabancı dil 

sınavında (YDS) en az C 

seviyesi veya eşdeğeri bir 

belgeye sahip olan 

öğretmen oranı (%) 

50 - %2,7 %2,72 %2,85 %2,95 %3 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Büro, İnsan Kaynakları Birimi 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, TEŞ, İKŞ, YEĞİTŞ. 

Riskler 

- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması, 

- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması, 

- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması, 

- Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek olması. 

Stratejiler 

S 1.2.1 - Seviye ve okul türlerine göre uyarlanan dil eğitimi etkin olarak uygulanacaktır. 

S 1.2.2 
- Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve dijital 

içerikler kullanılacaktır. 

S 1.2.3 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

Maliyet Tahmini 599.640,428 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası bir 

yaklaşımın olmaması, 

- Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul türlerini dikkate 

almayan tek tip bir yaklaşımla yapılması, 

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

Öğretmenlerin y.dil becerilerinin ve paydaşlarla iş birliğinin yetersiz olması,. 

İhtiyaçlar 

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

- Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi, 

- Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması, 

- Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması. 
 

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

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

tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 
Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilçemizin her yerinde yaşayan 

öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf 

duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 EBA Ders 

Portali aylık ortalama 

tekil ziyaretçi sayısı 

35 61 65 70 75 80 90 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.2 EBA Ders 

Portali kullanıcı başına 

aylık ortalama sistemde 

kalma süresi (dk) 

35 22.68 25 27 28 30 30 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.3 Dijital içeriklere 

ilişkin sertifika 

eğitimlerine katılan 

öğretmen sayısı 

30 0 1 2 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Bilgi İşlem Şubesi Teknolojileri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OŞ, İKŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ,TEŞ. BİŞ 
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Birimler 

Riskler 

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

- Dijital araç ve gereçlerin genellikle ithalata bağımlı olması, 

- İnternet altyapısının bölgeler arası gösterebileceği farklılıktan dolayı internet erişiminde 

yaşanabilecek aksaklıklar, 

- Dijital içerik geliştirme eğitimlerine katılması gereken öğretmen sayısının çok olması, 

- Dijital içerik gelişimi alanında yeniliklerin çok hızlı olmasından dolayı verilecek eğitimin içeriğinin 

güncel tutulması gerekliliği. 

Stratejiler 

S 1.3.1 - Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için ekosistem kurulacaktır. 

S 1.3.2 
- Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilecek ve bu kapsamda yapılacak öğretmen 

eğitimlerine etkin katılım ve yaygınlaştırma sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 513.977,857 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması, 

- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması, 

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

düşük olması, - Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

İhtiyaçlar 

- Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi için ilgili personelin eğitimi, 

- Öğretmenlerin dijital beceriler konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi, 

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

tam iş birliği, - EBA eğitim portalinin kapsam ve içeriğinin geliştirilmesi. 

 

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

hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısı süreçlerinin ilçemizde uygulanması 

sağlanacaktır. 

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

Hedef 2.1 
Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı 

yönetim yapısısüreçlerinin ilçemizde uygulanması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 2.1.1. Eğitsel veri 
ambarının ilçe 
düzeyinde hayata 
geçirilmesi(%) 

35 0 %40 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. Coğrafi bilgi 
sisteminin ilçe 
düzeyinde hayata 
geçirilmesi(%) 

35 21 %10 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.3. 
Müdürlüğümüz faaliyet 
alanları kapsamında 
hizmet alanların 
memnuniyet oranı (%) 

30 0 %85 %90 %90 %90 %90 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Şubesi 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
Tüm birimler 

Riskler 
- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi,  

- Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar, 

Stratejiler 
S 2.1.1 - Müdürlüğümüzün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek ve bürokratik süreç azaltılacaktır. 

S 2.1.2 Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve yararlanıcıların memnuniyet oranları artırılacaktır 

Maliyet Tahmini 685.303,428 TL 

Tespitler 

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

- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması, 

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

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

değişikliği, 
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Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla 

oluşturulan mesleki gelişim modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

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

Hedef 2.2 
Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan mesleki gelişim 
modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan 
personel oranı (%) 

25 10 10 15 25 40 60 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı 
(%) 

25 21 21 25 35 42 50 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen 
oranı (%) 

25 17 17 15 10 7 5,5 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4 Kişisel ve mesleki 
eğitim kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetlere 
katılan öğretmen oranı(%) 

25 5 30 35 40 45 50 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, PŞ, TEŞ, YYEŞ, ÖDSHŞ, SGŞ,YEĞİTŞ. 

Riskler 

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

Stratejiler 
S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim sistemine katılımları sağlanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 556.809,00 TL 

Tespitler 

- Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 
- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması, 
- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması, 
- Ülke genelinde dengeli norm dağılımının olmaması, 
- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer 

sisteminin bulunmaması. 

İhtiyaçlar 
- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için 
kapsamlı çalışmaların yapılması, 
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda mali kaynak. 

 

Hedef 2.3. Eğitimin niteliğinin artırılması ve planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla 

bütçe ile plan bağını kuran verimli finansman modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

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

Hedef 2.3 
Eğitimin niteliğinin artırılması ve planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran 

verimli finansman modelinin uygulanması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

2.3.1. Stratejik plan 
izleme sisteminin ilçe 
düzeyinde hayata 
geçirilmesi(%) 

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

2.3.2. Bütçe dışı 
kaynakların 
Müdürlüğümüz 
bütçesine oranı (%) 

50 % 0,3 % 0,5 %1 %1,3 %1,5 %1,6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Şubesi 
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İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
Müdürlük Birimleri 

Riskler 
- Bakanlık bütçesi haricinde eğitime ayrılan kaynakların net tespit edilememesi, 

-- Eğitim kurumu yöneticilerinin finansman konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği olması. 

Stratejiler S 2.3.1 
Okullarımızın,  çeşitlendirilen finansman yöntemleri kullanma ve uygulama becerilerinin 

geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 299.820,00  TL 

Tespitler 

- Bakanlığın mevcut yazılım ve modüllerinin diğer finansman kaynaklarını tespitte yetersiz olması, 

- Kamuoyunda bağış konusunda yeterli düzeyde farkındalık olmaması, 

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

- Eğitim finansmanı kaynaklarının tek bir sistem üzerinden takibinin yapılamaması, 

- Okul finansmanı konusunda kamuoyu bilgilendirme sistemlerinin yetersiz kalması. 

İhtiyaçlar 

- Finansman kaynaklarına ilişkin bütünleşik bir modül kurulması, 

- Finansman kaynaklarının artırılması için farkındalık ve tanıtım çalışmaları yapılması, 

- Okul yöneticilerinin eğitim finansmanı konusunda bilgilendirilmesi. 

 

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

olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

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

çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

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

sağlanacaktır. 

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

yaygınlaştırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.1.13-5 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 
40 %68 %72 %76 %81 %85 %88 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2İlkokul birinci sınıf 

öğrencilerinden en az bir 

yıl okul öncesi eğitim almış 

olanların oranı (%) 

20 %85 %87 %89 %91 %95 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3 Erken çocukluk 

eğitiminde desteklenen 

şartları elverişsiz ailelerin 

oranı (%) 

20 0 %2 %10 %50 %75 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Özel eğitime 

ihtiyaç duyan öğrencilerin 

uyumunun sağlanmasına 

yönelik öğretmen 

eğitimlerine katılan okul 

öncesi öğretmeni oranı (%) 

20 0 %20 %20 %20 %20 %20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
BİŞ, DHŞ,  HBÖŞ,  ÖEHŞ,  ÖÖKŞ,  PHŞ,  SGŞ,  

Riskler 

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

maliyetinden kaçınması, 

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

ilgili istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaması, 

Stratejiler 

S 3.1.1 - Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

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

S 3.1.3 - Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. 
Maliyet Tahmini 735.528,142 TL 

Tespitler 

- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek 

zamanlı olmaması, 

- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 

- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip 

değerlendirilememesi ve erken çocukluk eğitim hizmetine yönelik ortak bir kalite standardının 

olmaması, 

- Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde bilgi ve 
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farkındalığa sahip olmaması, 

- İlçemizin bazı kesimlerinde şartları elverişsiz bazı ailelerin özellikle geçici koruma altında olanlar ile 

mevsimlik tarım işçisi ailelerin erken çocukluk eğitimine erişimde sorunlar yaşaması. 

İhtiyaçlar 

- Öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini artırmak için hizmet içi eğitim 

faaliyetleri, 

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

geliştirilmesi,  

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

- Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun 

sağlanması. 

 

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

önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısının 

hayata geçirilmesiyle okullaşma oranı artırılacaktır. 

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

sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 
Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum 

ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısının hayata geçirilmesiyle okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.2 

Temel 

eğitimde 20 

gün ve 

üzeri 

devamsız 

öğrenci 

oranı 

PG 

3.2.2.1İlkokul

da 20 gün ve 

üzeri 

devamsız 

öğrenci oranı 

(%) 
35 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 

3.2.2.2Ortaok

ulda 20 gün 

ve üzeri 

devamsız 

öğrenci 

oranı(%) 

%0.4 %0.3 %0,2 %0,2 %0,1 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 

Temel 

eğitimde 

okullaşma 

oranı (%) 

PG 3.2.3.16-9 

yaş grubu 

okullaşma 

oranı (%) 

35 

%100 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 

10-13 yaş 

grubu 

okullaşma 

oranı (%) 

%100 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 

Temel 

eğitimde 

öğrenci 

sayısı 

30’dan 

fazla olan 

şube oranı 

(%) 

PG 3.2.4.1 

İlkokulda 

öğrenci sayısı 

30’dan fazla 

olan şube 

oranı (%) 
30 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 

Ortaokulda 

öğrenci sayısı 

30’dan fazla 

olan şube 

oranı (%) 

%0 %0 %0 %0 %0 %0 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
DÖŞ, DHŞ, SGŞ, TTKB, OŞ, MTEŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, İEDB. 

Riskler 

- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme 

anlayışından uzaklaştırması, 

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

dağılmaması, 

- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim 
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temelli değerlendirme konusunda deneyim eksikliği. 

Stratejiler 

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

S 3.2.2 
İlkokul ve ortaokulların gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılmasına yönelik uygulamalar 

hayata geçirilecektir. 

Maliyet Tahmini 5.000,00 TL 

Tespitler 

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

gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı, 

- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme 

becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 
- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 

 

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

Amaç A3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri 

sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri Hedefe Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapo

r 

Sıklığ

ı 

PG 3.3.1Eğitim kayıt 

bölgelerinde kurulan okul ve 

mahalle spor kulüplerinden 

yararlanan öğrenci oranı 

(%) 

30 0 %5 % 7 % 10 % 12 %14 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 Birleştirilmiş 

sınıfların öğretmenlerinden 

eğitim faaliyetlerine katılan 

öğretmenlerin oranı (%) 

30 0 % 15 %20 %25 %30 %35 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına 

katılan öğrencilerden 

hedeflenen başarıya ulaşan 

öğrencilerin oranı (%) 

40 0 %70 %80 %85 %90 %95 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGŞ, İEDB, DHŞ, DÖŞ, ÖERHŞ. 

Riskler 

- Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 

- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 

- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 

- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 

- Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması. 

Stratejiler 

S 3.3.1  - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 428.314,571 TL 

Tespitler 

- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla 

yeterince etkileşim içinde olmaması, 

- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince 

edinememesi ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince desteklenememesi, 

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

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

bulunmaması, 

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

İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 

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

ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi, 

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

öğrenci ve öğretmenlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması, 

- Hedeflere ulaşamayan öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması. 
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Amaç 4:Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime 

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, 

kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 4 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi 

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

yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 
30 %99 %99 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 

gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranı (%) 

30 %0.29 
%0,

20 

%0,1

5 
%0,10 %0 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf 

tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 
30 %2 %0 %0 %0 %0 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. Ortaöğretimde pansiyon 

doluluk oranı (%) 
10 %59 %60 %61 %62 %65 %70 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞ, MTEŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, TTKB, DHŞ, ÖDSHGM, SGŞ. 

Riskler 

- Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç, 

- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, 

- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

Stratejiler 

S 4.1.1 

- Kız çocukları ile gezici ve geçici mevsimlik tarım işçiliğinde çalıştırılan çocuklar başta 

olmak üzere özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime 

katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.1.2 
- Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının 

kalitesi iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 642.472,00 TL 

Tespitler 

- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların 

yeterince dikkate alınmaması, 

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

karşılamakta yetersiz olması, 

- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar 

yaşaması, 

- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 

İhtiyaçlar 

-- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık 

programlarının düzenlenmesi, 

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

yönelik finansmanın sağlanması, 

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

 

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

olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 4 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi 

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

yetiştirilecektir. 

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

bir yapıya kavuşturulması amacı ile çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime 

hazırlık ve uyum programı 

uygulayan okul oranı (%) 

30 0 0 %10 %30 %50 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ulusal ve 

uluslararası projelere 

katılan öğrenci oranı (%) 

35 0 0 %5 %6 %8 %10 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.4. Toplumsal 

sorumluluk ve gönüllülük 

programlarına katılan 

öğrenci oranı (%) 

35 0 0 %10 %20 %30 %40 6 Ay 6 Ay 
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Koordinatör Birim Ortaöğretim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞ, MTEŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, TTKB, DHŞ , ÖDSHŞ, SGŞ. 

Riskler 

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

- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi 

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

Stratejiler 

S.4.2.1 

-Öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak Bakanlıkça tasarlanacak olan program 

ve ders çizelgelerinin ortaöğretim kurumlarımızda uygulanmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 

S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini 698.589,142 TL 

Tespitler 

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

proje uygulamalarıyla desteklenememesi, 

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

- İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 

İhtiyaçlar 

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

oluşturulması, 

- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 

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

Hedef 4.3: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Amaç 4 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim 

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

sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 4.4.1. İmam hatip 

okullarında yaz okullarına 

katılan öğrenci sayısı 

35 0 20 30 40 45 50 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.2. 

Yabancı dil dersi 

yılsonu puanı 

ortalaması 

PG 4.4.2.1 

Ortaokul 
35 

73 74 74 74 75 75 

6 Ay 6 Ay 
PG 4.4.2.2 

Ortaöğretim 
71.5 72 73 73 74 75 

PG 4.4.3. Yükseköğretim 

kurumları tarafından düzenlenen 

etkinliklere katılan öğrenci sayısı 

30 0 10 15 15 15 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞ, İEDB OŞ, İKŞ, TTKB, YYEŞ. 

Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının 

sağlanamaması, 

- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması, 

- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması, 

- Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde 

olmaması. 

Stratejiler 
S 4.4.1 

- İmam hatip okullarında güncellenecek öğretim programı, ders yapısı ve yabancı dil 

eğitimi etkin olarak uygulanacaktır. 

S 4.4.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 299.714,00  TL 

Tespitler 

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

olması, 

- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 

- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 

- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde 

olmaması. 

İhtiyaçlar 

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

geliştirecek materyal ihtiyacı, 

- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 

- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 

- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması, 
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Amaç 5:Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve 

zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

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

işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

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

desteklenecektir. 

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

danışmanlık ve rehberlik sisteminin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.1.1. Kariyer rehberlik 

sistemine dahil olan öğretmen 

oranı 

60 0 %10 %40 %50 %80 %100 6 Ay 
 

6 Ay 

PG 5.1.2. Rehberlik 

öğretmenlerinden mesleki 

gelişime yönelik hizmet içi 

eğitime katılanların oranı(%) 

40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 
 

6 Ay 

 

6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞ, OŞ, MTEŞ, DÖŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, İKŞ, BİŞ. 

Riskler 

- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 

- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bilgi 

eksikliği, 

- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin 

olumsuz etkileri. 

Stratejiler S 5.1.1 
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili 

uygulamalar hayata geçirilecektir. 

Maliyet Tahmini 256.988,00 TL 

Tespitler 

- RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması, 

- Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması, 

- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

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

- RAM’ların yeniden yapılandırılması, 

- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 

 

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

kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır. 

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

desteklenecektir. 

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

eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.2.1 

Kaynaştırma/bütünleştirme 

uygulamaları ile ilgili hizmet içi 

eğitim alan öğretmen sayısı 

60 0 1 2 2 3 3 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engellilerin 

kullanımına uygun asansör/lift, 

rampa ve tuvaleti olan okul 

sayısı 

40 2 3 3 3 4 4 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞ, OŞ, MTEŞ, DÖŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, İEDB, BİŞ, SGŞ, PŞ. 

Riskler 

- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması, 

- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması, 

- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, 

- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

- Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olunmaması. 

Stratejiler S 5.2.1 

-Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

-Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve 

kurumların fiziki imkanları iyileştirilecektir. 

-Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkanları ihtiyaçlar 
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doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 485.431,00 TL 

Tespitler 

- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi, 

- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olunmaması. 

İhtiyaçlar 

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

- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 

- Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 

- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 

- Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin sağlanması. 

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

öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 

desteklenecektir. 

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

desteklenecektir. 

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

akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.3.1 Bilim ve sanat 

merkezleri grup tarama 

uygulaması yapılan öğrenci oranı 

(%) 

100 %2 %4 %5 %10 %12 %16 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞ, OŞ, DÖŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, BİŞ, ÖDSHGŞ,  

Riskler 

- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, 

- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, 

- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, 

- Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

Stratejiler 
S 5.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları uygulanacaktır.  

S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik okullarda farkındalık çalışmaları yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini  385.483,00 TL 

Tespitler 

- Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması, 

- Bilim ve sanat merkezlerinin ilçemizde olmaması, 

- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 

 

İhtiyaçlar 

- Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması, 

- Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 

- Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş ölçeklerin kültürel 

uyum çalışmaları yapılması için kaynak ihtiyacı, 

- Ölçek geliştirme çalışmaları için nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi, 

- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirilmesinde 

özel teşebbüsün katkılarının artırılması için iş birliği yapılması. 

 

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

düzenlenecek olan mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin 

kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

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

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

teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.1.1 

İşletmelerin ve 

mezunların 

mesleki ve 

teknik eğitime 

İşletmelerin 

memnuniyet 

oranı (%) 25 

%74,74 %75 %75 %75 %75 %75 6 Ay 6 Ay 

Mezunların 

memnuniyet 
%69,15 %70 %70 %70 %70 %70 6 Ay 6 Ay 
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ilişkin 

memnuniyet 

oranı(%) 

oranı (%) 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği 

kapsamında Genel Beceri Test 

Seti uygulanan öğrenci sayısı 

25 0 0 0 5 10 10 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki 

ve teknik ortaöğretim öğrenci 

sayısı 

25 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.4 Önceki öğrenmelerin 

tanınması kapsamında 

düzenlenen belge sayısı 

25 15 15 20 22 25 30 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖŞ, ÖERHŞ,TEŞ, YEĞİTEK, ÖÖKŞ. 

Riskler 

- Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam 

etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması, 

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

- Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim 

programlarına devamı sağlamaması, 

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

vermemesi, 

- Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

Stratejiler 

S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

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

S.6.1.3 
-Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilere yönelik meslek alanları arasında geçiş ve yeni meslek 

kazanımları elde edebilmelerine yönelik rehberlik ve farkındalık çalışmaları yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini 513.977,00 TL 

Tespitler 

- Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 

- Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak yükseköğretime 

daha fazla değer atfedilmesi, 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 

- Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla 

tespit edilen ilgi ve becerilere dayanmaması, 

- Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı mesleklere yönelik 

becerilerin kazanılmasına imkân verecek bir yapının olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali kaynak 

sağlanması, 

- Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri geliştirilmesi, 

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

sağlanması, 

- Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin geliştirilmesi, 

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

 

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları uygulanacaktır, beşeri ve 

fiziki altyapı iyileştirilecektir. 

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

ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

Hedef 6.2 
Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki altyapı 

iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.2.1 Güncellenen öğretim 

programları doğrultusunda 

güncellemesi yapılan standart 

donatım listesi oranı (%) 

35 - %30 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Güncellenen öğretim 

programları doğrultusunda 

güncellemesi yapılan standart 

mimari yerleşim planı ve ihtiyaç 

analizi oranı (%) 

35 - %30 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.3 Gerçek iş ortamlarında 

mesleki gelişim faaliyetlerine 

katılan öğretmen sayısı 

30 1 1 2 3 5 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖŞOŞ, ÖÖKŞ, TTKB, ABDİGM, DHŞ, İKŞ, İEŞ. 
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Riskler 

- Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi ve 

teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olması, 

- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru yapılmaması, 

- Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek olması, 

- Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması, 

- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması. 

Stratejiler 

S 6.2.1 
- Alan ve dalların öğretim programları ve öğretim süreleri sektör talepleri ile gelişen 

teknoloji doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. 

S 6.2.2 
- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar donanımının güncellenen öğretim 

programlarına uygunluğu sağlanacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

S 6.2.3 
- Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş 

ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 385.483,00 TL 

Tespitler 

- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin 

gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması, 

- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında başlamasının öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime 

yönelik motivasyonunu olumsuz etkilemesi, 

- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve 

becerilerini güncel tutacakları imkânların yetersiz olması, 

- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme 

sisteminden olumsuz etkilenmesi ve gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar 

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

geliştirilmesi, 

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

gerçekleştirilmesi, 

- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım sağlanması, 

- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri, 

- Döner sermaye faaliyetlerinin artırılması için mevzuat düzenlemesi. 

 

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

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

mesleki ve teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

          

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği 

kapsamında yapılan protokol 

sayısı 

50 1 1 2 4 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı 

model başvurusu yapan mesleki 

ve teknik eğitim kurumu 

öğrencisi ve öğretmeni sayısı 

50 0 0 0 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞ, ÖÖKŞ, ABDİGM, BİŞ, HBÖŞ. 

Riskler 

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

desteği sağlamaması, 

- Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 

- Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi, 

Stratejiler S 6.3.1 

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

-Okulumuzla işbirliği içerisinde nitelikli meslek elemanı yetiştirilmesine yönelik 

uygulamalar takip edilecektir.   

Maliyet Tahmini 171.325,00 TL 

Tespitler 

- Sektör liderleri, OSB VE AR-GE lerinmesleki ve teknik eğitimle olan etkileşiminin yetersizliği 

- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 

- Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör temsilcilerinin 

yer almada isteksiz olması, 

- Savunma sanayiinde yaşanan gelişmelere ışığında mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı doğması, 

- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni 

mesleklerin ortaya çıkması. 

İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili 

taraflarla iş birlikleri, 

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

- Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilmesi için 

elektronik sistem, 

- Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili kurumların 

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

ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

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

teknik eğitim ile hayat boyu öğrenme sistemlerinin kurumlarımızda uygulanması sağlanacaktır. 

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

artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye 

katılım oranı (%) 
35 %10.5 %11 %11,5 %12 %12 %13 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme 

kapsamındaki kursları 

tamamlama oranı (%) 

35 %71,6 %72 %75 %78 %80 %85 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme 

kurslarından yararlanma oranı 

(%) 

30 %10.5 %11 %11,5 %12 %12 %13 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKŞ, TTKB, DÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖDSHGM, TEŞ, DHŞ,  

Riskler 

- Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması, 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kariyerlerinde 

dikkate alınmaması, 

Stratejiler 

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

sağlanacaktır. 

S 6.4.2 - Hayat boyu öğrenme programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda belirlenecektir. 

Maliyet Tahmini 599.640,00 TL 

Tespitler 

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

bulunmaması, 

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

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

çalışması. 

İhtiyaçlar 

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

düzenlenmesi, 

- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 

- Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması, 

- Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması. 

Maliyetlendirme 

Pertek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki 

temel gaye, stratejik amaç, hedef ve eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle 

politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, 

stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirilme süreci 

iyileştirilecektir.  

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:  

 Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin 

katılımlarıyla tespit edilmiştir, 

  Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleri 

ayrılmıştır, 

 Eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir, 

 Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir, 

 Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç maliyetlerinden de 

stratejik plan maliyeti belirlenmiştir. 
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Genel bütçe, valilik, belediye ve okul aile birliklerinin yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate 

alındığında Pertek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik 

amaçların gerçekleştirilebilmesi için tabloda da belirtildiği üzere beş yıllık süre için tahmini 

8.719.425,380TL’lik kaynağın elde edileceği düşünülmektedir.  

Tablo 2: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

AMAÇ  HEDEF NO 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM MALİYET 

AMAÇ 1 222.963,513 222.963,513 222.963,513 222.963,513 222.963,513 1.114,817,566 

HEDEF 1.1. 239.856,200 239.856,200 239.856,200 239.856,200 239.856,200 1.199.281 

HEDEF 1.2. 119.928,085 119.928,085 119.928,085 119.928,085 119.928,085 599.640,428 

HEDEF 1.3. 102.795,571 102.795,571 102.795,571 102.795,571 102.795,571 513.977,857 

AMAÇ 2 308.386,485 308.386,485 308.386,485 308.386,485 308.386,485 1.541,932,000 

HEDEF 2.1. 137.060,685 137.060,685 137.060,685 137.060,685 137.060,685 685.303,428 

HEDEF 2.2. 111.361,800 111.361,800 111.361,800 111.361,800 111.361,800 556.809,000 

HEDEF 2.3. 59.964,000 59.964,000 59.964,000 59.964,000 59.964,000 299.820,00   

AMAÇ 3 324.714,661 324.714,661 324.714,661 324.714,661 324.714,661 1.623.573,309 

HEDEF 3.1. 147.105,628 147.105,628 147.105,628 147.105,628 147.105,628 735.528,142 

HEDEF 3.2. 91.946,076 91.946,076 91.946,076 91.946,076 91.946,076 459.730,380 

HEDEF 3.3. 85.662,914 85.662,914 85.662,914 85.662,914 85.662,914 428.314,571 

AMAÇ 4 328.155,102 328.155,102 328.155,102 328.155,102 328.155,102 1.640.775,514 

HEDEF 4.1. 128.494,400 128.494,400 128.494,400 128.494,400 128.494,400 642.472,000 

HEDEF 4.2. 139.717,828 139.717,828 139.717,828 139.717,828 139.717,828 698.589,142 

HEDEF 4.3. 59.942,800 59.942,800 59.942,800 59.942,800 59.942,800 299.714,000  

AMAÇ 5 225.580,400 225.580,400 225.580,400 225.580,400 225.580,400 1.127.902,000 

HEDEF 5.1. 51.397,600 51.397,600 51.397,600 51.397,600 51.397,600 256.988,00 

HEDEF 5.2. 97.086,200 97.086,200 97.086,200 97.086,200 97.086,200 485.431,00 

HEDEF 5.3. 77.096,600 77.096,600 77.096,600 77.096,600 77.096,600 385.483,00 

AMAÇ 6 334.085,000 334.085,000 334.085,000 334.085,000 334.085,000 1.670.425,000 

HEDEF 6.1. 102.795,400 102.795,400 102.795,400 102.795,400 102.795,400 513.977,00 

HEDEF 6.2. 77.096,600 77.096,600 77.096,600 77.096,600 77.096,600 385.483,00 

HEDEF 6.3. 34.265.000 34.265.000 34.265.000 34.265.000 34.265.000 171.325,00 

HEDEF 6.4. 119.928,000 119.928,000 119.928,000 119.928,000 119.928,000 599.640,00 

AMAÇ TOPLAMI 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 8.719.425,380 

Gen.Yön.Gideri 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 8.719.425,380 

TOPLAM KAYNAK 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 1.743.885,076 8.719.425,380 
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Tablo 1: Kaynak Tablosu 

 

Müdürlüğümüz stratejik planında 19 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe dağılımları 5 

yıllık olarak alttaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde yaşanan 

artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme sonucunda Müdürlüğümüzün tahmini 

olarak8.719.425,380 TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin 

alttaki tabloda ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 

İzleme ve Değerlendirme 

Pertek MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 

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

planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve 

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

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

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

Pertek Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi 

uygulamaları, MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde 

yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri “Katılımcılık, Saydamlık, 

Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik” olarak ifade edilebilir. 

İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin de 

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

oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan unsurundan kaynaklı 

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

yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada yetersiz kalabilmesi 

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

uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir. 

Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda birlikte Pertek İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Bakanlık faaliyet alanlarına dağılımının 

belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

KAYNAK TABLOSU 2019 2020 2021 2022 2023 
TOPLAM 

MALİYET 

Genel Bütçe 1.743.880,076 1.743.880,076 1.743.880,076 1.743.880,076 1.743.880,076 8.719.400,380 

Kaymakamlık ve Belediye 

Katkısı 

- - - - - - 

OAB(Kantin) 4.000 4.500 5000 5.500 6000 25.000 

AB ,Ssy. Yrd. Fonları vb. - - - - - - 

TOPLAM 1.743.884,076 1.743.884,576 1.743.885,076 1.743.885,576 1.743.886,076 8.719.425,380 
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6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

süreçleri oluşturmaktadır. 

İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

       Pertek İlçe MEM 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme 

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

dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Şubesi tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Performans hedeflerinin gerçekleşme 

durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan izleme raporu” Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, 

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

yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri ve riskleri belirlemek ve yıllık 

hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınmasıdır. 

Yılın tamamına ilişkin ikinci izleme kapsamında ise Pertek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 

Geliştirme Şubesi tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve 

stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. 

Stratejik plan değerlendirme raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında 

stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de 

içerecek şekilde nihai hale getirilecektir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin 

takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama 

birimlerinden alınarak konsolide edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye sunulması 

SGŞ’ninsorumluluğundadır. 

Performans Göstergeleri 

Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir 

konudur. Bu sebeple performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi 

Kartı” geliştirilmesi uygulaması yürütülmüştür. Müdürlüğümüze özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile 

her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin dönemi, ilişkili olduğu 

stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin 

izleme verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır. Gösterge 

kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları oluşturulmuştur.  

 


