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 Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu, yalnız kurumlarında değil, 

düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir. Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak 

için fikir ve hareketi beraber yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu teşebbüste başarı ancak, türeli bir planla ve rasyonel tarzda 

çalışmakla mümkün olabilir.” 
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SUNUŞ 

İletişim teknolojilerinin sürekli geliştiği bir çağda, önceki çağlara 

oranla daha hızlı bilgi akışının, şeffaflığın ve yeniliğin birer ihtiyaç 

olduğu görülmektedir. Bu gelişmeyi dikkate alarak; yeniden 

yapılanma, geleceği planlama, küreselleşme, hesap verebilirlik, hızlı 

ve güvenli iletişim gibi unsurlar bu değişimin zorunlu kıldığı temel 

unsurlardır.  

Ülkemizde kamu hizmetlerinin daha nitelikli, az maliyetli, planlı ve 

sistemli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu hizmetleri 

daha denetlenebilir kılmak amacıyla kamu hizmetlerinin yeniden 

yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Eğitim kurumlarımız sadece stratejik planlarla bu değişim ve gelişime 

ayak uyduran kurumlar değil aynı zamanda toplumu ve tüm sektörleri 

bu değişime hazırlayan öncülük eden ve destek sağlayan kurumlar 

olmak durumundadırlar. Eğitim kurumlarımızın kendilerinden beklenenleri yerine getirebilmeleri, iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde 

uygulanmasına bağlıdır. Bu kurumların gelişmeleri, yenilenmeleri, değişimin gerektirdiği donanımlara sahip bireyleri yetiştirmeleri için, vizyon ve 

misyonlarını belirlemeleri, yol haritalarını gösteren stratejik planları ve bu planlamalar doğrultusunda icraları ile mümkündür. 

 Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması tüm illerimizin ve sektörlerin bu hedefleri bünyelerinde gerçekleştirebilmeleri ile mümkündür. En üst amirden 

en altta ki çalışana kadar içselleştirip desteklenmesi gereken bu planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Funda KOCABIYIK 

       Uşak Valisi 
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GİRİŞ 

 Bilgi uygarlık kavramına anlam veren önemli unsurlardan biridir. Bir milletin 

varlığını devam ettirebilmesi, kültürünü gelecek kuşaklara aktarabildiği ölçüde 

mümkündür. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği “muasır 

medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” vizyonu da ancak bilgi ve kültürü üretme, 

işleme, kullanma, saklama ve paylaşma ile gerçekleşebilir. Bu iki kavramı 

irdelediğimizde karşımıza eğitim – öğretim olarak çıkmaktadır. 

Öte yandan gelişen teknolojiye ve yeniliklere uyum sağlanması, 

vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için, yeni örgütsel 

yapılanmaların oluşturulmasını, hizmet ve iş süreçlerinin tasarlanmasını, 

sürdürülebilir, kapsamlı, bütünleşik, bir yönetim anlayışını da gerekli kılmıştır.  

Söz konusu stratejik planlama kavramına eğitim açısından bakıldığında daha 

önemli olmaktadır. Eğitim hayatın her safhasında ve her alanında var olduğuna 

göre “Doğru planlanmış bir eğitim, doğru planlanmış bir gelecek” anlamına gelmektedir. Gönlü ve bilimi, mana ve maddeyi, talim ve terbiyeyi 

birlikte ele alan bir bütünden beslenen bir eğitim sistemini planlamak Türkiye’nin dünyayla rekabet etmesine ve 2023 Eğitim Vizyonunun da 

gerçekleşmesine öncülük edecektir. 

Hedeflere yönelik belirlenen amaçlar doğrultusunda bugünü ve geleceği nitelikli olarak planlamayı başarırsak çağın ve geleceğin becerileriyle 

donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirme temel 

amacımıza erişebiliriz. Sonuçta eğitim, bir başarı hikâyesine dönüşecektir. 

                                                                                             Bülent ŞAHİN 

                                                                                                     İl Milli Eğitim Müdürü 
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Kısaltmalar 

AB: Avrupa Birliği 

AR-GE: Araştırma Geliştirme 

GZFT: Güçlü Yönler –Zayıf Yönler –Fırsatlar - Tehditler 

İHO:     İmam Hatip Ortaokulu 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

MEM: Milli Eğitim Müdürlüğü 

PDR: Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

PG: Performans Göstergesi 

SAM: Stratejik Amaç 

SH: Stratejik Hedef 

STK: Sivil Toplum Kuruluşları 

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu 

HEM: Halk Eğitim Merkezi 

PESTLE: Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal, Ekolojik Durum 
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Tanımlar 

Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, 

mesleklerinde gelişmelerine olanak sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. Destek eğitim odası: Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan 

akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler 

ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla açılan odaları ifade eder.  

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumu ifade eder. Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik 

Ofisinin (Eurostat) yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir 

eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir.  

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise 

meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları uygulamalarını ifade eder.  

Ortalama eğitim süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu’nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış 

olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.  

Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri 

öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen 

belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir.  

Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan 

eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.  

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri Özel yetenekli 

bireyler: Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre daha yüksek düzeyde performans 

gösteren bireyi ifade eder.  

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden 

ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre 

ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder.  

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve 

imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik 

öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.  
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Giriş ve Hazırlık Süreci 

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. Ülkemizde de kamu mali 

yönetimini bu anlayışa uygun olarak yapılandırmak amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine kalkınma 

planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar 

ve ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan 

göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi 

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Müdürlüğümüzün ilk stratejik planı 2010-2014 ikincisini ise 2015-

2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmış ve uygulanmıştır. 

Üçüncü stratejik planımız ise 2019-2023 yıllarını kapsamaktadır. Stratejik Planımız kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle 

hazırlanmıştır.  

Müdürlüğümüz stratejik planı hazırlanırken Müdürlüğümüze bağlı ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri, okul/kurumlar ve ilgili paydaşların katılımıyla 

uygulanmakta olan stratejik plan değerlendirilmiş, mevzuat, üst politika belgeleri, paydaş, PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analizlerinden elde edilen 

veriler ışığında Müdürlüğümüz durum analizi yapılmıştır. Eğitim Vizyonu 2023 başta olmak üzere eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve 

gelişim alanları ile eğitime ilişkin öneriler tespit edilmiş, bunlara yönelik stratejik amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirlenmiştir. Bu 
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doğrultuda yedi stratejik amaç bu stratejik amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler ortaya 

çıkmıştır. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak stratejik amaç ve hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan 

stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için de stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur. 

Stratejik Plan Hazırlık Süreci 

Stratejik plan hazırlama süreci Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan 2018/16 sayılı genelge ekinde yer alan  “Millî Eğitim Bakanlığı 2019-

2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı ile başlamıştır. Program dâhilinde;  

 Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığı duyurulmuş 

 Strateji geliştirme kurul ve ekipleri oluşturulmuş 

 Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmiş 

 Stratejik plan hazırlama takvimi oluşturulmuştur. 

 

2019-2023 döneminde kullanılmış olan Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Modeli, Bakanlığımız Modeline uyumlu olarak hazırlanmıştır. Durum 

analizi gerçekleştirilerek geleceğe yönelim bölümünün tasarlanması, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının 

hazırlanması ve uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi planın ana hatlarını oluşturmaktadır.  

Ekip ve Kurullar 

Hazırlık Programının yayınlanmasının ardından ivedilikle aşağıdaki kurul ve ekip oluşturulmuştur. 

Strateji Geliştirme Kurulu: Strateji geliştirme kurulu stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları 

yönlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürünce tespit 

edilen en az 2 İlçe Milli Eğitim Müdüründen oluşturulmuştur. 

MEB Stratejik Planlama Ekibi: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi yöneticisinin başkanlığında, İl MEM Ar-Ge Birimi Stratejik Plan Ekibi ve 

her şubeden en az bir personelin katılımıyla oluşturulmuştur. Bu ekibe Tablo 1’de yer verilmiştir. 
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Sıra 
No 

Adı Soyadı Bağlı Olduğu Şube Müdürlüğü 

1 Ahmet Turan YÜZÜK Strateji Geliştirme Şube Müdürü 

2 Serap DEĞİRMENCİ ARIKAN Ar-Ge Birimi ASKE Ekibi Üyesi 

3 Zeki ÇAKIR Ar-Ge Birimi ASKE Ekibi Üyesi 

4 Doğan HATUN Ar-Ge Birimi ASKE Ekibi Üyesi 

5 Fatih NACAR Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 

6 Selahattin ULUK Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

7 Rasim EKİCİ Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

8 Filiz ÜNAL İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü 

9 Mahir ÇÜMEN Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

10 Sıtkı TEZCAN Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

11 Mustafa BESREK İnsan Kaynakları (Hizmet içi) Şube Müdürlüğü 

12 Eşe Nur KİRAZ Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü 

13 Kazım ASLANER İnsan Kaynakları (Atama) Şube Müdürlüğü 

14 Sevgi ŞAHİN İnsan Kaynakları (Özlük) Şube Müdürlüğü 

15 Aydın KARADEDELİ İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 

16 Emin Mete ACAR Sivil Savunma 

17 Fatma DENİZLİ Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

18 Ercan ULUTEN Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

19 Emir SAVAŞ Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

20 Yasin SABANCI Özel Öğretim Şube Müdürlüğü 

21 Akile YILMAZ Özel Eğitim Şube Müdürlüğü 

22 Yakup CEYLAN Hayat boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

23 Mehmet ÇEVRİK Ölçme Değerlendirme Merkezi 

24 Mithat UĞUR Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü 

25 İbrahim ZEYBEK Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

  

Tablo 1: İl MEM Stratejik Planlama Ekibi 
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Durum Analizi 

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki 

olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum analizi yapılmıştır. 

Kurumsal Tarihçe  

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası 1925 yılında Mimar Kemalettin tipinde Özel İdare tarafından 6.600,00 TL harcanarak yaptırılmıştır. 

1962 yılına kadar Gazi Mustafa Kemal İlkokulu olarak hizmet vermiş, 1962 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ahmet TAHTAKILIÇ zamanında 

İlköğretmen Okuluna dönüştürülerek 1973 yılına kadar hizmet vermiştir.1973 yılından 1984 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve 

Tabiat Varlıkları İzmir Bölge Kurulu’nun 27.09.1984 tarih ve 297 sayılı kararı ile restore edilerek önce Eğitim Araçları ve Halk Eğitim Merkezine 

tahsis edilmiş olup, 03 Nisan 1995 tarihinden itibaren de Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır. 

 

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

TEMA 1:  EĞİTİM ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI 

GERÇEKLEŞME DURUMU: 

 Ortaokullar hariç diğer öğrenim kademelerinde bir önceki yıla göre Okullaşma oranlarında artış olmakla beraber hedeflere ulaşılamamıştır. 

Özellikle Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların (60-72 ay) eğitim öğretime devamlılığında velilerin dilekçe vererek ya da rapor alarak 

çocuklarını okula göndermemesi sebebiyle okula devam etmesi gereken çağ nüfusu brüt oranıyla okullaşma net oranları farklılık 

göstermektedir.  

 Özel Eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin eğitime erişimi %100 oranında sağlanmıştır. 
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 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranında İlkokulda hedefe ulaşılmış, Ortaokulda %99 oranında yaklaşılmış, ancak 

ortaöğretimde bir önceki yıla göre artış olmakla beraber hedefe ulaşılamamıştır. 

 Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 

TEMA 2:  EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTE 

GERÇEKLEŞME DURUMU: 

 Disiplin cezası alan öğrenci oranını düşürmek hedeflenmiştir. Ancak Mesleki Eğitime bağlı ortaöğretim kurumlarında disiplin cezası alan 

öğrenci oranının yüksek olması nedeniyle 2017 yılı ilk altı aylık dönemde bu oran %4,76 olarak gerçekleşmiştir. 

 Bu amaca ve hedefe ilişkin diğer performans göstergelerinde hedefe ulaşılmış ya da çok yaklaşılmıştır.  

TEMA 3:  KURUMSAL KAPASİTE 

GERÇEKLEŞME DURUMU: 

 Derslik başına düşen öğrenci sayısı ile ilgili göstergede hedefe okul öncesi hariç ulaşılmıştır. 

 2017 yılı hedefleri içinde yer alan Zihinsel Engelli Çocuklar Okulu ve Rehberlik Araştırma Merkezi 2016/2018 devlet yatırım programına 

teklif edilmiştir. Program kapsamına alınmıştır. 
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Mevzuat Analizi 

Uşak Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapısı içinde Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan bir kurumdur.  Uşak Milli 

Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, başta T.C. Anayasası olmak üzere 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK hükümlerine dayanılarak belirlenmiştir. Anayasa doğrultusunda oluşturulmuş bir yapıya 

sahip olan Müdürlüğümüz, Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatındaki görevlerin yürütülmesi, devletin politikalarının valilik makamına bağlı olarak 

gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu anlamda, taşra teşkilatında devletin ve hükümet ile bakanlıkların temsilcisi konumunda bulunan valilik 

makamına karşı, Müdürlüğümüz birinci derecede sorumludur. Millî Eğitim Bakanlığı’nın devlet adına üstlendiği sorumluluğun yerine getirilmesi, 

Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Emirler doğrultusunda Millî Eğitim temel ilkeleri çerçevesinde 

kendisine bağlı birimleri izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek gibi sorumlulukları vardır. Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri 

Yönetmeliği esaslarına göre Milli Eğitim Müdürlüğün başlıca görev ve sorumlulukları; 

 Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve 

koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ve bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü 

çerçevesinde yürütmek.  

 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 hazırlamak; eğitim ve öğretim programlarını uygulamak, öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede 

yürütmek ve denetlemek. 

 Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve 

stratejiler uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.  

 Tüm bireyleri beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel 

düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk 

duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.  
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 Tüm bireylerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 

hayata hazırlanmalarını ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 

sağlamak. 

 Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler 

uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

 Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını uygulamak ve uygulanmasını 

koordine etmek. 

 Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını, öğretim materyallerinin 

kullanımını, eğitim öğretim programlarının uygulanmasını, öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirilmesini sağlamak.  

 Vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve 

karar süreçlerinin oluşturulması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasını sağlayarak kamu kaynaklarını etkin yönetmek.  

 Eğitim öğretim hizmetlerini sunarken; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak. 

 Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesislerin, çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre 

yapılması ve donatılmasını sağlayarak eğitim araç ve gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak ilgililerin 

yararlanmasına sunmak. 

 Milli Eğitim müdürlükleri; temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik, hayat boyu öğrenme, 

özel öğretim kurumları, bilgi işlem ve eğitim teknolojileri, ölçme, değerlendirme ve sınav, yükseköğretim ve yurt dışı eğitim, strateji 

geliştirme, inşaat ve emlak, insan kaynakları yönetimi ve destek hizmetlerini doğrudan milli eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar eliyle 

yürütürler. 



 
 

18 
 

Üst Politika Belgeleri Analizi  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 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 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve 

stratejileri hazırlanırken bu belgelerden yararlanılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika belgeleri 

temel üst 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.  

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri 

Temel Üst Politika Belgeleri Diğer Üst Politika Belgeleri 

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

MEB 2019-2023 Stratejik Planı Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) 

Avrupa 2020 Stratejisi Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) 

Uşak Valiliği Stratejik Planı Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 

MEB Personel Mevzuat Bülteni  

Millî Eğitim Şura Kararları  

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi  
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim 

hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, Bakanlığımızın faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri 

incelenmiş bu kapsamda aşağıdaki başlıklar altında Müdürlüğümüz faaliyet alanları belirlenmiştir. 

 

 

1)Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 

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

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

4)Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

5)Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

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

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

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

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

10)Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

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

12)Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

13)İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek, 

14)Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

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

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

EĞİTİM ve ÖĞRETİM 
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17)5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

18)Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak, 

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

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

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

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

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

24)Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 

25)Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

26)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 

27)Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, 

28)Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 

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

30)Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

31)Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak 

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

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

34)Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 

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

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

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

38)Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

39)Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 
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40)Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

42)Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

43)Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

44)Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

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

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

işlemlerini yürütmek, 

49)Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

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

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

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

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

56)Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek. 

 

 

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

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

BİLİMSEL, KÜLTÜREL, SANATSAL VE SPORTİF FAALİYETLER 
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3)Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 

4)Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

5)Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

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

7)Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. 

 

 

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

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

3)Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 

4)Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 

5)Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek, 

6)Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birim- lere ve resmi ve özel 

kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

7)İlgili birimler ile iş birliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçler- ine dönüşümünü 

sağlamak, 

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

9)Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

12)Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak, 

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

14)Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV 
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15)Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak, 

16)Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak, 

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

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

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

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

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

 

 

1)İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak, 

2)İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

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

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

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

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

7)Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

8)Ayrıntılı harcama programını hazırlamak, 

9)Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek, 10)Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak, 

11)Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

12)Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak, 13)Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, PROJE VE PROTOKOLLER 
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16)İstatistikî verileri ilgili birimlerle iş birliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek 

ve yayımlamak, 

17)Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre 

performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 

18)İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kali- tesinin artırılması, 

hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma 

geliştirme faaliyetleri yürütmek, 

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

20)Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak, 

21)İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak, 

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

 

 

1)Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyetlerini yürütmek,  

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

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

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

5)İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak, 

6)İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek, 

7)İl Millî Eğitim Müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,  

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

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

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

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

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

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

14)Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, 

15)Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,  

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

17)Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak, 

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

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

20)İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

21)Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek, 

22)Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek, 

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

 

 

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

2)Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek, 

3)İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,  

4)Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,  

5)Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak, 

6)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,  

7)Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,  

8)Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak, 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 
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9)Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,  

10)Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak, 11)Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim 

ve önerilerde bulunmak, 

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

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

14)Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek, 

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

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

17)Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak, 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 

kapsamındaki görevleri yürütmek. 

 

 

1)Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,  

2)Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

3)Yurt dışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

 

 

1)Yayın faaliyetlerini yürütmek, 

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

3)Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek, 

4)Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

5)Depo iş ve işlemlerini yürütmek, 

6)Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI 
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7)Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

9)Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

11)Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

13)Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

14)Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

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

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

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

20)Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

23)Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

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

işlemleri yürütmek, 

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

26)Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek, 

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

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

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

31)Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere 

ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

32)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, 

33)Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa 

bildirmek, 

34)Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

35)Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

36)Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak. 

 

Paydaş Analizi 

Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü paydaş analizine ilişkin model, Stratejik Plan Üst Kurulu ile Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi üyelerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantı neticesinde hazırlanmıştır. Paydaşların tespiti, sınıflandırılması, önceliklendirilmesi, etki-önem derecelerinin belirlenmesi ve 

paydaşlardan görüş alma yöntemleri tartışılarak karara bağlanmıştır. 

İç paydaşların memnuniyet düzeylerini tespit etmek amacıyla kurumun farklı özelliklerini sorgulamaya yönelik 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

İç paydaş olarak ilçe kurum/okul çalışanlarına uygulanmak üzere çevrimiçi iç paydaş anketi oluşturulmuş ve bu anket 1737 kişi tarafından 

yanıtlanmıştır. 
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Dış paydaşların memnuniyet durumlarını tespit etmek amacıyla kurumun farklı özelliklerini sorgulamaya yönelik 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. 

Dış paydaş olarak İl Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Meslek Odaları, Sendikalar, Basın-Medya Kuruluşları, Vakıflar, Sanayi 

Kuruluşları ve diğer Kurum çalışanlarına uygulanmak üzere çevrimiçi dış paydaş anketi oluşturulmuş ve bu anket 96 kişi tarafından yanıtlanmıştır. 

Uygulanan ankette dış paydaşların verdiği cevaplara göre yapılan değerlendirme neticesinde Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güçlü yönleri; 

 Kurumsallık 

 Yol Göstericilik ve Yenilikçilik 

 Çözüm Odaklılık 

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün zayıf yönleri; 

 Bilgiye ve Hizmete Zamanında Ulaşabilme 

 İlgili Kişilere Kolay Ulaşma  

 Çalışanların Yaklaşımı 

Paydaş görüşlerinden elde edilen değerlendirmeler GZFT, Sorun Alanları ve Geleceğe Yönelim bölümlerine yansıtılmıştır. 

 

Kuruluş İçi Analiz 

Kurum Kültürü Analizi 

Kurum kültürünün değerlendirilmesi amacıyla ipucu niteliği taşıyan kurumdaki kurallar, iletişim biçimleri, çalışanlara yönelik tavır davranışlar, 

ödül ceza sistemi ve etik değerlere ilişkin konu başlıkları, anket içerisine dâhil edilmiştir. 

Çalışanlara yönelik anket sonuçları bu bağlamda değerlendirildiğinde, kurumsallık, yol göstericilik ve yenilikçilik konularında Müdürlüğümüzün 

hizmet kalitesinin iyi olduğu görülmekle beraber istenilen düzeyde gerçekleşmeyen boyutlar da olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kurum kültürünü 

oluşturan ögelerden iletişim, bütünleşme, ödül sistemi ve yönetim desteği konuları iyileştirmeye açık alan olarak belirlenmiştir. 
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Şekil-1. Kurum İçi Analiz Alt Başlıkları 
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Tablo 3: İl MEM Birimler Tablosu 

Sıra No BİRİM ADI 

1 Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü 

2 Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 

3 Destek Şube Müdürlüğü 

4 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

5 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

6 Hukuk Şube Müdürlüğü 

7 İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

8 İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 

9 Mesleki Ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

10 Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

11 Özel Eğitim Ve Rehberlik Şube Müdürlüğü 

12 Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

13 Sivil Savunma 

14 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

15 Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 
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İnsan Kaynakları 

Eğitim sistemlerinin nihai amacı; topluma faydalı, 

toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerilerine sahip, 

değişime uyum sağlayabilen, öğrenmeyi öğrenen, bilişim 

teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla 

barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel 

düşünme becerilerine sahip özgür bireyler yetiştirebilmektir. 

Başarımızı artırmak amacıyla kurumun yapı ve 

stratejisiyle tutarlı iş gücünün bulunması, seçilmesi, eğitilmesi 

ve denetlenmesine yönelik etkinlikler bütünü olarak 

tanımlanan insan kaynakları yönetimi üzerinde durduğumuz 

temel süreçlerden biridir. 

Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar 

doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak; insan kaynağının 

iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. 

Kurum bünyesinde çalışan personelin unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  
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Tablo 4: Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Personel Tablosu 
UNVAN PERSONEL SAYISI 

Genel İdare Hizmetleri Yönetim Kadrosu 

İl Milli Eğitim Müdürü 1 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 2 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 4 

Şube Müdürü 6 

Eğitim Uzmanı 4 

Maarif Müfettişleri Maarif Müfettişi 6 

Okul/Kurum Yönetim Kadrosu 

Müdür 191 

Vekil Müdür 25 

Müdür Başyardımcısı 15 

Müdür Yardımcısı 272 

Eğitim/Öğretim Hiz. Kadrosu (Yöneticiler Hariç) 

Sınıf Öğretmeni 949 

Branş Öğretmeni 3072 

Ücretli Öğretmen 265 

Diğer Personel Diğer Personel (Yardımcı Hizmetli) 206 

TOPLAM 5018 
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Teknolojik Kaynaklar 

Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü öğrenci, personel ve vatandaşa dönük her türlü iş ve işlemin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 

aşamalarında teknolojiden azami düzeyde yararlanmaktadır. Kurumumuzda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde DYS sistemine geçilmiştir. 

Modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü 

yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, 

MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, 

Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, 

Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. 

Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün iş ve işlemleri için birimler arasında iletişim ağı kurulmuştur. Bakanlık resmi yazışmaları 

elektronik ortamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. MEB Bilgi Edinme aracılığıyla bilgi talebine ilişkin vatandaş ve 

kurumlara hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sağlanmaktadır. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı 

iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe ile 

ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar FATİH Projesi kapsamına alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi planlanan 

proje ile dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır.  Bu süreçte 

öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulmaktadır. 
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Mali Kaynaklar 

Kurumumuzun finans kaynakları ve mali durumuna ilişkin tahmini bütçesi Tablo 5 ’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Bütçe Tablosu 

KAYNAKLAR 2019 2020 2021 2022 2023 

GENEL BÜTÇE 

(TL) 
177.847.371,00 213.416.845,00 256.100.214,00 307.320.256,00 368.784.307,00 

Valilik ve 

Belediyenin 

Katkısı 
13.660.090,00 16.392.108,00 19.670.530,00 23.604.636,00 28.325.563,00 

Diğer (Okul Aile 

Birlikleri) 220.000 240.000 260.000 290.000 320.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali Yapı 
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PESTLE Analizi 

POLİTİK EĞİLİMLER 

Meslek okulları ile sanayi ve diğer iş merkezleri arasında gereken iş birliği 

sağlanamadığından, bu okullardaki öğrencilerimiz yeterince yetişmemekte; 

dolayısıyla iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Bu durumun tersi de geçerli olup 

sektörel piyasanın nitelikli iş gücüne erişimini zorlaştırmaktadır. Piyasanın ihtiyacı 

olan işgücünü sağlamak maksadıyla meslek okulları ile sektörlerin eşgüdümü en 

önemli sorun olarak karşımızda durmaktadır. 

Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel özellikleri koruyup yaşatan, 

toplumun düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine katkıda 

bulunan sivil toplum kuruluşları ilimizde aktif rol üstlenmektedir. 

 

 

 EKONOMİ 

Uşak, Türkiye’de ilk sanayi kuruluşlarının ortaya çıktığı yörelerimizden biridir. Uşak’ta imalat sanayisinin kurulmasında belirleyici rolü halı 

ve kilimcilik oynamıştır. 1923 yılında Ticaret ve Sanayi odasının kurulması ile dağınık bir durumda olan tacir ve sanayiciler bir çatı altında 

toplanmıştır. 
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Kentteki deri sektörü ve deri işlemeciliği son derece köklü bir geçmişe sahiptir. Uşaklı dericiler ülke üretiminin % 60’ını gerçekleştirmektedir. 

Deri sektörü ile birlikte tekstil sektörü ve battaniye üretimi de ön plandadır.  

Seramik sektörü de ilin gelişmiş bir sanayi koludur. Hitit Seramik, Uşak Seramik, Umpaş Seramik Fabrikası olmak üzere 3 adet Seramik 

Fabrikası vardır. 

Uşak İli özellikle endüstriyel hammaddeler bakımından metalik madenlere göre daha fazla çeşitliliğe sahiptir. Bunlar kaolen, kum-çakıl, 

mermer ve zımpara-diyasporit olarak sayılabilir. Ancak, ilin en önemli yer altı kaynağı altın madenidir. Türkiye’nin Bergama-Ovacık’tan sonra 

işletilen ikinci altın yatağı Uşak-Eşme-Kışladağ yatağıdır. Kışladağ Altın Madeni, Türkiye’nin en büyük altın madeni işletmesidir.  

Uşak ilinde, tarım alanlarının ve hayvancılık için meraların yetersiz oluşu tarıma dayalı bir ekonomi yerine, ulaşım imkânlarının verdiği 

avantaj ve tarihten kaynaklanan özelliği ile sanayi ağırlıklı bir ekonomiden bahsetmek mümkündür.   

İl’deki öncelikli çevre sorunları önem sırasına göre Atıklar, Su Kirliliği, Hava Kirliliği, Toprak Kirliliği ve Görsel Kirlilik olarak sıralanmaktadır. 

SOSYAL DURUM 

İl merkezimiz sürekli göç aldığından her yıl yeniden okul ve derslik ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Planlamalarda bunun göz ardı edilmemesi 

gerekmektedir. Öğrencilere birlikte yaşam, birlikte iş görme, paylaşım ve topluma hizmet götürme bilinci yeterince verilememektedir. Okullarda 

yapılan denetimlerde sosyal etkinliklerin bir proje kapsamında yapılmasında zorluk çekildiği görülmüştür. 

Köylerden şehre göç nedeniyle köylerde olan okullarımız kullanılmamakta bunun sonucunda bu okulların bakımı ve korunmasında zorluklar 

yaşanmaktadır. Ayrıca köylerdeki nüfus değişikliği nedeniyle öğrenci sayıları da buna paralel olarak değişmekte, daha önce açılmış olan okullarımız 

taşıma kapsamına alınmaktadır. 

İlimiz için güncel sorunlardan bir tanesi de pek çok il için geçerli olan bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Bu sorun Suriyeli Mülteciler 

sorunudur. Mültecilerin ve çocuklarının topluma adaptasyonu çocukların eğitimi ile ilgili sorunların diğer devlet kurumlarının ve halkın da desteği 
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sağlanarak en asgari düzeye indirilmesi gerekmektedir. Dil sorunu, maddi imkânlar ile ilgili sorunlar ve okula devam edenlerin tespit ve devamının 

sağlanması ilk etaptaki problemler olarak karşımızda durmaktadır. 

İlimizde yaşayanların bir kısmının yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yüksek olması eğitim - öğretime olumlu olarak yansırken; kırsal 

kesimlerdeki ailelerin yaşam kalitesi ve refah düzeyi standartların altında olduğundan bu bölgelerden gelen öğrencilerin sosyalleşmesinde ve 

akademik başarısında sorunlar yaşanmaktadır. Toplumsal tutum açısından Uşak ilinde eğitime verilen önem, çevre ve diğer illerle 

karşılaştırıldığında, özellikle son yıllarda, gittikçe artmaktadır.   

İlimiz diğer illere oranla sanayisi hızlı gelişen bir ildir. Dolayısıyla yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. 

TEKNOLOJİK EĞİLİMLER 

Eğitim teknolojilerindeki gelişmeler ilimizdeki okullara aksettirilmiş, il ve ilçe merkezlerindeki okullarımızın tamamında internet ağı kurulmuş, 

birçok Okulumuzda projeksiyon cihazı, masaüstü bilgisayarlar sınıf seviyesine kadar indirilmiştir. Bunun yanında FATİH PROJESİ bakanlığımızın 

öngördüğü planlama seviyesinde devam etmektedir. Ancak ilimizdeki köylerin bir kısmında okullarımız, bulundukları yerleşim birimlerinde teknik 

imkân olmaması nedeniyle hızlı internet (ADSL) hizmetinden yararlanamamaktadır. Bu; yeni öğretim programlarının araştıran, öğrenmeyi öğrenen 

bireyler yetiştirme hedefini olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitim ve insan kaynaklarında bilgi teknolojisi yatırımlarına verilen önem artırılarak 

devam ettirilmelidir. 

Okullarımızın teknolojik imkânlar konusunda bariz bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Her okulumuz bilişim teknolojilerinin gereği olan asgari 

donanıma sahiptir. İl Özel İdaresi ile işbirliği içerisinde sarf malzemesi temini, eskiyen teknolojik aletlerin yenilenmesi ve donatım ile ilgili sıkıntıların 

çözümü maksadıyla çalışmalarımız koordineli olarak devam etmektedir.  
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GZFT Analizi 

Uşak İl Millî Eğitim Müdürlüğü GZFT’sini, stratejik yönetim ruhuna uygun olarak 

katılımcı yaklaşımla analiz etmiştir. Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm birimlerin görüş 

ve önerileri alınmış; paydaş analizlerinden elde edilen verilerin de dâhil edilmesiyle 

oluşturulan analiz, puanlanarak önceliklendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler, 

geçmiş plan dönemine ait GZFT analizi ile kıyaslanarak şu anki durum 

ortaya konulmuştur. 

 

 

 

 

Şekil-2 GZFT Analizi Süreç Şeması 

 

İç ve dış paydaşlarımıza yönelik anket çalışmalarında GZFT analizine ilişkin olarak açık uçlu sorulara yer verilmiş, Kurumumuzun güçlü ve 

zayıf yönleri ile fırsatlarının ve tehditlerinin dış paydaşlarımızca değerlendirilmesi sağlanmıştır. 
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Tablo 6: GZFT Analizi Tablosu 
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Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Yapılan durum analizi sonucunda, kurumumuzun gelişmeye açık yönlerinin üst strateji ve politikalara uyumlu olarak iyileştirilmesi ve hedeflenen 

seviyeye ulaşabilmesi için; tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi aşamalarında öne çıkan, durum analizini 

özetleyebilecek türde ifadelerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim 

alanlarını ortaya koymaktadır.   

Gelişim/Sorun Alanları Listesi 

 Okul öncesi eğitimde okullaşma 

 İlköğretimde devamsızlık 

 Ortaöğretimde okullaşma 

 Ortaöğretimde devamsızlık  

 Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun eğitime erişimi 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

 Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler 

 Temel dersler önceliğinde ulusal ve uluslararası sınavlarda öğrenci başarı durumu 

 Eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetleri 

 Üstün yetenekli öğrencilere yönelik eğitim öğretim hizmetleri başta olmak üzere özel eğitim 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği  

 Yabancı dil yeterliliği 

 Okullardaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygunluğu  
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Geleceğe Bakış 
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Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

Misyonumuz:  

İnsani değerleri yüksek ve bu değerleri teknoloji ile bütünleştirebilmiş, bulunduğu 

her durumda mutlu birey olup, üretkenliğini kullanabilen, sevgi dolu bireyler yetiştirmek 

adına eğitim öğretim hizmeti sunmak. 

 

 

 

 

Vizyonumuz:  

Uşak'ta eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, sağlıklı ve mutlu bireyler 

yetiştiren bir yönetim anlayışını eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve lider bir kurum 

olmak. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 

 

Müdürlüğümüz Temel Değerleri 

Müdürlüğümüzün çalışma felsefesi ve bu çalışmalara temel teşkil eden ilkeler aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil-3 Temel Değerler Şeması 
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Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari 

 

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

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi 

için Bakanlık tarafından ölçme ve değerlendirme amacıyla kurulacak olan sistem etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

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

çalışmalar yürütülecektir.  

Hedef 1.3 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile 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. Tüm yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde veriye dayalı yöntemler kullanılacaktır. 

Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla mahalli ve sertifikaya dayalı hizmetiçi eğitimler planlanacaktır. 

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

sağlanacaktır.  

Hedef 3.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliğini ve yaygınlığını artıracak etkinlikler düzenlenecektir. 

Hedef 3.2: Temel eğitimde okullaşma oranı artırılacaktır. 

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



 
 

49 
 

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile 

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

yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Hedef 4.2: Ortaöğretimde değişen dünyanın gerektirdiği becerilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek için çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 4.3: Şehrimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin 

niteliğini güçlendirecek etkinlikler yapılacaktır. 

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

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

desteklenecektir. 

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

anlayışına uygun çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren etkinlikler yapılacaktır. 

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 uygulamalarında Bakanlığımızca yapılacak düzenlemeler dikkate 

alınarak; toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun çalışmalar yürütülecektir. 

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

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisini yerelde güçlendirecek çalışmalar yapılacaktır. 

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

Amaç 7: Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslararası standartlar gözetilerek yapılacak 

düzenlemeler doğrultusunda ilimizdeki özel öğretim kurumları yapılandırılacaktır. 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacak ve özel öğretim kurumlarının yapısal anlamda iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik yapılacak düzenlemeler il düzeyinde uygulanacaktır.  
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Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Bu bölümde Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef, hedef kartı ve stratejilerine yer verilmiştir. Stratejilere ilişkin 

yapılacak çalışmaları belirten eylemler ile hedef kartlarında yer alan göstergelerin tanım, formül ve kavramsal çerçevelerine “Eylem Planı ve 

Gösterge Bilgi Tablosu” dökumanında ayrı olarak yer verimiştir.  

 

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 Bakanlık tarafından ölçme ve değerlendirme amacıyla kurulacak olan sistem etkin 

bir şekilde kullanılacaktır. 

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 

Bakanlık tarafından ölçme ve değerlendirme amacıyla kurulacak olan sistem etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

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 

40 

30 35 40 50 55 60 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 13 30 35 40 45 50 6 Ay 6 Ay 

Lise 20 30 35 40 45 50 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

İlkokul 

35 

40 41 42 43 44 45 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 20 21 22 23 24 25 6 Ay 6 Ay 

Lise 10 11 12 13 14 15 6 Ay 6 Ay 
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PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci 
oranı (%) 

25 12 11 10 9 8 7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİŞM, DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OŞM, ÖERHŞM, TEŞM, ÖÖKŞM, DHŞM, İEŞM, SGŞM 

Riskler 

- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi, 

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

- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, 

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması. 

Stratejiler 
S 1.1.1 

- Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve Bakanlığımızca oluşturulacak yeterlilik temelli 
ölçme değerlendirme sistemi uygulanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 14.836.053,53 TL 

Tespitler 

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

- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 

- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar 

Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

- Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin tüm illere yaygınlaştırılması, 

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

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

yürütülmesi, 

- Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması 

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

yabancı dil yeterliliklerini geliştirecek çalışmalar yürütülecektir. 

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

sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması 35 71,8 73 74 75 76 77 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Yabancı dil eğitimine yönelik geliştirilen dijital içerik 
sayısı 

35 1 5 5 5 5 5 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.3 Yabancı Dil Mesleki Gelişim Programlarına katılan 
yabancı dil öğretmen sayısı  

 

30 0 15 20 25 30 35 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Insan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, TEŞM 

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 - Bakanlığımızca seviye ve okul türü temelinde güncellenecek olan yabancı dil öğretim programları uygulanacaktır. 

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

S 1.2.3 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterliliklerini yükseltecek etkinlikler ve hizmetiçi faaliyetler düzenlenecektir. 

Maliyet Tahmini 6.847.409,32 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşımın olmaması, 
- Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul türlerini dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla 
yapılması, 
- Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması, 
- Öğretmenlerin 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. 
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Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile öğrenci ve 

öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması 

sağlanacaktır. 

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

sağlanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç Değeri 2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 EBA Ders Portali 

aylık ortalama tekil ziyaretçi 

sayısı 

Öğrenci 
25 

426 450 480 500 520 550 
6 Ay 6 Ay 

Öğretmen 516 520 550 580 600 650 

PG 1.3.2 EBA Ders Portali 

kullanıcı başına aylık 

ortalama sistemde kalma 

süresi (dk) 

Öğrenci 

25 

289,94 295 300 310 320 330 

6 Ay 6 Ay 

Öğretmen 671,43 680 700 720 750 770 

PG 1.3.3 Dijital içeriklere ilişkin sertifika 

eğitimlerine katılan öğretmen sayısı  
25 0 5 10 15 20 25 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.4 Tasarım ve Beceri Atölyesi sayısı 25 0 50 100 150 200 250 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim BİŞM 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OŞM, 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 Bakanlığımızca kurulacak olan ekosistem tanıtılacak ve kullanılacaktır. 

S 1.3.2 - Dijital becerilerin gelişmesi için yerelde öğretmen eğitimi yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 5.706.174,43 TL 
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Tespitler 

- Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması, 

- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması, 

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

- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

İhtiyaçlar 

- Eğitim dijital arşivinin oluşturulması için gerekli altyapı, 

- Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi için ilgili personelin eğitimi, 

- Öğretmenlerin dijital beceriler konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi, 

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

- EBA eğitim portalinin kapsam ve içeriğinin geliştirilmesi. 

 

Öğr.: Öğrenci 

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

Hedef 2.1. Tüm yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde veriye dayalı yöntemler 

kullanılacaktır. 

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

Hedef 2.1 Tüm yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde veriye dayalı yöntemler kullanılacaktır.  

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1 Müdürlüğümüz WEB sayfası ziyaretçi sayısı (6 aylık) 50 29.880 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. Müdürlüğümüz bilgi edinme sistemlerinden hizmet 
alanların memnuniyet oranı (%) 

50 82 84 86 88 90 92 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. 

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

S 2.1.2 - Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme memnuniyet oranları artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 15.020.123,67 TL 

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, 
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretsiz yapılacak olmasından dolayı kaynak ihtiyacı. 
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Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla mahalli ve sertifikaya dayalı 

hizmetiçi eğitimler planlanacaktır. 

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 mahalli ve sertifikaya dayalı hizmetiçi eğitimler planlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 Lisansüstü 
eğitim alan personel 
oranı (%) 

PG 2.2.1.1 Alanında lisansüstü 
eğitim alan öğretmen oranı(%) 

25 

5,3 6 6,5 7 8 10 

6 Ay 6 Ay PG 2.2.1.2 Yönetim alanında 
lisansüstü eğitim alan yönetici 
oranı(%) 

4,4 5 6 7 8 10 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 25 9,8 10 11 12 13 15 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 25 6,6 6 5,5 5 4,5 4 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına 
katılan öğretmen oranı (%)  

25 8 10 12 15 17 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, HBÖŞM, MTEŞM, OŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, TEŞM, BİŞM, ÖDSHŞM, SGŞM 

Riskler 

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

Stratejiler 
S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim sistemini destekleyici çalışmalar yapılacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 12.369.513,61 TL 

Tespitler 

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

İhtiyaçlar 

- Bakanlık bütçesinde personel giderleri için ayrılan ödeneğin meslek kanunu, ücretli öğretmen ile dezavantajlı bölgelerde görev yapan 
öğretmenler için yapılacak iyileştirmelere göre yükseltilmesi, 
- Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar oluşturulması, 
- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması, 
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Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu 

gelişimleri sağlanacaktır.  

Hedef 3.1. Erken çocukluk eğitiminin niteliğini ve yaygınlığını artıracak etkinlikler düzenlenecektir. 

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

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliğini ve yaygınlığını artıracak etkinlikler düzenlenecektir. 

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 46,26 48 50 55 60 65 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 
okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 

20 79,53 82 88 95 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları 
elverişsiz öğrenci sayısı 

20 0 2 10 50 75 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin uyumunun 
sağlanmasına yönelik öğretmen eğitimlerine katılan okul 
öncesi öğretmeni oranı (%) 

20 0 20 40 60 80 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİŞM, DHŞM,  HBÖŞM,  HHŞM,  İEŞM,  ÖERHŞM,  ÖÖKŞM, 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. 

Maliyet Tahmini 8.649.359,14 TL 

Tespitler 
- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek zamanlı olmaması, 
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 
- 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, 
- Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet modellerinin geliştirilmesi,  
- Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları, 
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  Hedef 3.2. Temel eğitimde okullaşma oranı artırılacaktır. 

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

Hedef 3.2 Temel eğitimde okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedef

e 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci 

oranı (%) 
25 9,27 7 5 3 2 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 (%) 
25 

0,71 0,68 0,65 0,60 0,58 0,50 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 gün ve 

üzeri devamsız öğrenci oranı(%) 
1,15 1,12 1,10 1,08 1,05 1 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 Temel eğitimde 

okullaşma oranı (%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu okullaşma 

oranı (%) 
25 

98,32 98,5 98,7 99 99,3 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu 

okullaşma oranı (%) 
99,73 99,8 99,8 99,8 99,8 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 Temel eğitimde 

öğrenci sayısı 30’dan fazla 

olan şube oranı (%) 

PG 3.2.4.1 İlkokulda öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan şube oranı (%) 

25 

7,58 7,5 7 6,8 6,5 6 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan şube oranı (%) 
21,57 21,5 21 19,5 19 18,5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, DHŞM, SGŞM, OŞM, MTEŞM, ÖERHŞM, ÖÖKŞM, HBÖŞM, İEŞM 

Riskler 

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

- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, 

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

deneyimsizlik, 

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

S 3.2.2 Bakanlığımızca gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak olan ilkokul ve ortaokullarda tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır. 

Maliyet Tahmini 11.532.478,86 TL 
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Tespitler 

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

ihtiyacı, 

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

olması. 

İhtiyaçlar 

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

- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 

- İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 
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Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

30 0 2 4 4 5 5 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 5 7 9 12 15 6 Ay 6 Ay 

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

40 0 70 80 85 90 95 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

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

Riskler 

- Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 
- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 
- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 
- Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması. 

Stratejiler 
S 3.3.1  - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 7.207.799,29 TL 

Tespitler 

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



 
 

62 
 

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

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

öğrenciler yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

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

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) 30 92,92 93 94 95 96 97 6 Ay 6 Ay 

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

30 14,7 13 12 11 10 9 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 20 16,58 16,5 15,8 15,5 15,3 15 6 Ay 6 Ay 

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

10 9,27 9 8,5 8 7,5 7 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) 10 68 69 70 71 72 73 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 kentlere yaşanan göç, 
- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, 
- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

Strate
jiler 

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

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

Maliyet Tahmini 7.145.122,77 TL 

Tespitler 

- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince dikkate alınmaması, 
- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması, 
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar yaşaması, 
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 

İhtiyaçlar 
- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi, 
- Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik finansmanın sağlanması, 
- Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 
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Hedef 4.2: Ortaöğretimde değişen dünyanın gerektirdiği becerilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek için 

çalışmalar yapılacaktır. 

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

Hedef 4.2 Ortaöğretimde değişen dünyanın gerektirdiği becerilerle donanmış öğrenciler yetiştirmek için çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul oranı (%) 25 0 0 %10 %30 %50 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) 25 0 0 %5 %6 %8 %10 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3. Tasarım-beceri atölyesi açılan okul oranı (%) 25 0 0 %50 %70 %80 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.4. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci 
oranı (%) 

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

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

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

Strateiler 
S 4.2.1 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi için gerekli faaliyetler yapılacaktır. 

S 4.2.2 - Okullar arası başarı farkını azaltmaya yönelik projeler uygulanacaktır. 

Maliyet Tahmini 11.313.111,05 TL 

Tespitler 
- Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi, 
- Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı olması, 
- İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 

İhtiyaçlar 
- Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik imkânların oluşturulması, 
- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 
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Hedef 4.3: Şehrimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen 

ve sosyal bilimler liselerinin niteliğini güçlendirecek etkinlikler yapılacaktır. 

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

Hedef 4.3 
Şehrimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliğini 
güçlendirecek etkinlikler yaplacaktır. 

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 3 4 5 6 7 6 Ay 6 Ay 

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

25 0 1 1 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

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

25 0 2 3 4 5 7 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.4 Yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen bilimsel etkinliklere 
katılan fen ve sosyal bilimler lisesi öğrenci oranı (%) 

25 0 -- 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖŞM, ÖÖKŞM, İKŞM, 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. 

Stratejiler 
S 4.3.1 - Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliğini iyileştirilecek projeler yapılacaktır. 

S 4.3.2 - Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversite arasındaki iş birliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 4.763.415,18 TL 

Tespitler 

- Fen liselerinin üniversiteler ve teknokentlerde Ar-Ge faaliyetleri sürdüren teknoloji firmaları ile iş birliklerinin yetersiz olması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek projelerle 
ilgilenmesine imkân vermemesi, 
- Fen ve sosyal bilimler liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun kıstaslar çerçevesinde seçilmemesi, 
- Üniversitelerce düzenlenen bilimsel etkinliklere fen ve sosyal bilimler liseleri öğrencilerinin yeterince katılım sağlamaması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Fen liseleri ve teknoloji firmaları arasında iş birliklerinin artırılması, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerine öğretmen ve yönetici seçiminde kıstasların geliştirilmesi, 
- Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders saatlerinin azaltılması, 
- Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversiteler arasında iş birliklerinin artırılması. 
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Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

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

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 30 0 50 70 100 120 150 6 Ay 6 Ay 

PG 4.4.2. Yabancı dil dersi yılsonu puanı 
ortalaması 

PG 4.4.2.1 Ortaokul 

40 

69,7 70 71 72 73 74 

6 Ay 6 Ay PG 4.4.2.2 
Ortaöğretim 

71,8 72 73 74 75 76 

PG 4.4.3. Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere 
katılan öğrenci sayısı 

30 0 50 100 150 200 250 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, İEŞM OŞM, BİŞM 

Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması, 
- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması, 
- Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. 

Stratejiler 
S 4.4.1 - İmam hatip okullarında verilen dil eğitimin niteliğini artıracak çalışmalar ve projeler yapılacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 4.167.988,28 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin yetersiz olması, 
- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 
- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 
- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek materyal ihtiyacı, 
- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 
- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 
- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması, 
- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi. 
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimleri desteklenecektir. 

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

psikolojik danışmanlık ve rehberlik anlayışına uygun çalışmalar yürütülecektir. 

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 anlayışına 
uygun çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Kariyer rehberliğine yönelik yapılan 
faaliyet sayısı 

60 1 1 2 2 3 3 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.2. Rehberlik öğretmenlerinden mesleki 
gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların 
oranı (%) 

40 91,93 95 96 97 98 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OŞM, 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 -Bakanlığımızca yapılandırılacak olan Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ilimizde uygulanacaktır. 

Maliyet Tahmini 6.390.915,37 TL 

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

İhtiyaçlar 
- Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 
- RAM’ların yeniden yapılandırılması, 
- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 
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Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü 

güçlendiren etkinlikler yapılacaktır. 

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 etkinlikler yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme Sıklığı Rapor Sıklığı 

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

60 3 5 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

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

40 
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80 85 100 110 120 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

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

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. 

S 5.2.2 -Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir. 

S 5.2.3 -Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 12.781.830,73 TL 

Tespitler 

- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması, 
- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi, 
- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

İhtiyaçlar 

- Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları planlanması, 
- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
- Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 
- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi. 
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Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, 

akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

30 
 

7 
10 13 15 18 20 6 Ay 6 Ay 

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

35 95 95 96 96 97 98 6 Ay 6 Ay 

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

35 128 150 170 190 210 230 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OŞM, 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 kurumsal yapı ve süreçlerin iyileştirilmesi için gerekli analiz ve çalışmalar yapılacaktır. 

S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik Bakanlığımızca geliştirilen tanılama ve değerlendirme araçları uygulanacaktır. 

S 5.3.3 - Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 8.216.891,19 TL 

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, 
-  
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Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme uygulamalarında Bakanlığımızca yapılacak düzenlemeler 

dikkate alınarak; toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun çalışmalar 

yürütülecektir. 

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

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

İşletmelerin memnuniyet oranı 
(%) 

35 

72 75 77 79 81 83 6 Ay 6 Ay 

Mezunların memnuniyet oranı 
(%) 

75 77 79 81 83 85 6 Ay 6 Ay 

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

35 0 0 0 150 200 250 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci 
sayısı 

30 0 10 15 20 25 30 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, 

Stratejiler S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 4.564.939,55 TL 

Tespitler 

- Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 
- Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla belirlenen 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, 
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Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve 

altyapı iyileştirilecektir. 

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim 
faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

50 0 50 60 70 80 80 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim 
faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı 

50 0 100 150 200 250 300   

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖŞM OŞM, ÖÖKŞM, DHŞM, İEŞM 

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 - Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar donanımının güncellenen öğretim programlarına uygunluğu sağlanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 5.477.927,46 TL 

Tespitler 

- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması, 
- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında başlamasının öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönelik motivasyonunu olumsuz 
etkilemesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutacakları 
imkânların yetersiz olması, 
- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme sisteminden olumsuz etkilenmesi ve 
gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar 

- Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, 
- Yeni oluşturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, 
- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım sağlanması, 
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri, 
- Döner sermaye faaliyetlerinin artırılması için mevzuat düzenlemesi. 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisini yerelde güçlendirecek çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve iş gücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun 
biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisini yerelde güçlendirecek çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

35 0 1 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol sayısı 35 3 4 4 5 5 5 6 Ay 6 Ay 

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

30 7 8 9 10 11 12 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, ÖÖKŞM, BİŞM, 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. 

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

S 6.3.2 - İş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 5.477.927,46 TL 

Tespitler 
- Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki ve teknik eğitimle olan etkileşiminin beklenen seviyede olmaması, 
- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 
- 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, 
- Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili kurumların desteğinin sağlanması, 
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama 

oranları artırılacaktır. 

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

uygun biçimde düzenlenecektir. 

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

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 35 8,49 9 9,50 10 10,50 11 6 Ay 6 Ay 

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

35 62,07 63 64 65 66 67 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme 
kurslarından yararlanma oranı (%) 

(0-14 yaş)% 
30 

5,55 6 7 8 9 10 
6 Ay 6 Ay 

(15+ Yaş)% 4,40 5 6 7 8 9 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKŞM, DÖŞM, MTEŞM, OŞM, 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, 

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

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. 

Maliyet Tahmini 11.868.842,82 TL 

Tespitler 

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

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

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

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıklarının yeterli düzeyde olmaması, 

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

İhtiyaçlar 

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

- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 

- Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması. 
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Amaç 7: Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslararası standartlar gözetilerek yapılacak 

düzenlemeler doğrultusunda ilimizdeki özel öğretim kurumları yapılandırılacaktır. 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacak ve özel öğretim kurumlarının yapısal 

anlamda iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Amaç 7 
Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslararası standartlar gözetilerek yapılacak düzenlemeler doğrultusunda 
ilimizdeki özel öğretim kurumları yapılandırılacaktır. 

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılacak ve özel öğretim kurumlarının yapısal anlamda iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

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 (%) 25 14,87 15 15,50 15,80 16 16,30 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 1,78 1,80 1,85 1,95 2 2,30 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 3,34 3,40 3,60 3,80 4 4,20 6 Ay 6 Ay 

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 6,58 6,80 7 7,20 7,50 7,80 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler  SGŞM, BİŞM 

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

Stratejiler 
S 7.1.1 -Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır.  

S 7.1.2 -Özel sektörün eğitim yatırımlarına desteğini artıracak çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 15.651.221,31 TL 

Tespitler 
- Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 
- Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz 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, 
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Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik yapılacak düzenlemeler il düzeyinde 

uygulanacaktır.  

Amaç 7 
Bakanlığımız tarafından özel öğretim kurumlarının yapısına yönelik uluslararası standartlar gözetilerek yapılacak düzenlemeler 

doğrultusunda ilimizdeki özel öğretim kurumları yapılandırılacaktır. 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik yapılacak düzenlemeler il düzeyinde uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan kişi sayısı 50 0 20 30 40 50 60 6 Ay 6 Ay 

PG 7.2.2. Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumları sayısı 50 0 1 1 1 1 1 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 11.738.415,98 TL 

Tespitler 

- 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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Maliyetlendirme 

Uşak İl Milli 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. 
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Tablo 7. Kaynak Tablosu 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam Maliyet 

Genel Bütçe 177.847.371,00 213.416.845,00 256.100.214,00 307.320.256,00 368.784.307,00 1.323.468.993,00 

Valilik ve 

Belediyenin 

Katkısı 

13.660.090,00 16.392.108,00 19.670.530,00 23.604.636,00 28.325.563,00 101.652.927,00 

Diğer (Okul Aile 

Birlikleri) 
220.000 240.000 260.000 290.000 320.000 1.330.000 

TOPLAM (TL) 191.727.461,00 230.048.953,00 276.030.744,00 331.214.892,00 397.429.870,00 1.426.451.920,00 

 

 

Müdürlüğümüz 2019-2023 stratejik planında 7 tane stratejik amaç yer almaktadır. Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin alttaki tabloda 

ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 
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Tablo 8: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 
AMAÇ/HEDEF NO 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM MALİYET 

AMAÇ 1 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 1.1    14.836.053,53 TL  

 
   17.801.407,08 TL     21.359.521,86 TL     25.629.723,79 TL     30.753.501,85 TL  110.380.208,11 TL 

 HEDEF 1.2      6.847.409,32 TL  
 

     8.216.034,04 TL      9.858.240,86 TL 11.829.103,29 TL    14.193.923,93 TL 50.944.711,44 TL 

 

42.453.926,18 TL 

 

HEDEF 1.3      5.706.174,43 TL  
 

6.846.695,03 TL      8.215.200,71 TL      9.857.586,07 TL    11.828.269,94 TL  
 

42.453.926,18 TL 

 AMAÇ 2 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 2.1    15.020.123,67 TL     18.022.268,21 TL     21.624.528,33 TL     25.947.710,43 TL     31.135.058,94 TL  111.749.689,58 TL 

HEDEF 2.2    12.369.513,61 TL    14.841.867,94 TL 17.808.435,10 TL    21.368.702,71 TL    25.640.636,77 TL 92.029.156,13 TL 

AMAÇ 3 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 3.1      8.649.359,14 TL     10.378.148,26 TL     12.452.514,77 TL     14.942.025,20 TL     17.929.167,07 TL  64.351.214,44 TL    

HEDEF 3.2    11.532.478,86 TL    13.837.531,01 TL 16.603.353,02 TL    14.942.025,20 TL  23.905.556,09 TL 80.820.944,18 TL 

HEDEF 3.3      7.207.799,29 TL 8.648.456,88 TL 10.377.095,64 TL    14.942.025,20 TL     14.940.972,56 TL  
 

56.116.349,57 TL 

AMAÇ 4 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 4.1      7.145.122,77 TL       8.573.252,91 TL     10.286.860,02 TL     12.343.412,12 TL     14.811.051,06 TL  53.159.698,88 TL 

HEDEF 4.2 11.313.111,05 TL 13.574.317,10 TL    16.287.528,37 TL 19.543.735,86 TL    23.450.830,84 TL 84.169.523,22 TL 

HEDEF 4.3    4.763.415,18 TL    5.715.501,94 TL    6.857.906,68 TL    8.228.941,42 TL    9.874.034,04 TL  35.439.799,26 TL 

HEDEF 4.4    4.167.988,28 TL 5.001.064,20 TL    6.000.668,35 TL    7.200.323,74 TL  
 

   8.639.779,78 TL 31.009.824,35 TL 

AMAÇ 5 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 5.1      6.390.915,37 TL       7.668.298,43 TL       9.201.024,80 TL     11.040.496,40 TL     13.247.662,33 TL  47.548.397,33 TL    

HEDEF 5.2 12.781.830,73 TL 15.336.596,87 TL 18.402.049,60 TL    22.080.992,80 TL 26.495.324,67 TL 95.096.794,67 TL 

HEDEF 5.3      8.216.891,19 TL 9.859.240,84 TL    11.829.889,03 TL 14.194.923,94 TL    17.032.708,71 TL  
 

61.133.653,71 TL 

AMAÇ 6 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 6.1    4.564.939,55 TL     5.477.356,02 TL     6.572.160,57 TL     7.886.068,86 TL     9.462.615,95 TL  33.963.140,95 TL 

HEDEF 6.2      5.477.927,46 TL      6.572.827,23 TL      7.886.592,69 TL 9.463.282,63 TL    11.355.139,14 TL 40.755.769,15 TL 

HEDEF 6.3 5.477.927,46 TL      6.572.827,23 TL      7.886.592,69 TL      9.463.282,63 TL    11.355.139,14 TL  40.755.769,15 TL 

HEDEF 6.4    11.868.842,82 TL 14.241.125,66 TL    17.087.617,49 TL    20.503.779,03 TL  
 

   24.602.801,48 TL 88.304.166,48 TL 

AMAÇ 7 27.389.637,28 TL 32.864.136,14 TL 39.432.963,42 TL 47.316.413,14 TL 56.775.695,71 TL    203.778.845,69 TL  
 HEDEF 7.1    15.651.221,31 TL     18.779.506,37 TL     22.533.121,96 TL     27.037.950,37 TL     32.443.254,69 TL  116.445.054,70 TL    

HEDEF 7.2 11.738.415,98 TL    14.084.629,78 TL 16.899.841,47 TL 20.278.462,78 TL 24.332.441,02 TL 87.333.791,03 TL 

AMAÇ TOPLAM 191.727.461,00 TL    230.048.953,00 TL  
 

   276.030.744,00 TL 
 

 

 

 

 

331.214.892,00 TL 397.429.870,00 TL 1.426.451.920,00 TL 
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İzleme ve Değerlendirme 

 

Uşak İl MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri;   kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,  ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere,   kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin;  stratejik planlar vasıtasıyla,   kalkınma planları,  programlar,  ilgili mevzuat ve benimsedikleri 

temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması,  performanslarını 

önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,  hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere 

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır.  Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli yöntemlerin 

zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 
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İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi 

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde 

özetlenmiştir. 

Uşak İl MEM 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin 

gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Strateji Geliştirme Şube 

Müdürlüğ 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” İl Milli Eğitim Müdürü, müdür yardımcıları ve şube 

müdürleri 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 Müdürlüğümüz Strateji 

Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme 

durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. 

Stratejik plan değerlendirme raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında stratejik planın kalan süresi için 

hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilecektir. 
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Performans Göstergeleri  

Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple 

performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirilmesi uygulaması yürütülmüştür. 

Müdürlüğümüze özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri 

temin dönemi, ilişkili olduğu stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin izleme 

verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır. Gösterge kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları 

oluşturulmuştur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler Gösterge Bilgi 

Tablosunda toplanmıştır. 

Birim Sorumlulukları 

Müdürlüğümüz birimlerine hedef koordinatörlüğü ve sorumluluğu görevleri verilmiş ve gösterge kartları ile alttaki tabloda tanımlanmıştır. 

Bunun yanı sıra hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için eylem planı hazırlanmış ve eylem sorumluları da ayrıca belirlenmiştir.  

Birimlerin 2019-2023 stratejik plan dönemindeki hedef koordinatörlüğü ve sorumluluklarına ilişkin bilgi alttaki tabloda verilmiştir. 
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Hedef- Sorumluluk Tablosu 1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
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3
.3

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

4
.4

 

5
.1

 

5
.2

 

5
.3

 

6
.1

 

6
.2

 

6
.3

 

6
.4

 

7
.1

 

7
.2

 

Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü S  K S S S      S S S S   S  S  

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü S   S  S S S S S  S     S S S   

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü S S S S S  S S S S S K S S S    S   

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü S S S S S S S    S  S S S S S S K  S 

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü  K  S K S        S        

Hukuk Hizmetleri    S  S                

İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü S   S  S S S S S  S  S   S     

Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü    S                  

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube 
Müdürlüğü 

S S S S S  S  S S   S S  K K K S  S 

Ortaöğretim Şube Müdürlüğü S S S S S  S  K K K S S S S  S  S   

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hiz. Şube 
Müdürlüğü 

K   S     S S     S    S   

Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü 

S S S S S S S S S S   K K K S     S 

Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü S S S S S S S  S S S  S S S S S S S K K 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü S S  K S S  S S S    S      S  

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü S S S S  K K K   S  S S S S   S   

 

K=Koordinatör 
S=Sorumlu 



Adres: Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü 
AR-GE birimi DAHİLİ 156 

Bilgi için: Hicran ATAK Şef

Elektronik Ağ: http://usak.meb.gov.tr Tel: 0 (276) 223 39 90
e-posta: ab64@meb.gov.tr Faks: 0 (276) 223 39 89

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden  a107-7aa8-32ab-b0ed-3aa7  kodu ile teyit edilebilir.

 T.C.
UŞAK VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı : 29425508-604.01.01-E.24977525 16/12/2019
Konu : 2019-2023 Stratejik Plan Onayı

VALİLİK MAKAMINA

İlgi:     (a) 2018/16 sayılı Genelge

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ait 2019-2023 stratejik planlama çalışmaları 2018/16 
sayılı Genelge ve Uşak Stratejik Plan Hazırlık Programı ile başlatılmış olup, bu kapsamda 
yürütülen çalışmalar sonucunda Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı (Ek 1) Stratejik 
Planlama Ekibi tarafından incelenmiş ve imza altına alınarak uygun görülmüştür. 
 

    
            Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Bülent ŞAHİN
                İl Milli Eğitim Müdürü

Uygun görüşle arz ederim.
            

Hüseyin DEMİRBAŞ
     Vali Yardımcısı
     

OLUR
16/12/2019

Funda KOCABIYIK
Uşak Valisi
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