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“En mühim ve en verimli vazifelerimiz eğitim işlerimizdir. Eğitim 

işlerinde derhal muvaffak olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu, 

ancak bu surette olur. Bu zaferin temini için hepimizin tek can ve tek fikir 

olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır.” 

                                                                       Mustafa Kemal ATATÜRK 
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KAYMAKAM SUNUŞU 

 

Günümüz dünyasında mevzuat 

oluşturma, kaynak sağlama, proje üretme ve 

stratejik yönetim sürecinin en önemli aracı olan 

stratejik planlara olan ihtiyaç her geçen gün 

daha da artmaktadır. Daha etkili ve verimli 

çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması 

doğrultusunda 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 

kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin 

Avrupa Birliği ve uluslararası uygulamalara 

uyumlu olarak yeniden yapılandırılması 

amaçlanmaktadır. 

Kamu yönetimine önemli katkılar 

sağlayacak olan stratejik planlama sayesinde 

kurumların stratejik düşünmeye davranma 

yetenekleri gelişecektir. Stratejik planlama ile 

kamu idarelerinin planlı yönetim anlayışı 

çerçevesinde orta ve uzun vadeli amaç ve 

hedeflerini katılımcı yöntemlerle belirlemeleri öngörülmüştür. 

Eğitim politikaları evrensel normlara oturtulmaya çalışılırken devletlere önemli 

görevler düşmektedir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan sorunların pek çoğu eğitimin yetersiz 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de stratejik 

planla uyumlu olarak yıllık performans programlarını hazırlayarak; performans esaslı 

bütçelerini oluşturmaları ve kamu kaynağının nasıl harcanacağı hususunda Milli Eğitim 

Bakanlığını ve kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. 

Eğitim politikamız evrensel normlara oturtulmaya çalışılırken Alanya İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün 5 yıllık planı, eğitim hizmetlerinin etkin, kaliteli ve verimli bir şekilde 

sunulmasında artış kaydederek eğitim politikalarının belirlenmesinde gereken katkıyı 

sağlayacaktır. 

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gelişmeyi ve sürekliliği izleyebilen, bilgi ve 

planlama temellerine dayanan güçlü yönetsel yapısı; stratejik amaçlar, hedefler ve uygulama 

stratejileri ile 5 yıllık performans kriterlerini değerlendirebilecek olan bir stratejik plan 

oluşturulmasında etkili olmuştur. Bütün bu kriterler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının 

güncelleme öngördüğü konularda gerekli çalışmalar da yapılarak planın güncellenmesi 

sağlanmıştır. 

Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

çalışanlarına teşekkür eder, planın uygulanmasında başarılar dilerim.  

 

Mustafa HARPUTLU 

Alanya KAYMAKAMI 
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İLÇE MÜDÜRÜ SUNUŞU 

İnsanlık tarihinde son yüz yıl bilgi birikimi ve teknolojinin en hızlı geliştiği, küresel bir 

rekabet halini aldığı en çarpıcı dönemdir. Bu durum son yirmi-otuz yılda artık katlanarak 

hızlanmaya başladı. Bu değişime ayak uydurmak, küresel rekabette geri kalmamak, bir adım 

öne geçebilmek için kıyasıya bir yarış vardır. Böyle bir durum değişime ayak uydurabilen, 

eğitim ve bilgiyi araç olarak kullanabilen toplumlar için bir fırsat haline gelmiştir. Değişimi 

yönetebilen, takip edebilen toplumlar bu ortamdan daha da güçlenerek çıkabilecektir. Biz de 

eğitim sistemi içerisinde kendimize düşen görevi doğru ve zamanında yerine getirmemiz 

gerekmektedir.  

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu gereği, İlçemizde de 2007 yılından 

itibaren Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Alanya İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 dönemini kapsayan Stratejik Planlarını hazırlayarak 

uygulamaya koymuşlardır. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de bu süreçte 

Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün amaç ve Hedefleri ile uyumlu olarak Stratejik 

Planlama çalışmalarını tamamlamış durumdayız. Müdürlüğümüzün 2019-2023 dönemini 

kapsayan bu çalışmamızda, öncelikler ön plana çıkarıldı.    

Ortaya koyduğumuz amaç ve Hedeflere Milli Eğitim personelimiz, idareci ve 

öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin gayreti; velilerimiz, tüm paydaşlar ve sivil toplum 

kuruluşlarının desteği ile ulaşacağımız kanaatini taşımaktayız. Stratejik plan sürecinin her 

aşamasında periyodik olarak yapılacak izleme ve değerlendirme çalışmaları ile stratejik 

planımızı uygulama ve amaçlarımızı gerçekleştirmede işimizi kolaylaştıracak ve kurumumuzu 

daha ileriye götürecektir. 

Hüseyin ER 

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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KISALTMALAR 
 

AB Avrupa Birliği 

AR-GE Araştırma Geliştirme 

BAKA Batı Kalkınma Ajansı 

BİLSEM Bilim Sanat Merkezi 

CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

BT Bilgi Teknolojileri 

GZFT Güçlü-Zayıf Yönler -Fırsatlar-Tehditler 

HEM Halk Eğitim Merkezi 

İLBAP İlköğretim Lise Başarı Artırma Projesi 

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı 

MEB Millî Eğitim Bakanlığı 

MEBBİS Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 

MEM Millî Eğitim Müdürlüğü 

MTSK Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

PESTLE Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik-Yasal-Çevresel Etkenler 

PG Performans Göstergesi 

RAM Rehberlik Araştırma Merkezi 

PTS Performans Takip Sınavı 

SP Stratejik Planlama 

SP Ekip Stratejik Planlama Ekibi 

STK Sivil Toplum Kuruluşları 

 

Müdürlüğümüz Hizmet Birimleri Kısaltmaları 
BİETŞM : Bilgi İşlem Eğitim Teolojileri Şube Müdürlüğü 

DHŞM  : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü  

DÖŞM  : Din Öğretimi Şube Müdürlüğü  

HBÖŞM : Hayat Boyu Şube Müdürlüğü 

HŞM  : Hukuk Şube Müdürlüğü 

İGB  : İş Güvenliği Birimi 

İEŞM  : İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü 

MTEŞM : Meslekî ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

OŞM  : Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

ÖDSHŞM : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

ÖERHŞM : Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

ÖÖKŞM : Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İKŞM  : İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü  

SGŞB  : Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü  

TEŞM  : Temel Eğitim Şube Müdürlüğü  

MMK  : Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü 

YYEŞM  : Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü 

UZEM  : Uzaktan Eğitim Merkezi 

ÖDM  : Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 
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GİRİŞ ve STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 
 

21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, hesap verebilir ve saydam bir yönetim 

anlayışını gündeme getirmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilk 100 günlük eylem 

planında yer alan 2019-2023 stratejik plan çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

2018/16 Sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı ile stratejik plan çalışmalarının 

başladığını duyurmuştur. 

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan çalışmalarında stratejik planda yasal 

dayanak olarak benimsenen 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, kalkınma 

bakanlığının hazırlamış olduğu Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunun 3.sürümü, 

stratejik plan hazırlama yönetmeliği, MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlama Programı ve 

2018/16 sayılı Genelge esas alınmıştır. Tüm mevzuatlar Müdürlüğümüzde görevli stratejik 

plan hazırlama koordinasyon ekibi tarafından analiz edilerek çalışmaların yasal çerçevesi 

çizilmiştir. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz stratejik plan ekibi tarafından ilk adım olarak planın 

sahiplenmesi hedef alınmış olup, 2015-2019 stratejik plan hazırlık çalışmalarında edinilen 

tecrübeler ışığında çalışmalara başlanılmıştır. Müdürlüğümüze ait tüm birimlerin etkin 

katılımı amaçlandığından her bölümümüzden şeflerin katılımı ile stratejik plan ekibi, ayrıca 

müdürlüğümüz yöneticilerinin katılımı ile stratejik plan üst kurulumuz oluşturulmuştur. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik plan Ekibimizce tüm birimlerimizin katılımı 

da sağlanarak mevcut durum analizi çalışmalarına başlanılmıştır. Mevzuat analizi, paydaş 

analizi tüm bölüm şeflerimizin katılımı ile müdürlüğümüz salonunda yapılmış olup tüm 

paydaşlarımıza paydaş anketi yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığımız Strateji Geliştirme 

Başkanlığı tarafından gönderilen üst politika belgeleri ve Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesi 

tüm ekibimizce paylaşılarak incelenmiş ve oluşturulmuştur. 

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Stratejik Plan Üst Kurulu nezdinde bir Stratejik 

Plan Hazırlık toplantısı düzenlenerek, yapılan mevcut durum analizi çalışmaları ve ortaya 

konulan tespitler, sorunlar ayrıca da tasarım çalışmaları hakkında üst kurulumuza sunum 

yapılmış olup müdürlüğümüz üst kurulun görüş ve önerileri ve bakanlığımızca gönderilen 

stratejik plan mimarisi de dikkate alınarak geleceğe yönelim çalışmalarına başlanılmıştır. 
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Şekil 1: Alanya İlçe MEM Stratejik Planlama Çalışma Modeli 

 

 

Şekil 2: Alanya İlçe MEM Stratejik Planlama Modeli 

 

 

SP Çalıştayları ve 
Koordinasyon Ekip 

Çalışmaları 

İlçe MEM Durum Analiz 
Raporu 

MEB 2023 Vizyon Belgesi 

ve Üst Politik Belgeleri 
MEB Stratejik Planı 

Alanya İlçe MEM 

2019-2023 

Stratejik Planı 

Hazırlık Programı 
Oluşturma 

Stratejik Planlama 
Yönetim ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve 
Kurulları 

Stratejik Planlama İş 
Takvimi 

Durum Analiz Süreci 

Kurumsal Tarihçe 

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın 
Değerlendirilmesi 

Mevzuat Analizi 

Üst Politika Belgeleri Analizi 

Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin 
Belirlenmesi 

Paydaş Analizi 

Kuruluş İçi Analiz 

PESTLE Analizi 

GZFT Analizi 

Gelişim Alanlarının 
Belirlenmesi  

Sorun ve Gelişim 
Alanının Belirlenmesi  

Stratejik Plan 
Mimarisinin Planlanması 

Durum Analiz Süreci 

Misyonun Belirlenmesi 

Temel İlke ve Değerlerin 
Belirlenmesi  

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi  

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 
Performans Göstergelerinin 
Belirlenmesi 

Stratejiler 

NİHAİ STRATEJİK PLAN 

Performans Programı 

Performans Hedefleri 
Faaliyet ve Projeler 

İzleme Değerlendirmesi 

Faaliyet Raporu 
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Tablo 1: Alanya İlçe MEM Stratejik Planlama Ekibi 

 

 

Adı Soyadı Görevi Görev Yeri 

M. Erkan ERGEN İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ender KARAAĞAÇ Koordinatör İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Aliye TAŞKIN CAN Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gülten ALTUNSOY Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

İlknur ATEŞ Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Mustafa SEL Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Nazmi UĞUR Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Onur ÇELİKER Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ömer KULA Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Ramazan ÖZDEMİR Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Safiye SOLAKOĞLU Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Veysel UYSAL Şef İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Gülşen ŞAHİN Programcı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Nazım KARAGEDİK Okul Müdürü Arıkan Yılmaz Dim MTAL 

Tevfik KAYABAŞLI Okul Müdürü Ali Nazım Köseoğlu Ortaokulu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

 

 

DURUM ANALİZİ 
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KURUMSAL TARİHÇE 

 

 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eski hizmet binası 1985 yılında şu anki Kadıpaşa Mahallesi, 

Bostancıpınarı Caddesi, No: 39’da bulunan Halk Eğitim Merkezi binasında hizmete 

başlamıştır. 2001 yılından itibaren Alanya Lisesi eski hizmet binası olarak hizmet veren Saray 

Mahallesi, Kültür Caddesi No: 9 adresindeki binaya taşınmıştır. Alanya İlçe Mili Eğitim 

Müdürlüğü halen aynı binada eğitim öğretim hizmetlerine devam etmektedir. 

 

UYGULANMAKTA OLAN (2015 – 2019) STRATEJİK PLAN’IN DEĞERLENDİRMESİ 
 

Stratejik Hedef 1.1 

Örgün, yaygın ve diğer farklı öğrenme yollarına etkin katılımı artırmak ve Eğitim ve 

öğretimin her kademesinde devamsızlığı azaltıp, terkleri önlemek ve tamamlama oranlarını 

artırmak.2015-2019 stratejik planımızda Hedef 1.1’in gerçekleşmesinin izlenmesi için 7 adet 

performans göstergemiz yer almıştır. Hedefi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyetlerin 

ve stratejilerin tamamı yapılmıştır. Performans göstergelerine ait izleme ve değerlendirme 

sonucunda tüm performans göstergeler- inde makul düzeyde belirlenen hedef oranına 

ulaşılmıştır. Hedefimize ait bazı performans göstergelerinin yapılan Paydaş Analizi, GZFT ve 

PESTLE analizi çalışmaları sonucunda güncellenerek kalmasına karar verilmiştir. Ayrıca bazı 

performans göstergelerinin izleme ve değerlendirme sürecinde takibinin kolay olması için e-

okul sistemimiz ile uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Eğitim - öğretimde 

erişimin artırılması için özellikle sosyal etmenlerden oluşan dezavantajlı gruplarımıza yönelik 

erişimin artırılmasına ilişkin stratejiler geliştirilecektir. Ortaöğretimde kız öğrencilerinin ve 

özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilerin okullaşması için gerekli stratejiler belirlenecektir. 

MEB 2023 vizyon belgesi çerçevesinde, erken çocukluk dönemi 5 yaşta okul öncesi eğitim 

ALANYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ALANYA 
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almış olanların oranı %100 hedeflenmiş olması, müdürlüğümüz stratejik planında da bu 

performans göstergesinin %100 olarak alınmasına karar verilmiştir. 

Stratejik Hedef 2.1. 

Okul/kurumlarımızda yapılan rehberlik ve denetimler sonucunda tespit edilen 

eksikliklerin giderilmesi konusunda yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personelin 

geliştirilmesini sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.2. 

İş gücü piyasasının talep ettiği becerilere sahip bireyler yetiştirerek eğitim 

kurumlarımızdan mezun olan öğrencilerimizin istihdamını sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.3. 

Hazırlanan AB Projelerinden hibe alarak öğrenci ve öğretmenlerimizin yabancı dil 

becerilerini geliştirmek ve onların yurt dışı hareketliliklerine katılmalarını sağlayarak 

eğitimdeki iyi uygulamaların yerinde görüp, kendi okullarına transfer etmelerini sağlamak. 

2015-2019 stratejik planımız içerisinde TEMA-2 içerisinde yer alan hedef 2.1 -2.2 ve 

2.3 ait hedeflerimiz, 20 adet performans göstergesi ile takip edilmektedir. Performans 

göstergelerimizden ÖSYM sonuçlarını içeren göstergelerin ÖSYM merkezinden yıl yıl olarak 

alınamadığından sağlıklı olarak değerlendirilememiştir. Bu performans göstergelerinin 

kaldırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca bazı performans göstergelerinde istenilen düzeyde 

izleme ve değerlendirme yapılamadığından 2019-2023 stratejik planımızda yer almaması 

kararlaştırılmıştır. Yapılan paydaş, PESTLE, GZFT analizleri sonucunda oluşan yeni ihtiyaçlara 

göre, performans göstergelerinin konulması kararlaştırıldı. 

Sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik performans göstergelerinin daha ölçülebilir 

olması ve yeni plan- da eğitim-öğretim de kaliteyi artıracak nitelikte performans 

göstergelerinin olmasına özen gösterilecektir. TÜBİTAK projelerine katılan okul sayısı, milli 

sporcu sayımız ile AB projelerinde hibe alan okul sayılarımızın izlenmesi benimsendi. 

Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesine uygun olarak meslek liselerimizde sektör temsilcileri ile 

Yapılan işbirliğine ve meslek liselerimizdeki üretime yönelik stratejiler belirlenecektir. Ayrıca 

EBA Portalından öğrenci ve öğretmenlerimizin daha etkin kullanımlarına yönelik stratejiler ve 

bu stratejilerin izlenmesi için performans göstergeleri oluşturulacaktır. Üst politika 

belgelerimizde yer alan beslenme dostu okul programı uygulayan okul sayısının da 

genişletilerek yer alması kararlaştırıldı. Değerler Eğitimi ve İLBAP gibi projelere ilişkin 

stratejilerinde genişletilerek yeni planımızdaki kaliteyi artıracak stratejiler içerisinde yer 

alması kararlaştırıldı.2019-2023 stratejik planımızdaki performans göstergelerinin 

incelenmesinde ortaöğretim kademelerinin ayrı ayrı takip edilmesi ekibimizce benimsendi. 

Stratejik Hedef 3.1. 
İnsan kaynaklarının yetiştirilmesinde iş analizlerinin yapılması, mevcut eğitim 

personelinin geliştirilme sistemlerinin oluşturulması, normların planlanarak öğretmenlik 

mesleğinin cazip hale getirilmesi, iş analiz ve tanımlarının güncellenerek kariyer yönetiminin 

desteklenmesini sağlamak. 
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Stratejik Hedef 3.2. 
Okul bazlı bütçeleme ve finansal kaynakların etkin ve verimli olacak şekilde dağıtımını 

sağlamak. 

Stratejik Hedef 3.3. 
Çoğulcu ve katılımcı bir yöntemle kurumsal yapının iyileştirilerek bürokrasinin 

azaltılması, Mevzuatla ilgili tespit edilen ya da olabileceği öngörülen sorun alanlarının ilgili 

makamlara zamanında bildirilmesinin sağlanması. AB ile uyum çalışmalarının devamı, eğitim 

alanında rehberlik ve denetim işlemlerinin geliştirilerek şeffaf ve hesap verilebilir yönetim ve 

organizasyonu gerçekleştirmek, enformasyon teknolojilerinin kullanımını plan dönemi 

sonuna kadar artırmak. 

Amaç 3’e ait 3 hedef Müdürlüğümüze ait 2015-2019 stratejik planında 23 adet 

performans göstergesi ile takip edilmiştir. Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik 

hedeflerin büyük oranda karşılandığı ancak çevresel etmenlerden dolayı yoğun bir şekilde 

göç alan bir il olmamız ve okullaşma oranının yüksek olması ayrıca üst politika belgesi olan, 

Bakanlığımız 2023 vizyon belgesinde 2020 yılında 5 yaş düzeyinde anaokullarının zorunlu 

olması kurumsal yapının artırılmasına yönelik çalışmaların daha da ileriye taşınması gerekliliği 

ortaya çıkarmıştır. PESTLE analizinde ortaya çıkan Ekonomik etkenler kısmında yer alan dolar 

kurundaki değişkenlik ve üst politika belgelerinde yer alan kamu kurumlarındaki tasarruf 

tedbirleri de dikkate alınarak kurumsal kapa- sitenin artırılmasında daha çok 

hayırseverlerimizden yardım alınması için stratejiler geliştirilmesi 2019-2023 stratejik 

planımızda bu faaliyetlerin artarak devam etmesi benimsendi. İnsan kaynaklarının 

yetiştirilmesine ilişkin performans göstergelerinin faaliyetlerine 2019-2023 stratejik planda 

daha fazla yer verilmesi yapmış olduğumuz paydaş anketleri ve GZFT analizlerinde ortaya 

çıkmıştır. Bu konuda geleceğe yönelim kısmında paydaşlarımızın görüşleri doğrultusunda 

insan kaynaklarının nitel ve nicel olarak yetiştirilmesine ilişkin stratejiler belirlenecektir. 

İnternet altyapısı, tablet ve etkileşimli tahta kurulumu tamamlanan okul sayısına ilişkin 

verilere ulaşılamamasında, bakanlığımız düzeyinde ihalelerin yapılması bu hedefe ilişkin 

faaliyetlerin izleme sürecinin etkin olarak değerlendirememesini sağlamıştır. Hedef 3.3 ün 

altında yer alan 51. sıradaki CİMER Şikayet sayılarını içeren performans göstergesinin 

istenilen hedefe ulaşmaması üzerine “CİMER ŞİKAYETLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ “ 

geliştirilmiş olup ilgili performans göstergesi makul düzeye çekilmiştir. Belirlenen strateji ile 

birlikte 2019 - 2023 Stratejik Planımızda yeniden izlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Mevzuat Analizi 
 

Mevzuat analizi aşamasında, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, Müdürlüğümüz görev alanı kapsamındaki Kanunlar incelenmiştir. İncelenen 

mevzuat çerçevesinde, Müdürlüğümüz 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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10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre 

Müdürlüğümüzün görevleri şunlardır: 

1. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, 

sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum 

yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği 

bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını 

uygulamak, öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede 

yürütmek ve denetlemek, 

2. Eğitim ve öğretimin her kademesi için Bakanlığımızca belirlenen ulusal politika ve 

stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni 

hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, 

3. Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin 

gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında geliştirmek, 

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

derecede yararlanabilmesini teminat altına alan stratejiler geliştirmek, 

uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 

5. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin 

eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejileri uygulamak ve 

uygulanmasını koordine etmek, 

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

öğretim programlarını uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

7. Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını denetlemek, 

8. Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve 

yaygın eğitim ve öğretim kurumlarınca verilen belgelerin derecelerini belirlemek, 

9. Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak 

için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş 

olan görev ve sorumlulukları hayata geçirmek, 

10. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 

11. Bakanlığımız tarafından gönderilen yönetmelik, genelge, tüzük ve yönetmelikler 

doğrultusunda verilen görevleri yerine getirmek, 

12. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen talimatlar doğrultusunda iş ve 

işlemleri yapmak. 

  

Üst Politika Belgeleri Analizi 
 

Millî Eğitim Müdürlüğümüze 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 Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik 
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amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken bu belgelerden 

yararlanılmıştır. Tüm ekibimizle stratejik planımıza yön verecek üst politika belgeleri 

incelenmiş ayrıca Üst politika belgelerinde yer almayan ancak müdürlüğümüzün durum 

analizi kap- samında önceliklendirdiği alanlara geleceğe yönelim bölümünde yer verilmiştir. 

Millî Eğitim Müdürlüğümüz, 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. Mevcut durum analizi çalışmalarında kapsamlı bir 

şekilde yer verilmiş olan analiz çalışmalarına özet bir şekilde yer verilmiştir. 

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri 

Temel Üst Politika Belgeleri Diğer Üst Politika Belgeleri 

Kalkınma Planları Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları 

Orta Vadeli Programlar TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

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

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

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat 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) 

Avrupa 2020 Stratejisi  

 

Faaliyet Alanları 
 

Müdürlüğümüzün 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün 

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 Müdürlüğümüz hizmetleri tespit 

edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. 
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Tablo 3: Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 
Faaliyet 
Alanları 

Ürün ve Hizmetler 

Bilgi İşlem 

ve Eğitim 

Teknolojileri 

a) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,  

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

projeleri geliştirmek ve yürütmek, 

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

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

d)  İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürül-

ebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak, 

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

f) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, 

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

j) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

k) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

l) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

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

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

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

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

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

Destek 

Hizmetleri 

a) Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek, c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini 

yürütmek, 

ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 

c) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

d) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini 

yürütmek, 

e) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek, ı) Satın alma iş ve 

işlemlerini yürütmek, 

f) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek, j) Genel evrak ve arşiv 

hizmetlerini yürütmek. 

Din 

Öğretimi 

Hizmetleri 

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

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

Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek 

Hayat 

Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

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

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

c) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını 

destekleyici çalışmalar yapmak, 

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

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

f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

g) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

Hukuk 

Hizmetleri 

a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek, 

c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, ç) Hizmet satın alma 

yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek, 

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

e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 

f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek, 

g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri 

yürütmek, h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek. 
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Faaliyet 
Alanları 

Ürün ve Hizmetler 

İnsan 
Kaynakları 
Hizmetleri 

a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak, 
b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 
c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak, ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek, 
d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek, 
f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek, 
g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 
ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak, 
h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, ı) Öğretmen 

yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak, 
i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, 
j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak, 

k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan 

değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak, 

m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek, 
n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri 

yürütmek. 

İnşaat 
ve 

Emlak 
Hizmetleri 

a) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
b) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak, 
c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak, 
g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürüt-

mek, 
ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, 
k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 
l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 
n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden 

kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme devri 

karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine 

yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim 

kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek, 
r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek,  

ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak. 

Mesleki ve 
Teknik 
Eğitim 

Hizmetleri 

a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek, 
b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve 

işlemleri yapmak, 

c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak. 
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Faaliyet 
Alanları 

Ürün ve Hizmetler 

Ortaöğretim 
Hizmetleri 

a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 

Ölçme, 
Değerlendirme 

ve Sınav 
Hizmetleri 

a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek, 
b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak, 

c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

Özel Eğitim ve 
Rehberlik 
Hizmetleri 

a) Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak, 
b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı 

çalışmalar yapmak, 
c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, ç) Bilim sanat 

merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
d) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 
e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, 
f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 
g) Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak, ğ) Engelli 

öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 
h) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 
ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak, 
i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak, 
j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 

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

Özel Öğretim 
Kurumları 
Hizmetleri 

a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak, 
b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak, 
c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
d) Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve 

işlemlerini yürütmek, 
f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
g) Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, ğ) 

Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek, 
h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve değerlendirmek, ı) 

Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek, 

değerlendirmek, 
i) Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
j) Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 
k) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların 

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

Strateji 
Geliştirme 
Hizmetleri 

a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 
b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak, 
c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek, ç) Kalkınma planları ve yılı 

programları ile ilgili işlemleri yürütmek, 
d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak, 
e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak, 
f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 
ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 
ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 
k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 
l) Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek, 
m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve 

eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak, 
n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin 

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

Ürün ve Hizmetler 

Strateji 
Geliştirme 
Hizmetleri 

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

geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçler-

inin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri 

yürütmek, 
ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütmek, 
p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 
r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini 

geliştirici çalışmalar yapmak, 
s) Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak. 

Temel Eğitim 
Hizmetleri 

a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 
b) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek, 

c) İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği ve havale edeceği diğer görevleri yapmak. 

Yükseköğretim 
ve 

Yurtdışı Eğitim 

a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 
b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, 
c) Yurt dışında öğrenim görüp yurda dönen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

d) İl Milli Eğitim Müdürünün vereceği ve havale edeceği diğer görevleri yapmak. 

Eğitim 
Öğretim 

Hizmetlerinde 
Ortak Görevler 
(Temel Eğitim, 
Ortaöğretim, 

Mesleki ve 
Teknik Eğitim, 

Hayat Boyu 
Öğrenme, Özel 

Eğitim ve 
Rehberlik, Özel 

Öğretim ve 
Rehberlik, 

Yükseköğretim 
ve Yurtdışı 

Eğitim) 

MADDE 9 - (1) Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve 

rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: 
1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 

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

kullanımlarını sağlamak, 

3) Eğitimde fırsat eşitliğini 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) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 
10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 
11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 
12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler: 

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 
2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, 
3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim 
4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 
5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre 

belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 

7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 

8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 

9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 

10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak. 

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler: 

1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, 

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. 
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Paydaş Analizi 
 

Paydaş listesi Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün en yoğun etkileşime girdiği, 

faaliyetlerinden etkilenen ve müdürlüğümüzün faaliyetlerinden etkilendiği paydaşlar 

gözetilerek hazırlanmıştır. Listeyi uzatmak mümkündür ancak paydaş odağını kaçırmamak 

adına bu sayıda bırakılmıştır. Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak üzere 

müdürlüğümüzde görev yapan bütün personelle iç ve dış paydaş anketimize sırası ile 1725 ve 

46 paydaşımız katılmış olup müdürlüğümüzün 2019 - 2023 stratejik planına yön vermiş güçlü 

ve zayıf yönlerimizin ortaya çıkmasında görüş bildirmişlerdir. Paydaşlarımızın müdürlüğümüz 

faaliyetlerinin geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan üzerinden yapılan 

değerlendirmesinde 3-4 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır. 

Paydaşlarımızın görüşlerinde; personelin niteliğinin artırılmasına yönelik hizmet içi 

faaliyetlerinin daha etkin ve organize olarak yapılması, Eğitim-öğretimde akademik başarıyı 

ve kaliteyi artıracak projelere yer verilmesi ve desteklenmesi, ihtiyaç analizi kapsamında 

öğretmenlerin daha çok görüşlerine yer verilmesi, başarılı personelin ödüllendirilmesi, 

Mesleki eğitimde kalitenin artırılması konuları ön plana çıkmıştır. 

 

Şekil 3: Paydaş anketimizi yanıtlayan kişilerin kurum ve kuruluşlara göre dağılımı 
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Şekil 4: Paydaşlarımızın Müdürlüğümüz faaliyetlerine ilişkin Memnuniyet Oranı 

 

 

KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

 

Kurum Kültürü Analizi 
 

Müdürlüğümüzün karar alma ve iletişim süreçleri; öncelikle mevcut yasa ve 

yönetmelikler doğrultusunda işlemektedir. Bunun dışında kalkınma planı, Bakanlığımızın 

bütçe uygulamaları ve eğitime ilişkin temel politika ve öncelikleri il düzeyinde alınan 

kararlara çerçeve çizmektedir. 

Üst makam ve kuruluşların yazılı istek ve talimatları, paydaşlarımızın beklentileri, 

yapılan denetim, inceleme ve araştırma sonuçları, birimlerle yapılan görüşmeler karar alma 

süreçlerimizi oluşturmaktadır. Yapılan paydaş analizinde, kurumumuzun güçlü yönleri 

hangileridir sorusuna yönelik verilen cevaplarda; iletişimin güçlü olması, başarı odaklı olması, 

kurum içi iletişimin güçlü olması, anlayışlı ve yardımcı olma gibi betimlemeler ön planda yer 

almaktadır. 

Ayrıca yukarıda belirtilen süreçler dışında kurum içinde düzenli olarak yapılan 

koordinasyon toplantıları, bünyemizde kurulmuş olan kurul ve komisyonlarda da iletişim ve 

karar alma mekanizmaları işletilmektedir. Paydaşlarımızdan çeşitli teknolojik araçlarla ve 

kurumda bulunan dilek, öneri ve şikâyet kutularımız ve Müdürlüğümüzün çıkarmış olduğu 

aylık dergi aracılığı ile iletişim kurulmaktadır. Müdürlüğümüze gelen öneri ve dilekler 

değerlendirilmekte ve yasal zeminlerde kuruma katma değer yaratacak uygulanabilir öneriler 
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değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir. Tüm çalışmalarımızda katılımcılık esas alınmış olup, 

her bir fikir ciddiyetle değerlendirilmektedir. 

 

TEŞKİLAT YAPISI 
 

Taşra Teşkilatı: Müdürlüğümüz teşkilatı, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, şube 

müdürlükleri ile okul ve kurum müdürlüklerinden oluşmaktadır.  

 

 

Tablo 12: Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dağılımı 

 

GÖREV ÜNVANI NORM ASİL VEKİL BOŞ 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ 1 1 -  

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ 5 5 -  

 
 

Alanya İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 

M. ERKAN ERGEN 
Şube Müdürü 

Temel Eğitim 

Strateji Geliştirme 

Din Öğretimi  

MUSTAFA ERDOĞAN 
Şube Müdürü 

Ortaöğretim 

Özel Eğitim ve Rehberlik 

Yüksek Öğretim ve Yurt 
Dışı Eğitim 

İş Sağlığı ve Güvenlliği 

AHMET SARI 
Şube Müdürü 

Mesleki ve Teknik Eğitim 

Bilgi İşlem ve Eğt. Tek. 

EMİN YAMAN 
Şube Müdürü 

Özel Öğretim Kurumları 

İnsan Kaynakları - 1 

ATİLLA KOÇYİĞİT 
Şube Müdürü 

 İnsan Kaynakları 2-3 

Destek Hizmetleri 

İnşaat ve Emlak 

Ölçme Değ. Sınav 
Hizmetleri 

Hayat Boyu Öğrenme 
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Tablo 12: Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dağılımı 

 

OKUL / KURUM 

YÖNETİCİSİ 

OLMASI 

GEREKEN 

NORM 

MEVCUT CİNSİYET Y.LİSANS 

ASİL VEKİL BAYAN ERKEK TEZLİ TEZSİZ 

MÜDÜR 138 104 34 15 123 18 6 

MÜDÜR 

BAŞYARDIMCISI 
13 12 1 2 11 0 2 

MÜDÜR YARDIMCISI 256 201 55 53 203 6 4 

 

Tablo 12: Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dağılımı 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI 

OLMASI 

GEREKEN 

NORM 

MEVCUT 

DOKTORA 

Y.LİSANS 

ASİL TEZLİ TEZSİZ 

ÖĞRETMEN 3565 3089 4 

92 109 

LİSANS+LİSANSÜS

TÜ 9 (TEZLİ) 

LİSANS+LİSANSÜS

TÜ 45 (TEZSİZ) 

 
 
Tablo 13: 2018-2019 Yılı Eğitim Öğretim Yılı Personel Durumu 

EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU 

PERSONEL GÖREV VE 

ÜNVANI 
OLMASI GEREKLİ NORM MEVCUT DURUM İHTİYAÇ 

GENEL İDARE 

HİZMETLERİ 
102 79 23 

AVUKAT HİZMETLERİ 

SINIFI 
   

TEKNİK HİZMETLER SINIFI 14 15 0 

SAĞLIK HİZMETLERİ 

SINIFI 
7 2 5 

YARDIMCI HİZMETLER 

SINIFI 
103 80 23 

TOPLAM 226 176 51 

DİĞER STATÜLER 

TÜRÜ MEVCUT 

GEÇİCİ PERSONEL 

(657 4/C) 
98 

SÜREKLİ İŞÇİ 41 

HİZMET SATIN ALIM 

YOLU İLE ÇALIŞTIRILAN 

PERSONEL SAYISI 

İŞKUR 

TEMİZLİK GÜVENLİK  

177 60  
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İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi 
 

İnsan kaynaklarının analizinde müdürlüğümüz bünyesinde çalışan personelimize ait 

nicel, nitel veriler ve teşkilat şemamız belirtilmiştir. 2019-2023 stratejik plan hedeflerimizde 

paydaş analizimizde ortaya çıkan görüşler doğrultusunda nicel ve kurumsal kapasitede 

yetkinlik olduğu, nitel verilerin artırılması ve izlenmesine yönelik performans göstergelerinin 

yer alması belirtilmiştir. Yapılan paydaş analizinde ”Kurumumuzun güçlü yönleri 

hangileridir?” sorusuna yönelik verilen cevaplarda; iletişimin güçlü olması, başarı ve proje 

odaklı olması, kurum içi iletişimin güçlü olması, anlayışlı ve işbirlikçi olma ve alanında uzman 

kişilerin çalışması gibi betimlemeler ön plana çıkmıştır. 

2019-2023 stratejik plan çalışmalarında yapılan paydaş analizlerinde ortaya çıkan 

görüşler doğrultusunda hizmet içi faaliyetlerinin artırılması, personelimizin kendi yetenekleri 

doğrultusunda uygun işlerde çalıştırılması ve akademik çalışma yapan personelin, kadın 

yönetici sayımızın artırılması ve lisansüstü çalışmalara katılan personelimizin teşvik edilmesi 

planlanmaktadır. 

Teknolojik Kaynaklar 
 

Tablo 14: Teknolojik Kaynaklar 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAYNAK DURUMU 

Server 
Masaüstü 

Bilgisayar 

Dizüstü 

Bilgisayar 
Yazıcı Tarayıcı Yansıtıcı 

15 1234 122 519 92 204 

 

Tablo 14: Teknolojik Kaynaklar 

OKULLARIMIZDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAYNAK DURUMU 

 
Masaüstü 

Bilgisayar 

Dizüstü 

Bilgisayar 
Yazıcı Tarayıcı Yansıtıcı 

İlkokul 353 4 220 39 93 

Ortaokul 275 3 168 31 64 

Genel Ortaöğretim 91 2 53 11 24 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Liseleri 
489 4 46 8 17 

Anadolu 

İmam Hatip Liseleri 
26 1 32 3 6 

 



 

 

29 

MALİ KAYNAK ANALİZİ 
 

Eğitim ve Yatırım Harcamaları 

2003 Yılından İtibaren Yapılan Toplam Eğitim Harcaması : 1.957.075.573,64 TL 

 

2019-2023 stratejik plan eğitim yatırım programlarımızda toplam 88 adet eğitim 

yatırımı ve 1732 derslik planlanmıştır. Planlanan eğitim yatırımları kurumumuzun kurumsal 

kapasitesi 2019-2023 vizyonu çerçevesinde stratejik plan hedeflerimiz doğrultusunda 

planlanmıştır. Toplam maliyeti yaklaşık olarak 767.745.000 TL’dir. Ayrıca kamu idarelerinde 

tasarruf genelgesi üst politika belgeleri ışığında hayırsever yatırımlarının artırılması 

planlanmaktadır. 

 

Tablo 8: Alanya İlçe MEM 2019 Yılı Tahmini Bütçesi (Fonksiyonel Sınıflandırma) 

Fonksiyon 
Kodu 

Açıklama 
2018 Yılı Bütçe 

Kanunu Ödeneği 
2019 Yılı Bütçe 
Teklifi Ödeneği 

Değişim Oranları 
(%) 

2019 Bütçe Payları 

01 
Genel Kamu 
Hizmetleri 

    

08 
Kamu Düzeni ve 
Güvenlik Hizmetleri 

    

08 
Dinlenme, Kültür ve 
Din Hizmetleri 

    

09 Eğitim Hizmetleri     

Toplam     

 

Tablo 8: Alanya İlçe MEM 2019 Yılı Tahmini Bütçesi (Fonksiyonel Sınıflandırma) 

Fonksiyon 
Kodu 

Ödenek Türü 
2018 Yılı Bütçe 

Kanunu Ödeneği 
2019 Yılı Bütçe 
Teklifi Ödeneği 

Değişim Oranları 
(%) 

2019 Bütçe Payları 

01 Personel Giderleri 219.228,4700 257.154,4400 %15 %53,35 

02 
Sosyal Güvenlik 
Kurumuna Devlet Pirimi 
Giderleri 

131.219,6000 153.920,5900 %15 %31,93 

03 
Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 

60.508,1100 70.976,0200 %15 %14,72 

05 Cari Transferler     

06 Sermaye Giderleri     

07 Sermaye Transferleri     

Toplam 410.956,18 482.051,05 %15 %100 
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PESTLE ANALİZİ 
 

PESTLE analiziyle müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, 

ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Müdürlüğü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin 

sınıflandırılması bu analizin ilk aşamasını oluşturmaktadır. 
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GZFT Analizi 
Tablo 9: GZFT Analizi 

Güçlü Yönler 

-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 
olması ve ortak protokollerin yapılması, 
-Eğitim başarısının kalıcı ve kurumsal hale getirilmesine 
yönelik olarak yürütülen İlköğretim ve Lise Başarı Artırma 
projesi (İLBAP) uygulamaları, 
-MEB tarafından yürütülen projelerde İlçe genelinde elde 
edilen yüksek başarılar, 
-Yeni yaklaşımları benimseyen bir kurum yapısına sahip 
olunması, 
-Paydaşlarımız ile yakın ve güçlü ilişkilerin kurulması, 
-Sivil toplum kuruluşları ile yapıcı işbirliklerinin kurulmuş 
olması, 
-Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin bilimsel standartlara 
bağlı olarak gelişmeye ve yeniliğe açık olması, 
-Özel Eğitim ve Özel Öğretimin ölçülebilir değerlerle takip 
ediliyor olması, 
-Özellik arz eden okullarımızın olması, 
-İlçemiz genelinde Özel Okul sayımızın fazla olması, 
-Özel Politika gerektiren öğrencilerimizle ilgili projelerimizin 
olması, 
-Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım oranının İlçemizde yüksek 
olması, 

-Vatandaşın sorunlarının en kısa sürede çözülmesi, 
-Akademik destekli Başarı İzleme çalışmalarının yapılması, 
-Ekip ruhuna ve koordineli çalışmaya yön veren tecrübeli bir 
İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün olması, 
-Okullarımızda Fatih projesi kapsamında akıllı tahta ve ağ alt 
yapısı kurulumlarının yapılması. 
-Kalabalık bir eğitim kadromuzun olması, 
-Eğitim ve öğretim alanında özellik ve çeşitlik arz eden 
okullarımızın olması, 
-Derslik başına düşen öğrenci sayımızın Türkiye geneline 
oranla düşük olması, 
-Akademik başarıyı destekleyen güçlü, başarılı, yerel 
projelerimizin varlığı.  
-Özel okulların ihtiyaca cevap veriyor olması, 
-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Fırsat ve Tehdit analizini 
iyi kurgulayarak tedbirlerini çok hızlı alıyor olması, 
-İmam Hatip Liselerinin ve Anadolu İmam Hatip Liselerine 
talebin artması ve cazip hale gelmesi, 
-Kurum yöneticilerinin Mesleki ve Teknik Eğitime önem 
vermesi, 
-Toplantıların yürütülebileceği konferans salonuna sahip 
olunması, 

-Üniversitelerimiz ile işbirliğimizin yüksek olması, 
-Müdürlüğümüzde güçlü bir Bilgi-İşlem Biriminin olması, 
-Net okullaşma oranımızın yüksek olması, 
-Sosyal tesislerimizin ihtiyaçlarımızı karşılayacak kapasitede 
olması. 
-Şeffaf ve Katılımcı anlayışa sahip bir yönetim anlayışının 
olması, 
-Kurumumuzda İş analizleri ve İş tanımlarının doğru bir 
şekilde uygulanıyor olması, 
-Birçok kurumla yapılan protokoller sayesinde öğrenci ve 
öğretmen aktivite ve eğitim desteklerinin alınıyor olması, 
-Hayırseverlerimizin eğitime olan ilgisinin fazla olması, 
-İlçemizin öğretmenlerin tayin tercihlerinde ilk sıralamalarda 
yer alması ve alanında uzman öğretmenlerimizin görev 
yapıyor olması, 
-İnsan Kaynakları yönetiminin planlanmasının ve norm kadro 
hesaplamalarının iyi bir şekilde uygulanıyor olması, 
-Okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin açılan 
hizmetiçi kurslarına etkin bir şekilde katılmaları,  
-Proje ve protokollerin müdürlüğümüzde özenli ve etkin 
yapılması, 

 

Zayıf Yönler 

-İlçemizde özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinde görevli 
personellerin görev yerlerinin sık sık değişmesi 
-Var olan kaynakların etkin ve verimli kullanılmaması, 
-Mesleki eğitimde koordinasyon eksikliğinden dolayı 
mezunların istihdam sorunu yaşaması, 
-Önceki öğrenmenin tanınması konusunda sistematik bir 
değerlendirmenin yapılamaması, 
-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri personelinin artan 
ihtiyacı karşılayamaması, 
-Sınav sistemimizin sürekli değişmesi, 
-Meslek liselerinde, benzer mesleki alan ve dallarının 
bulunması nedeniyle kontenjanların doldurulamaması, 
-Mesleki eğitime güçlü bir yönlendirmenin yapılmamış olması 

-Öğrencilerin meslek seçiminde hem kurumsal hem de aile 
bazında, yönlendirme mekanizmalarının eksik olması ve bu 
durumunda doğal olarak eğitimin istenilen kalitede 
gerçekleşmemesi, 
-Mesleki ve teknik eğitim okullarının bazı branşlarda 
öğrencilerin yer bulamadıkları için stajlarını kendi okullarında 
yapmaları, 
-Akademik yönlendirmede aksaklıkların yaşanması,  
-Öğrencilerin yeteneklerini tam olarak belirlenememesi, 
-Yabancı dil konusundaki başarının yeterli düzeye ulaşamamış 
olması. 
-Okullarda önleyici sağlık hizmetlerinin yetersiz olması, 
-Yoğun göç alan ilçe olması,  

-Mahalli düzeyde yapılan hizmet içi eğitim çalışmalarının 
verimliliğin değerlendirilmemesi, 
-FATİH Projesinin tamamlanmamış olması, 
-Taşımalı eğitimin yoğun olması. 
-Personelin hizmet içi eğitimlerinin sürekli hale getirilmemiş 
olması, 
-Bazı öğretmenlerimizin Öğretim Programları ve 
Materyallerini kullanma konusunda uyum zorluğunun olması. 
-Kurum kültürü doğrultusunda motivasyonunun arttırılması 
için personelin ödüllendirilememesi, 
-Din Öğretimine bağlı okullarımızın tanıtımının yeterince 
yapılmaması 
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Fırsatlar 

-Alanya Belediyesinin eğitime her alanında destek vermesi, 
-Hayırseverlerin çok olması, 
-Bakanlık projelerinde pilot il olunması, 
-İlçemizde özel eğitim ve öğretim kurumlarının sayısının 
yüksek olması, 
-Yeni müfredat programının iyi bir şekilde programlanıyor 
olması 
-Gençlik Spor İl Müdürlüğünün aktif olması, öğrencilerimize 
alternatif etkinlikler sunması, 
-Hükümet ve Bakanlığımızın dezavantajlı bireylere yönelik 
iyileştirme politikasının güçlü olması ve yasal düzenlemelerle 
desteklenmesi,  
-Yatırım projelerimizin yüksek olması, 

-İlçemizde her ihtiyaca cevap veren kültür merkezinin olması, 
-Sosyo-Kültürel etkinlik alanlarının fazla olması, 
-Üniversite hastanesinin olması ,-Genç nüfusun varlığı, 
-Bilgi ve iletişim teknolojilerinde eğitim entegrasyonu olması, 
-Uzman kuruluşlardan bilişim desteği alınabiliyor olması, 
-Fatih projesinin uygulanmasında Denizcilik Ulaştırma ve 
Haberleşme Bakanlığınca alt yapının sağlanıyor olması, 
-Mezunlarımıza yönelik iş ve imkânların yerelde fazla olması, 
-Yatırım projelerimizin yüksek olması, 
-Turizm kenti olması sebebiyle turizm sektörünün verdiği 
destek, 
-Valiliğin eğitimdeki önceliği, yerel yönetimlerin ve STK’ların 
eğitime verdiği destek, 

-Belediyelerin eğitime yönelik sunduğu destekleyici 
çalışmaların varlığı, 
-Okul Öncesinde eğitime velilerimizi ilgisinin fazla olması, 
-Hizmet içi eğitim olanaklarına ulaşmadaki kolaylıklar, 
-Velilerimizin ekonomik ve kültürel seviyelerinin yüksek 
olması, 
-Bölgesel Kalkınma Ajansı (BAKA)’nın olması, 
- AB Projelerinin varlığı, 
-İmam Hatip Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Okullarında 
Kalite Takip Sisteminin uygulanıyor olması, 
-Okulların Eğitim Öğretim saatleri dışında halka açılıyor 
olması,  
-Kültürel miras zenginliği, 

 

Tehditler 

-Okulların çevresinde tehlikeli alanların bulunması, 
İlçe genelinde parçalanmış aile sayısının fazla olması ve 
çocukların okul kayıtlarında yaşanan sıkıntılar, 
-Medya, internet ve iletişim araçlarının öğrenciler üzerindeki 
olumsuz etkisi, 
-Dezavantajlı öğrencilerimizin fazla olması, 
-Branş değişikliği yapan öğretmenlerin yeni alanlarında 
yeterlilik sorunlarının olmaları, 

-İklimden dolayı havaların erken ısınması ve öğrencilerin 
dışarda geçirdikleri vaktin artması, 
-Mevzuat değişikliklerinin sık olması 
-Bürokrasi işlemlerinin fazla olması 
-İlçe genelinde eğitim ortamımızın ve çevrelerinin 
öğrencilerimiz için tehdit oluşturacak unsurları barındırması, 
-Madde bağımlılığı özendirici unsurların varlığı, 

-Dönüşümü yapılan okulların donatım eksikliğinin 
bakanlığımız tarafından tam olarak giderilememesi, 
-Eğitim öğretim sırasında devam eden öğretmen yönetici 
atamaları konularındaki belirsizlikler, 
-Atamalardan dolayı ortaya çıkan hukuki sorunlar, 
-Yönetici atama yönetmeliğinin sürekli değişmesi,  
-İlçemizin çok fazla göç alması, 



 

 

 
 
 
 
 
 

GELECEĞE YÖNELİM 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Vizyon, görünmez şeyleri görme sanatıdır.” 

 

Jonathan Swift 

 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM 3 

 



 

 

MİSYON 
 

Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda; okul ve kurumlarının çağın gerektirdiği bilgi 

ve becerileri kazanmasını, okul ve kurumlar arası çevre koordinasyonu ile üretilen 

hizmetlerden tüm paydaşların yararlanmasını sağlayarak kurumda çalışanların etkinliğinin, 

verimliliğini ve kurumumuzdan hizmet alanların memnuniyetinin arttırılmasını sağlamak. 

 

VİZYON 
 
 

Eğitimde teknolojiyi etkin şekilde kullanan, sürekli gelişmeye açık, bilgi çağının 

gereklerini yerine getiren ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda farklılık yaratan bir 

kurum olmak. 

 

TEMEL DEĞERLER 
 

Temel Değerler 

Eşitlik ve Adalet 

İnsan odaklı 

Bilgi paylaşımı, 

Verimli, etkin ve kaliteli hizmet, 

Standart oluşturma, 

Geniş katılımlı ekip çalışması, 

Proje odaklı, 

Çalışanlara ve hizmetten yararlananlara saygı, 

Mesleki uzmanlık 

Kurumsal amaçlarda tutarlılık 

Verilerle yönetim, 

Önlemeye yönelik yaklaşım, 

Tarafsızlık ve Güvenilirlik, 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, 

İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri, 

Sanatsal duyarlılık, 

Çevre duyarlılığı 
 

 

 



 

 

AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN MİMARİ 
 

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

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

Hedef 1.1 Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları yürütülecektir. 

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

beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

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

müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda 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 hayata geçirilecektir. 

Hedef 2.2 Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir 

mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeline ilişkin tasarlanan çalışmaların müdürlüğümüz 

öğretmen ve yöneticilerine ilişkin tanıtım, duyuru ve eğitimlere yönelik çalışmalar organize 

edilecektir. 

Hedef 2.3 Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi 

amacıyla bütçe ile plan bağı güçlendirilecektir. 

Hedef 2.4 Kurumsal rehberlik ve teftiş sistemi okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne 

çıkaracak şekilde yeniden yapılandırılmasına ilişkin bakanlığımızca yürütülen çalışmalar 

müdürlüğümüzce izlenip, hayata geçirilecektir. 

 

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

olarak çok boy- utlu 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 

uygulamaları yürütülecektir. 

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 oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaların 

müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda yapılandırılması tamamlanarak; toplumsal sorunlara 

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

yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Hedef 4.2 Ortaöğretim kurumlarımız değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan, ilimizin 

ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapı hayata 

geçirilecektir. 

 Hedef 4.3 İlimizin ve ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya 

destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecek projeler 

hayata geçirilecektir. 

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

 

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

ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

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

işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamaları yürütülecektir. 

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

kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli benimsenecektir. 

Hedef 5.3 Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli 

öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 

desteklenecektir. 

 

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

ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

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

Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları tanıtımına ilişkin tüm 

paydaşların etkin katılımını hedefleyen eğitimler yapılacak ve okullarımızın beşeri ve fiziki 

altyapı iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilecektir. 

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

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

ve tamamlama oranları artırılacak ve tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim öğretimle ilgili 

faaliyetlere devam edilecektir. 



 

 

 

Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel 

öğretim yapılanması hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının 

yönetsel yapısı geliştirilecektir. 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırılacaktır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAÇ-HEDEF-STRATEJİ-GÖSTERGE KARTLARI 
 

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

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

 

Hedef 1.1 Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 

değerlendirme uygulamaları yürütülecektir. 

 

 Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 



 

 

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

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

Hedef 1.1 

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin 

belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme 

uygulamaları yürütülecektir. 

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 

50 

%11 %35 %48 %60 %80 %100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul %17 %35 %50 %60 %80 %100 6 Ay 6 Ay 

Lise %18,6 %35,6 %50,6 %55,6 %80,6 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 

Öğrenci Başına 

Okunan Kitap Sayısı 

İlkokul 

25 

17 18 19 20 21 22 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 9 10 11 12 13 14 6 Ay 6 Ay 

Lise 7 8 9 10 11 12 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3 Ortaöğretime Merkezi 

Sınavla Yerleşen Öğr. Oranı (%) 
25 %12 %11 %10 %11 %9 %7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİŞB, DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OGŞM, ÖERHŞM, TEŞM, ÖÖKŞM, DHŞM, İEŞB, SGŞM 

Riskler 

- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal 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 
Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve 

yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır. 

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

etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

S 1.1.3 

Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak bakanlık 

uygulamalarının ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme adımlarının Müdürlüğümüz 

birimlerince yapılandırılması tamamlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 52.574,79 TL 

Tespitler 

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

olması, 

- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 

- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları 

konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

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

birliği yapılması, 

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

faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi, 

- Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması. 

 

 



 

 

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

beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.2.1 Ortaöğretim 

Yabancı Dil Dersi Yılsonu 

Puan Ortalaması 

25 72,85 73,50 74 74,50 75,00 75,50 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Yabancı Dil 

Eğitimine Yönelik 

Geliştirilen Dijital İçerik 

Sayısı 

25 0 1 3 5 6 7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OGŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, TEŞM, YEĞİTEK. 

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 İlçemiz genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacaktır. 

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

içerikler geliştirilecektir. 

S 1.2.3 
Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri artırılmasına yönelik hizmet içi 

eğitimler artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 31.544,87TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası 

bir yaklaşımın olmaması, 

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

türlerini dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla yapılması, 

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

olması, 

- Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş 

birliğinin yetersiz olması, 

- Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil becerilerinin 

ölçülmemesi ve bunların dikkate alınmaması. 

İhtiyaçlar 

- 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 

müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme 

fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

 

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 

müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda 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 

Öğretmen Kullanım Süresi (dk) 

25 27,80 27 28 29 30 32 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.2 EBA Ders Portali 

Öğrenci Kullanıcı Başına Aylık 

Ortalama Kullanma Süresi (dk.) 

25 211,05 215 220 225 230 235 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.3 Eğitim Ulusal Dijital 

İçerik Arşivi Kurulmasına 

Yönelik Tanıtım, Bilgilendirme 

Ve Eğitimleri Tamamlanan Okul 

Oranı (%) 

25 0 %10 %20 %30 %40 %50 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.4 EBA Ders Portalı 

Öğretmen Kayıt Oranı (%) 
25 %92,51 %92,55 %92,60 %93 %95 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Bilgi İşlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü - UZEM 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OGŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, TEŞM. 

Riskler 

- Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere ilişkin önlemlerin 

yetersizliği, 

- Dijital araç ve gereçlerin genellikle ithalata bağımlı olması, 

- 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 müdürlüğümüz bünyesinde dijital içerikli 

etkinlikler düzenlenecektir. 

S 1.3.2 Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilmesine ilişkin öğretmen eğitimi yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 21.029,92TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması, 

- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması, 

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

farkındalık düzeyinin düşük olması, 

- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

İhtiyaçlar 
- Eğitim dijital arşivinin oluşturulması için gerekli altyapı, 

- Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi için ilgili personelin eğitimi, 

 



 

 

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 hayata geçirilecektir. 

 Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 hayata geçirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 2.1.1 Veriye Dayalı Yönetim 

Anlayışı Kapsamında İzleme Ve 

Değerlendirmesi Yapılan 

Okul/Kurum Oranı (%) 

40 0 0 %50 %75 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. Coğrafi bilgi 

sisteminin bakanlığımızca 

kurulmasına müteakip gerekli 

alt yapının müdürlüğümüz 

birimlerince yapılandırılması ve 

personelin eğitiminin 

tamamlanma oranı (%) 

30 0 0 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.3. CİMER sistemi 

üzerinden yapılan 

başvurulardaki şikâyet oranı 

(%) 

30 %80 %78 %70 %60 %55 %50 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 

Riskler 

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

Stratejiler 

S 2.1.1 
Müdürlüğümüzün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek, bürokratik süreç azaltılarak 
okul bazında veriye dayalı bir yapılanmaya yönelik faaliyetler yürütülecektir. 

S 2.1.2 Okul bazında yönetsel kararların veriye dayalı alınması sağlanacaktır. 

S 2.1.3 
Müdürlüğümüz iş ve işlemlerine ait memnuniyet oranların artırılmasına yönelik, 
çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 42.059,83TL 

Tespitler 

- Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması, 
- 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, 
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması, 
- Yetki devri için komisyon kurulması, 
- Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği, 
- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması, 
- Stratejik plan izleme ve değerlendirme ve okul planlarına yönelik sistemin kurulmasına 

ilişkin personelin eğitime alınması 

 



 

 

Hedef 2.2 Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir 

mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeline ilişkin tasarlanan çalışmaların müdürlüğümüz 

öğretmen ve yöneticilerine ilişkin tanıtım, duyuru ve eğitimlere yönelik çalışmalar organize 

edilecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 yeni bir mesleki 

gelişim anlayışı, sistemi ve modeline ilişkin tasarlanan çalışmaların müdürlüğümüz 

öğretmen ve yöneticilerine ilişkin tanıtım, duyuru ve eğitimlere yönelik çalışmalar 

organize edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 2.2.1 

Yük. Lis. 

Eğt. 

Tamamlay

an Pers. 

Oranı (%) 

PG 2.2.1.1 Yük. Lis. Eğt. 

Tamamlayan Öğretmen 

/ Yönetici Oranı (%) 

20 

%4,86 
%4,

87 
%4,89 %4,9 %15 %35 

6 Ay 6 Ay PG 2.2.1.2 Yönetim 

Alanında Yük. Lis. Eğt. 

Tamamlayan Okul 

Yöneticisi Oranı (%) 

- %3 %5 %10 %25 %40 

PG 2.2.2 Yönetici Cinsiyet Oranı (%) 20 %17,20 %18 %19 %20 %21 %25 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli Öğretmen Oranı 

(%) 
20 %13,13 %13 %12 %11 %10 %9 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4 Asil Yönetici Sayısının 

Toplam Yönetici Sayısına Oranı (%) 
10 %78 %79 %80 %81 %85 %88 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.5 Doktora Eğitimini 

Tamamlayan Öğretmen Sayısı 
30 3 4 4 5 5 6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü (Özlük-Atama-Hizmetiçi Eğitim Birimleri) 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
ABDİŞM, DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OGŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, TEŞM, YYEŞM, ÖDSHŞM, 

SGŞM, YEĞİTEK. 

Riskler 

- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi 
aksatması, 

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

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

maliyeti, 

- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması 

Stratejiler 

S 2.2.1 
Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere mahalli hizmetiçi 
eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak ve hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 

S 2.2.2 İnsan kaynağının verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar geliştirilecektir. 

S 2.2.3 Personelimizin ödül ve değerlendirme sitemi için objektif kriterler belirlenecektir. 

Maliyet Tahmini 31.544,87TL 

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 

- Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar 
oluşturulması, 

- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için 
kapsamlı çalışmaların yapılması, 

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

- Hizmet içi eğitimlerin daha etkin bir şekilde yapılandırılması 



 

 

 

Hedef 2.3 Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi 

amacıyla bütçe ile plan bağı güçlendirilecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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

kılınacaktır. 

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

bütçe ile plan bağı güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 2.3.1. Tahsis Edilen 

Bütçe Ödeneğin talep 

edilen ödeneğine oranı (%) 

45 %100 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.3.2. Bütçe dışı 

kaynakların müdürlüğümüz 

bütçesine oranı (%) 

50 %31,43 %31,44 %31,44 %31,45 %31,46 %31,47 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

Riskler 

- Müdürlüğümüz bütçesi dışındaki kaynaklardan elde edilen gelirlerde belirli bir standardın 

olmaması, 

- Kamuoyunda finansman çeşitliliğini sağlamaya yönelik çalışmaların eğitimin ücretli olduğu 

algısını uyandırması, 

- Okul sayısının fazla olması, 

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

- TEBFİS sisteminin yeterince kullanışlı olmaması 

Stratejiler S 2.3.1 
Okullarımızın finansman yöntemleri çeşitlendirilerek okullar için ayrılan bütçenin artırılması 

sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.514,96TL 

Tespitler 

- 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 finansmanı konusunda mevzuat düzenlemesinin 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. 

 Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi(%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1 3-5 Yaş Grubu Okullaşma 
Oranı (%) 

40 %44,03 %45 %50 %55 %60 %65 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2 Temel Eğitimde Beslenme 
ve Araç Gereç Yardımı Yapılan 
Şartları Elverişsiz Öğrenci Sayısı 

10 0 40 50 60 75 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3 İlkokul Birinci Sınıf 
Öğrencilerinden En Az Bir Yıl Okul 
Öncesi Eğitim Almış Olanların Oranı 
(%) 

20 %80 %83 %87 %92 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Erken Çocukluk 
Eğitiminde Desteklenen Şartları 
Elverişsiz Öğrenci Sayısı 

10 0 10 20 30 40 50 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.5 Özel Eğitime İhtiyaç 
Duyan Öğrencilerin Uyumunun 
Sağlanmasına Yönelik Öğretmen 
Eğitimlerine Katılan Okul Öncesi 
Öğretmeni Oranı (%) 

20 0 %20 %30 %35 %60 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİDŞB, DHŞM, HBÖŞM, HHŞM, İEŞB, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, ÖYGŞM, İKŞM, SGŞM 

Riskler 

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

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

- Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması, 
- Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan 

öğrencilerle ilgili istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaması, 

Stratejiler 

S 3.1.1 Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

S 3.1.2 Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. 

S 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde derslik sayımız artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 42.059,83TL 

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 farkındalığa sahip olmaması, 

İhtiyaçlar 

- 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması için mevzuat düzenlemesinin yapılması, 
- Öğretmen ataması ve öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki 

deneyimlerini artırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri, 
- Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında 

koordinasyonun sağlanması. 
- 5 yaş için kurumsal yapının artırılmasına yönelik derslik ihtiyacı 

 



 

 

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

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

uygulamaları yürütülecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 
uygulamaları yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.2.1 Temel Eğitimde İkili 
Eğitim Kapsamındaki Okullara 
Devam Eden Öğrenci Oranı (%) 

20 %11 %10 %9 %8 %5 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 
Temel 
eğitimde 
20 gün ve 
üzeri 
devamsız 
öğrenci 
oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 
20 Gün ve üzeri 
Devamsız Öğrenci 
Oranı (%) 

20 

%2 %1,98 %1,95 %1,93 %1,90 %1,80 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 
Ortaokulda 20 Gün 
ve Üzeri Devamsız 
Öğrenci Oranı (%) 

%0,94 %0,93 %0,92 %,091 %0,90 %0,85 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 
Temel 
Eğitimde 
Öğr. Say. 
30’dan 
Fazla Olan 
Şube 
Oranı(%) 

PG 3.2.3.1 
İlkokulda Öğrenci 
Sayısı 30’dan Fazla 
Olan Şube Oranı(%) 

10 

%5,07 %5,06 %5,05 %5,04 %5,03 %5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2 
Ortaokulda Öğrenci 
Sayısı 30’dan Fazla 
Olan Şube Oranı(%) 

%3,61 %3,60 %3,60 %3,60 %3,60 %3,60 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 Temel Eğitimde 
Okullarımızda Kurulan Tasarım 
ve Beceri Atölye Sayısı 

10 4 8 12 16 20 24 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.5 6-9 Yaş Gurubu 
Okullaşma Oranı (%) 

10 88,6 90 93 97 99 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 

Riskler 

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

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

- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, 
- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması 

ve gelişim temelli değerlendirme konusunda deneyim eksikliği. 

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

S 3.2.2 İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 21.029,92TL 

Tespitler 

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

- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin 
öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı, 

- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı 
düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

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

- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 
- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 
- İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman 

sağlanması. 

 



 

 

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

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlan
gıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.3.1 Eğitim Kayıt Bölgelerinde 
Kurulan Okul ve Mahalle Spor 
Kulüplerinden Yararlanan Öğrenci 
Oranı (%) 

25 0 %2 %3 %4 %6 %8 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 Birleştirilmiş Sınıfların 
Öğretmenlerinden Hizmet İçi 
Eğitim Faaliyetlerine Katılan 
Öğretmenlerin Oranı (%) 

25 0 %5 %10 %20 %30 %40 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Temel Eğitimde Resim 
ve/veya Müzik atölyesi olan okul 
sayımız 

25 13 15 17 19 21 25 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.4 Temel Eğitimde Sporcu 
Lisanslı Öğrenci Sayımız 

25 5742 5750 5760 5770 5780 5800 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGŞM, İEŞM, DHŞM, DÖŞM, ÖERHŞM. 

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. 

S 3.3.3 Bölgeler arası okul farklılıklarına yönelik nicel ve nitel çalışmalar yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini 31.544,87TL 

Tespitler 

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

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

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

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

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

İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde 

tasarlanması ve dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla 
desteklenmesi, 

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

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

- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik 
mekanizmaların oluşturulması 

 



 

 

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

hazırlayan bir ortaöğretim sistemi oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaların 

müdürlüğümüze bağlı tüm okullarda yapılandırılması tamamlanarak; toplumsal sorunlara 

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

yetiştirilecektir. 

 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 4 

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

ortaöğretim sistemi oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaların müdürlüğümüze bağlı tüm 

okullarda yapılandırılması tamamlanarak; 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 %88,01 %90 %92 %94 %96 %99,99 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün Orta 
Öğretimde 20 Gün ve Üzeri 
Devamsız Öğrenci Oranı (%) 

20 %3,25 %3,24 %3,23 %3,22 %3,21 %3,20 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde Sınıf 
Tekrar Oranı (9. Sınıf) (%) 

20 %6,35 %6,20 %6,10 %6,00 %5,75 %5,5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. Ortaöğretimde İkili 
Eğitim Kapsamındaki 
Okullara Devam Eden 
Öğrenci Oranı (%) 

10 %0 %0 %0 %0 %0 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde 
Pansiyon Doluluk Oranı (%) 

10 %63 %65 %67 %71 %75 %75 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, MTEŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, DHŞM, İEŞM, ÖDSHŞM, SGŞM. 

Riskler 

- Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve ilimize 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 özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin 

ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına 

yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.1.2 
İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânlarının kalitesi 

iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 21.029,92TL 

İhtiyaçlar 

-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, 

Tespitler 

- 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 Ortaöğretim kurumlarımızın değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan, 

ilimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren kurumlar 

olması sağlanacaktır. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 4 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir 
ortaöğretim sistemi oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaların müdürlüğümüze bağlı tüm 
okullarda yapılandırılması tamamlanarak; toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, 
kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.2 
Ortaöğretim kurumlarımızın değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan, ilimizin ve 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren kurumlar olması 
sağlanacaktır. 

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 (%) 

20 0 0 %22,5 %40 %57,5 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ulusal ve 

Uluslararası Projelere 

Katılan Öğrenci Oranı (%) 

20 0 0 %4,25 %5,75 %7,75 %10 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3. Orta Öğretimde 

Okullarımızda Kurulan 

Tasarım Beceri Atölye 

Sayısı 

20 0 0 2 4 6 9 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.4. Toplumsal 

Sorumluluk ve Gönüllülük 

Programlarına Katılan 

Öğrenci Oranı (%) 

20 0 0 %12,5 %16,25 %22,5 %40 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.5.Orta Öğretimde 

Disiplin Cezası Alan Öğrenci 

Oranı (%) 

20 3,08 3 2,9 2,8 2,7 2,6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, MTEŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, DHŞM, İEDŞM, ÖDSHŞM, SGŞM. 

Riskler 

 Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının 

sağlanamaması, 

 Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi, 

 Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek 

olması 

Stratejiler 

S 4.2.1 
Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve 

ders çizelgesi yapısına geçilmesine ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

S 4.2.2 Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 

S 4.2.3 Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 31.544,87TL 

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 İlimizin ve ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya 

destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirecek projeler 

hayata geçirilecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 4 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir 
ortaöğretim sistemi oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaların müdürlüğümüze bağlı tüm 
okullarda yapılandırılması tamamlanarak; toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.3 
İlimizin ve ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek 
vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirecek projeler hayata 
geçirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1 Fen ve Sosyal Bilimler 
Liselerinde Yürütülen Proje 
Sayısı 

25 0 10 12 15 17 25 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2 Fen ve Sosyal Bilimler 
Liseleri İle Üniversiteler 
Arasında İmzalanan Protokol 
Sayısı 

25 0 2 3 4 5 5 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.3 Fen ve Sosyal Bilimler 
Liselerinde Ders ve Proje 
Etkinliklerine Katılan Öğretim 
Üyesi Sayısı 

25 0 2 2 3 4 4 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.4 Yükseköğretim 
Kurumlarınca Düzenlenen 
Bilimsel Etkinliklere Katılan Fen 
ve Sosyal Bilimler Lisesi 
Öğrenci Oranı (%) 

25 0 0 %31 %34 %36 %40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, ÖÖKŞM, İKŞM, YYEŞM, TEŞM. 

Riskler 

- Fen ve sosyal bilimler liseleri sayı ve kontenjanlarının artması, 

- Fen ve sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerin ailelerinin yükseköğretime 
çok fazla değer atfetmesi, 

- Fen liselerinin temel bilimlere yönelik kuruluş amacından uzaklaşması, 

- Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşım 
imkânlarının sınırlılığı. 

Stratejiler 
S 4.3.1 

Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliğine yönelik öğretmenlerimizin alacağı 
hizmet içi eğitimler artırılarak, İlimiz genelinde bulunan tüm fen ve sosyal bilimler liselerinde 
görev yapan öğretmenlerin bilimsel çalışmalarda birlikte hareket etmelerini sağlayacak 
mekanizma oluşturulacak. 

S 4.3.2 Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 21.029,92TL 

Tespitler 

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

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

- Fen ve Sosyal Bilimler liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun 
kıstaslar çerçevesinde seçilmemesi, 

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

- Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede 
olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Fen liseleri ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması, 

- Fen ve Sosyal Bilimler liselerine öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların geliştirilmesi, 

- Fen ve Sosyal Bilimler liselerinin haftalık ders saatlerinin azaltılması, 

- Fen ve Sosyal Bilimler liseleri ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması. 

- Fen ve Sosyal Bilimler liseleri arasında işbirliğini artıracak bir sistemin kurulması, 



 

 

 

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 4 

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

bir ortaöğretim sistemi oluşturulmasına yönelik yapılan çalışmaların müdürlüğümüze bağlı 

tüm okullarda yapılandırılması tamamlanarak; 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 

20 0 20 25 30 35 40 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.2 

Yab. Dil Dersi 

Yılsonu Puanı 

Ortalaması 

PG 4.4.2.1 

Ortaokul 
20 

70,49 71 73 75 78 80 

6 Ay 6 Ay 
PG 4.4.2.2 

Ortaöğretim 
67,30 68 70 72 75 80 

PG 4.4.3 Yükseköğretim 

Kurumları Tarafından 

Düzenlenen Etkinliklere 

Katılan Öğrenci Sayısı 

20 0 100 150 200 250 300 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.4 Yükseköğretim 

Kurumlarınca İmam Hatip 

Okullarıyla İlgili Yapılan 

Bilimsel Çalışma Sayısı 

20 0 2 3 5 6 7 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.5 İmam Hatip 

Okullarında Disiplin Cezası 

Alan Öğrenci Oranı (%) 

20 1,53 1,52 1,51 1,50 1,49 1,48 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, İEŞM OGŞM, ÖYGŞM, YYEŞM. 

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 çok fazla yer almaması. 

Stratejiler 
S 4.4.1 

İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı güncellenmesine ilişkin 
bakanlığımızca yürütülen yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları müdürlüğümüzce 
yürütülecektir. 

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

Maliyet Tahmini 21.029,92TL 

Tespitler 

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

 Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 
 Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 
 Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde 

olmaması. 

İhtiyaçlar 

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

 Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 
 Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 
 Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin 

sağlanması, 
 Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi 

 



 

 

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

ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

 

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

işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamaları yürütülecektir. 

 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 uygulamaları yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.1.1. Kariyer Rehberliğine 

Yönelik Faaliyette Bulunan Okul 

Oranı (%) 

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

PG 5.1.2. Rehberlik 

Öğretmenlerinden Bir Yılda 

Mesleki Gelişime Yönelik 

Hizmetiçi Eğitime Katılanların 

Oranı (%) 

50 %67,44 %68 %70 %80 %83 %86 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OGŞM, MTEŞM, DÖŞM, ÖÖKŞM, HBÖŞM, BİŞM. 

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 hizmetlerine yönelik olarak bakanlığımızca 

oluşturulan yeni yapılanmaya ilişkin yapısal reformların okul ve kurumlarımıza hızlı bir 

şekilde adapte edilmesi tamamlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.514,96TL 

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 benimsenecektir. 

 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 benimsenecektir. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.2.1 Kaynaştırma / 

Bütünleştirme 

Uygulamaları İle İlgili 

Hizmetiçi Eğitim Verilen 

Öğretmen Sayısı 

60 78 90 120 150 180 220 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engellilerin 

Kullanımına Uygun Asansör 

/ Lift, Rampa ve Tuvaleti 

Birlikte Olan Okul Sayısı 

40 77 85 100 120 140 167 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OGŞM, MTEŞM, DÖŞM, ÖÖKŞM, HBÖŞM, İEŞM BİŞM, SGŞM 

Riskler 

 Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz 

olması, 

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

 RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, 

 Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

 Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi 

sahibi olunmaması. 

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

Maliyet Tahmini 10.514,96TL 

Tespitler 

 Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması, 

 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. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

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 (%) 

50 %11,16 %11,20 %11,25 %11,30 
%11,5

0 
%12 6 Ay 6 Ay 

PPG 5.3.2 Bilim ve Sanat 

Merkezi Öğrencilerinin 

Programlara Devam 

Oranı (%) 

25 %95 %96 %96,5 %97 %97,5 98 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Öğretim 

Kademelerinde Özel 

Yeteneklilere Yönelik 

Açılan Destek Eğitim 

Odalarında Derslere 

Katılan Öğrenci Sayısı 

25 3 4 5 6 7 8 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 
TEŞM, OGŞM, DÖŞM, ÖÖKŞM, HBÖŞM, BİŞM, ÖDSHŞM 

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 fiziki ve teknolojik alt yapı süreçleri iyileştirilecektir. 

S 5.3.2 
Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarını daha ileri seviyede 

kullanabilecek personel eğitimleri verilecektir 

S 5.3.3 

Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri ilişkin ders araç 

gereçlerinin etkin kullanılmasına yönelik yükseköğretim kurumları ve STK ile işbirliği 

yapılacaktır. 
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Tespitler 

 Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması, 

 Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması, 

 Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 

 Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 

 Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirme 

çalışmalarının yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

 Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması, 

 Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 

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

uyum çalışmaları yapılması için kaynak ihtiyacı, 

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

 Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin 

geliştirilmesinde özel teşebbüsün katkılarının artırılması için iş birliği yapılması. 

 



 

 

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

ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

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

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına 
ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

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 
İlişkin Memnuniyet 
Oranı (%) 

İşletmelerin 
Memnuniyet 
Oranı (%) 

20 

%39,81 %50 %60 %65 %70 %75 6 Ay 6 Ay 

Mezunların 
Memnuniyet 
Oranı (%) 

%25,48 %50 %60 %65 %70 %70 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.2 Kariyer Rehberliği Kapsamında 
Genel Beceri Test Seti Uygulanan 
Öğrenci Sayısı 

20 0 0 0 100 200 300 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel Burs Alan Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 

20 0 1 2 4 8 10 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.4 Önceki Öğrenmelerin 
Tanınması Kapsamında Düzenlenen 
Belge Sayısı 

20 1113 1114 1115 1120 1125 1130 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.5 Mesleki ve Teknik Eğitim 
okullarımızda Disiplin cezası alan 
öğrenci oranı (%) 

20 5,32 5,1 4,9 4,5 4 3,5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖŞM, ÖERHŞM, TEŞM, ÖÖKŞM. 

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 eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve 
teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

S 6.1.2 
Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin meslek alanları arasında geçişlerini ve yeni 
mesleklere ilişkin kazanımları elde etmelerini kolaylaştıracak sistemine ait verilerin tüm 
paydaşlara bilgilendirilmesi ve tanıtımı yapılacaktır. 
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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 tanıtımına ilişkin tüm 

paydaşların etkin katılımını hedefleyen eğitimler yapılacak ve okullarımızın beşeri ve fiziki 

altyapı iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü 
piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Hedef 6.2 
Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları tanıtımına ilişkin tüm paydaşların 
etkin katılımını hedefleyen eğitimler yapılacak ve okullarımızın beşeri ve fiziki altyapı 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar hayata geçirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe Etkisi 

(%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Alanlara Ait Yıllık 
Güncellenen Öğretim 
Programına Ait Hizmetiçi Eğitime 
Alınan Öğretmen Oranı (%) 

25 0 - %50 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Güncellenen veya 
Hazırlanan Bireysel Öğrenme 
Materyali Sayısı Tamamlanan 
Okul Oranı (%) 

25 0 0 %50 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.3 Güncellenen Öğretim 
Programları Doğrultusunda 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Okullarımızın Atölyelerinde 
Güncellemesi Yapılan Standart 
Donatım Listesi Oranı (%) 

25 - %10 %50 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.5 Gerçek İş Ortamlarında 
Mesleki Gelişim Faaliyetlerine 
Katılan Öğretmen Sayısı 

25 0 2 4 8 14 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖŞM OGŞM, ÖÖKŞM, DHŞM, İEDŞM. 

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 

Sektör talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda alan ve dalların öğretim programlarının 
bakanlığımızca güncellenmesi doğrultusunda meslek dersi öğretmenlerine yönelik mahalli 
hizmetiçi eğitimler artırılacak ve ilimizdeki döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

S 6.2.2 
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında 
yapılacaktır. 
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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. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve 
işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlan
gıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Organize Sanayi 
Bölgelerinde Bulunan Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim Kurumu Sayısı 

20 0 0 0 0 0 1 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle İş Birliği 
Kapsamında Yapılan Protokol Sayısı 

20 10 11 12 13 14 15 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, Patent Ve Faydalı 
Model Başvurusu Yapan Mesleki ve 
Teknik Eğitim Kurumu Öğrenci ve 
Öğretmen Sayısı 

20 0 1 2 3 4 5 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.4 Mesleki ve Teknik Eğitim 
Alanında Sektörle İşbirliği 
Kapsamında Eğitim Alan ve Staj 
Yapan Öğrenci Sayısı 

20 1213 1220 1225 1230 1235 1240 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.5 Döner Sermaye 
Kapsamında Üretim Yapan Okul 
Sayımız 

20 2 2 2 2 2 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, ÖÖKŞM, BİDŞM, HBÖŞM. 

Riskler 

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

 Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 
 Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi, 
 Diplomatik ve yapısal engeller, 
 Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi. 

Stratejiler 

S 6.3.1 
Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır. Elaman 
ihtiyacına göre planlamalar yapılacaktır. 

S 6.3.2 
İlimize yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları 
yetiştirilecektir. 
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Tespitler 

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

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

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

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

yeni mesleklerin ortaya çıkması 

İhtiyaçlar 

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

 Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için finansman, 
 Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilmesi 

için elektronik sistem, 
 Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili 

kurumların desteğinin sağlanması, 
 Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin 

geliştirilmesi, 

 



 

 

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

ve tamamlama oranları artırılacak ve tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim öğretimle ilgili 

faaliyetlere devam edilecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve 
işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir. 

Hedef 6.4 
Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve 
tamamlama oranları artırılacak ve tüm vatandaşlarımıza yönelik eğitim öğretimle ilgili 
faaliyetlere devam edilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi(%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat Boyu Öğrenmeye 

Katılım Oranı (%) 
25 %11,6 %12 %12,3 %12,5 %13 %13,3 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat Boyu Öğrenme 

Kapsamındaki Kursları 

Tamamlama Oranı (%) 

25 %70 %71 %72 %73 %74 %75 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat 

Boyu Öğrenme 

Kurslarından 

Yararlanma 

Oranı (%) 

PG 6.4.3.1 (0-

14 Yaş) (%) 

25 

%18,95 %19 %19,3 %19,5 %19,7 %20 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3.2 

(15+ Yaş) (%) 
%8,85 %9 %10 %11 %12 %13 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.4 İlçemizdeki Geçici 

Koruma Altındaki 5-17 Yaş 

Grubundaki Yabancı Öğrencilerin 

Okullaşma Sayısı 

25 216 217 218 219 220 221 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKŞM, MTEŞM, OGŞM, ÖDSHŞM, TEŞM, DHŞM 

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 programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenemeye 
katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve ilimizde geçici koruma 
altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları 
artırılacaktır. 

S 6.4.2 
Hayat boyu öğrenme programlarının kapsamında, Halk Eğitim Merkezlerimizce verilen 
eğitimlerin daha katılımcı olması için ar-ge çalışmaları artırılacaktır. 
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Tespitler 

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

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

 Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim ortamlarının 
yetersiz kalması, 

 Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli 
düzeyde değildir ve bazı bölgelerde çocukların resmi okullara kayıt edilmesi 
hususunda direnç göstermesi, 

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

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

 

 



 

 

Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel 

öğretim yapılanması hayata geçirilecektir. 

 

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının 

yönetsel yapısı geliştirilecektir. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 7 
Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim 
yapılanması hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.1 
Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının 
yönetsel yapısı geliştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 7.1.1 Özel Okul Öncesi 
Eğitim Okullarında Bulunan 
Öğrencilerin Oranı (%) 

20 %12,5 %12,8 %13 %13,5 %13,8 %14 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel İlkokullarda 
Bulunan Öğrencilerin Oranı (%) 

20 %7,47 %8 %9 %10 %10,5 %11 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel Ortaokullarda 
Bulunan Öğrencilerin Oranı (%) 

20 %7,16 %7,5 %8 %8,5 %9 %9,5 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.4 Özel Ortaöğretim 
Okullarında Bulunan 
Öğrencilerin Oranı (%) 

20 %12,4 %13 %13,5 %14 %14,5 %15 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGŞM, BİDŞM. 

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

Stratejiler 

S 7.1.1 
Özel öğretim kurumlarının bakanlığımızca belirlenen standartlara kavuşması ve 
bürokratik sürecinin azaltılmasına yönelik çalışmalar için özel öğretim kurumlarına 
yönelik tüm il genelinde yeni bir yapılanma yürütülecektir 

S 7.1.2 
Özel öğretim alanına yatırım yapacak müteşebbislere yatırım ve işletme dönemlerinde 
destek sağlayacak sistemin kurulmasının müdürlüğümüz birimlerinde yapılandırılması 
sağlanacak 

S 7.1.3 
Özel öğretim kurumlarının niteliği, sayıları ve öğrenci oranlarını artırmaya yönelik 
tedbirler oluşturulacaktır. 

Maliyet Tahmini 31.544,87TL 

Tespitler 

 Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 

 Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz olması, 

 Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin 

Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerinde kayıt altına alınacağı bir modülün 

olmaması, 

 Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile 

kıyaslandığında düşük olması. 

İhtiyaçlar 

 Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi, 

 Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar 

yapılması, 

 Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması 

ve tedbir mekanizmaları geliştirilmesi, 

 Milletlerarası özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin 

Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerine entegre edilmesi. 

 



 

 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliği artırılacaktır. 

Tablo 10: Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Amaç 7 
Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim 

yapılanması hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangı

ç Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan Eğitim Veren 

Özel Öğretim Kurumlarından 

Sertifika Alan Kişi Sayısı 

100 0 5 10 15 18 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler MTEŞM, HBÖŞM, ÖERHŞM. 

Riskler 

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

standartlarının belirlenmemiş olması, 

 Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalık 

olmaması, 

 Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

Stratejiler S 7.2.1 
Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin 

niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 10.514,96TL 

Tespitler 

 Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması, 

 Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının 

belirlenmemiş olması, 

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile 

eğitim hizmetinin kalitesinin denetiminin etkin olarak yürütülememesi. 

İhtiyaçlar 

 Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemeleri, 

 Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin altyapı düzenlemeleri, 

 Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının 

yükseltilmesi, 

 Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi, 

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim kalitesinin 

izlenmesine yönelik düzenleme yapılması. 
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MALİYETLENDİRME 
 

Alanya 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 yüzde kırk oranında 

genel yönetim gideri ayrılmıştır, 

 Bakanlığımıza merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, valiliklerin ve belediyelerin 

katkıları ile okul aile birliklerinin katkıları hesaplanmıştır, 

 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. 

 

Tablo 11: Kaynak Tablosu 

KAYNAKLAR 2019 2020 2021 2022 2023 
Toplam Kaynak 

(TL) 

Genel Bütçe 410.956,18 417.120,52 479.688,60 551.641,89 634.388,17 2.493.795,37 

Döner Sermaye       

Dış Kaynak (OAB) 188.396,40 190.280 192.183 194.105 196.046 961.010,98 

TOPLAM 599.352,58 607.400,89 671.871,77 745.746,89 830.434,22 3.454.806,35 

 

Müdürlüğümüz 2019-2023 stratejik planında 7 tane stratejik amaç yer almaktadır. 

Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin alttaki tabloda ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 

 

Müdürlüğümüz stratejik planında 22 tane hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere 

ilişkin bütçe dağılımları 5 yıllık olarak alttaki tabloda belirtilmiştir. 

 

 



 

 

 

Tablo 12: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

Amaç Hedef 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam Maliyet 

AMAÇ 1 105.149,58 120.922,01 139.060,31 159.919,36 183.907,26 708.958,53 

HEDEF 1.1 52.574,79 60.461,01 69.530,16 79.959,68 91.953,63 354.479,26 

HEDEF 1.2 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 1.3 21.029,92 24.184,40 27.812,06 31.983,87 36.781,45 141.791,71 

AMAÇ 2 84.119,66 96.737,61 111.248,25 127.935,49 147.125,81 567.166,82 

HEDEF 2.1 42.059,83 48.368,80 55.624,13 63.967,74 73.562,91 283.583,41 

HEDEF 2.2 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 2.3 10.514,96 12.092,20 13.906,03 15.991,94 18.390,73 70.895,85 

AMAÇ 3 94.634,62 108.829,81 125.154,28 143.927,42 165.516,54 638.062,67 

HEDEF 3.1 42.059,83 48.368,80 55.624,13 63.967,74 73.562,91 283.583,41 

HEDEF 3.2 21.029,92 24.184,40 27.812,06 31.983,87 36.781,45 141.791,71 

HEDEF 3.3 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

AMAÇ 4 94.634,62 108.829,81 125.154,28 143.927,42 165.516,54 638.062,67 

HEDEF 4.1 21.029,92 24.184,40 27.812,06 31.983,87 36.781,45 141.791,71 

HEDEF 4.2 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 4.3 21.029,92 24.184,40 27.812,06 31.983,87 36.781,45 141.791,71 

HEDEF 4.4 21.029,92 24.184,40 27.812,06 31.983,87 36.781,45 141.791,71 

AMAÇ 5 52.574,79 60.461,01 69.530,16 79.959,68 91.953,63 354.479,26 

HEDEF 5.1 10.514,96 12.092,20 13.906,03 15.991,94 18.390,73 70.895,85 

HEDEF 5.2 10.514,96 12.092,20 13.906,03 15.991,94 18.390,73 70.895,85 

HEDEF 5.3 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

AMAÇ 6 126.179,49 145.106,41 166.872,38 191.903,23 220.688,72 850.750,23 

HEDEF 6.1 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 6.2 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 6.3 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 6.4 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

AMAÇ 7 42.059,83 48.368,80 55.624,13 63.967,74 73.562,91 283.583,41 

HEDEF 7.1 31.544,87 36.276,60 41.718,09 47.975,81 55.172,18 212.687,56 

HEDEF 7.2 10.514,96 12.092,20 13.906,03 15.991,94 18.390,73 70.895,85 

TOPLAM 599.352,58 689.255,47 792.643,79 911.540,36 1.048.271,41 4.041.063,60 

 

Görüldüğü üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde yaşanan artıştan hareketle 

hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme sonucunda Müdürlüğümüzün tahmini olarak 

4.041.063,60 TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

Müdürlüğümüz 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. 

MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, MEB 

2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin geliştirilmiş sürümü olan MEB 

2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde yürütülecektir. 

İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel 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 Millî Eğitim 

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

 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının 

belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Bakanlık faaliyet alanlarına dağılımının 

belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, süreçleri oluşturmaktadır. 

 

 

 



 

 

İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi 
 

Şekil 6: İzleme ve Değerlendirme Süreci 

 

 

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir: 

 

Müdürlüğümüzün 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, MEB 

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığı 

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” 

Bakan, Bakan yardımcıları, birim amirleri ve kurum içi paydaşların görüşüne sunulacaktır. Bu 

aşamada amaç, varsa öncelikle yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere ulaşılmasının önündeki 

engelleri ve riskleri belirlemek ve yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli 

görülebilecek tedbirlerin alınmasıdır. Yılın tamamına ilişkin ikinci izleme kapsamında ise MEB 

Yıllık Planların 
Yapılması 

İlk Altı Aylık 
Gerçekleşmelerin 

Belirlenmesi 

İzleme Raporunun 
Hazırlanması ve 

Sunulması 

İzleme 
Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi 

Yıl Sonu 
Geçekleşmelerin 

Belirlenmesi 

İzleme Verilerinin 
Değerlendirilmesi 

Değerlendirme 
Raporunun 

Hazırlanması ve 
Sunulması 

Değerlendirme 
Toplantılarının 

Gerçekleştirilmesi 



 

 

Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Başkanlığı 

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 getirilerek Mart ayı sonuna 

kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına gön- derilecektir. 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 ise SGB’nin sorumluluğundadır. 

Müdürlük Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü 

Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sürecinde hızlı ve güvenli veri akışını mümkün 

kılmak, mükerrerliği önlemek ve katılımcılığı artırmak amacıyla Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Modülü geliştirilmiştir. Modül 2016 yılının ikinci yarısından itibaren kademeli 

biçimde uygulamaya alınmıştır. 2019- 2023 döneminde izleme ve değerlendirme sürecinin 

Bakanlık genelinde koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık birimlerinde izleme ve 

değerlendirmeden sorumlu personel görevlendirmesi yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde 

stratejik planlama, izleme ve değerlendirme, modül kullanımı, raporlama, veri analizi gibi 

konularda hizmet içi eğitimler gerçekleştirilecektir. Nitel veri analizi kapsamında ise 

stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin Stratejik Plan Mimarisi’ndeki Bakanlık 

faaliyet alanlarına göre içerik analizi oluşturmaktadır. Bu yolla Bakanlığın faaliyetlerinin 

yoğunlaştığı veya görece seyrek olduğu alanlar tespit edilmektedir. 

Nitel ve nicel analizler sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler rapor 

haline getirilecektir. Raporlamalar, Birim İzleme Kartları, Dönem İzleme ve Değerlendirme 

Raporu ve Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti olarak hazırlanacaktır. 

Analiz bulguları özel olarak hazırlanan sunumlar vasıtasıyla Bakanlık birimleri ile 

gerçekleştirilen toplantılarda paylaşılacak, genel durum hakkında ise tüm birim 

temsilcilerinin olduğu toplantılarda bilgilendirme yapılacaktır. 

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. 

Bakanlığa 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. Gösterge kartlarında 

belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler 

Gösterge Bilgi Tablosunda toplanmış ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. 
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığının ilk 100 günlük eylem 

planında yer alan 2019-2023 stratejik plan çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüze ait 2019 

– 2023 stratejik plan çalışmaları 2018/16 sayılı genelge doğrultusunda ve tüm şube 

müdürlüklerimizin işbirliği ve uyumu çerçevesinde hazırlanmış, incelenmesi için Antalya İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesine gönderilmiş ve yapılan inceleme 

sonucunda Müdürlüğümüze; 

“İlimizin en büyük ilçelerinden biri olan Alanya’nın 2019-2023 döneminde temel 

politika belgesi niteliğinde olması beklenen Alanya İlçe MEM 2019-2023 SP ve eylem planı 

taslağını incelemiş bulunmaktayım. Uzun kapsamlı ve yorucu bir çalışmanın ürünü olduğu 

anlaşılan plan taslağındaki emeklerinizin yüksek niteliği metnin her bölümünden 

anlaşılmaktadır. Bakanlık planına uygunluk ve stratejik planlamanın teknik koşullarının yerine 

getirilmesi bakımından dokümanların oldukça iyi hazırlanmış olduğu görülmektedir. Geleceğe 

bakış kısmındaki birçok başlıkta Bakanlık ve İl MEM politika belgeleri ile uyumlu önemli 

eylemlere, performans göstergelerine ve stratejilere yer verilmiştir. Belgenin düzenli ve 

disiplinli yapısını amaç-hedef-strateji-faaliyet zincirinin sağlamlığını da belirtmek isterim. 

“görüşü belirtilmiştir.  

Bu görüşler doğrultusunda tüm şube müdürlüklerimiz işbirliğinde, ekibimiz 

koordinasyonunda hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı olurlarınıza arz olunur. 

Alanya İlçe MEM Stratejik Planlama Ekibi 

Ender KARAAĞAÇ 
SP Ekip Koordinatörü 

Aliye TAŞKIN CAN 
SP Ekip Üyesi 

Gülten ALTUNSOY 
SP Ekip Üyesi 

İlknur ATEŞ 
SP Ekip Üyesi 

Mustafa SEL 
SP Ekip Üyesi 

Nazmi UĞUR 
SP Ekip Üyesi 

Onur ÇELİKER 
SP Ekip Üyesi 

Ömer KULA 
SP Ekip Üyesi 

Ramazan ÖZDEMİR 
SP Ekip Üyesi 

Safiye SOLAKOĞLU 
SP Ekip Üyesi 

Veysel UYSAL 
SP Ekip Üyesi 

Gülşen ŞAHİN 
SP Ekip Üyesi 

Nazım KARAGEDİK 
SP Ekip Üyesi 

Tevfik KAYABAŞLI 
SP Ekip Üyesi 

 
M. Erkan ERGEN 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 

 

Stratejik Plan Üst Kurulu 

Adı Soyadı Unvanı İmza 

Hüseyin ER Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü  

Adnan CELALİ Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  

Ahmet SARI Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  

Atilla KOÇYİĞİT Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  

Emin YAMAN Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  

Mehmet Erkan ERGEN Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  

Mustafa ERDOĞAN Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALANYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

İletişim:  

 

Adres  : Saray Mahallesi, Kültür Caddesi, No: 9 07400 

      Alanya / ANTALYA 

E-posta : alanya07@meb.gov.tr 

Telefon : 0(242) 513 11 98  

  0(242) 513 48 38  

  0(242) 512 40 59 

Belgegeçer : 0(242) 513 63 49 

mailto:alanya07@meb.gov.tr

