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ANKARA İL MİLLİ  EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Vali Sunuşu 

 

Dünyada baş döndürücü bir hızla gerçekleşen toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin etkisi, ülkemizde de belirgin bi-

çimde hissedilmektedir.  

 Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde kurumların ilerlemesi için kamu yönetiminde kaynakların daha verimli ve etkili kullanılma-

sı ihtiyacı, stratejik yönetim uygulamasını bir zorunluluk hâline getirmiştir.  

Ülkemizde kamu yönetimi alanında son yıllarda birçok reform yapılmaktadır. Bu bağlamda eğitim yönetimimizde de çağın gereklerine 

uygun, toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve etkin bir kamu 

yapılanmasının gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımı benimsenmiştir. 

Eğitim sistemimizi yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal yapıyla uyumlu biçimde geliştirmek; eğitim ve öğretimin her kade-

mesi için en doğru ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek ancak stratejik planlamayla 

mümkündür. Bu sayede çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı sağlanmış olacaktır. 

Bu noktadan hareketle, ilimizde Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda, stratejik plan çalışması yapılmıştır. İlimiz 

eğitim yönetimine önümüzdeki beş yıl süreyle yön verecek amaçlar, hedefler ve stratejiler bu stratejik planla ortaya konulmuştur. 

Toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda; geçmişi değerlendirerek geleceği stratejik düzeyde planlamak amacıyla hazırlanan Ankara 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçen ilimizin tüm yöneticilerine, stratejik planlama ekibi çalı-

şanlarına, kamu ve özel kesimden katkıda bulunan herkese teşekkür eder, hazırlanan stratejik planlanın ülkemiz, ilimiz, kurumlarımız ve milleti-

miz için hayırlı olmasını dilerim.  

           
          Vasip ŞAHİN  

  Ankara Valisi 
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Müdür Sunuşu 

Yaşadığımız dönemde dünyaya yön veren devletlere ve toplumlara baktığımızda bilgiyi her alanda doğru, sistemli ve düzenli bir şekilde 

kullandıklarını görmekteyiz. 

Stratejik planlama; kuruluşların mevcut durumu, misyonu ve temel ilkelerinden hareketle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaları, bu viz-

yona uygun hedefler ile ölçülebilir göstergeler belirleme işidir. 

Vizyonumuz; hızla değişen ve gelişen dünyada çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, milli ve manevi değerlerine sahip, farklı-

lıklara saygılı, yeni görüş ve düşüncelere açık, kendini önemli ve değerli hisseden, çözüm odaklı, bilgiyi üreten, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiş-

tirmektir. Bu amacımızı gerçekleştirmeyi ancak eğitim-öğretim faaliyetlerimizi planlı, programlı yaparak mümkün kılabiliriz. İlgili mevzuat ve 

temel değerlerimiz çerçevesinde stratejik amaçlarımızı ve ölçülebilir hedeflerimizi saptayarak hazırladığımız ve kamuoyuyla paylaştığımız 2010

-2014 ve 2015-2019 Stratejik Planlarımızın izleme ve değerlendirilmesi yapılmış olup hedeflerimizin gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir. 16 Ni-

san 2017 tarihli halk oylaması sonucunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı da bu 

doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı’mız Sayın Prof. Dr. Ziya SELÇUK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beş-

tepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi açıklanmıştır. Yönetim sistemimizdeki yeniden 

yapılanma ve Sayın Bakanımızın açıkladığı 2023 Vizyon Belgesi de dikkate alınarak Bakanlığımızın belirlediği temalar doğrultusunda Müdür-

lüğümüzce 2019-2023 Stratejik Planımız hazırlanmıştır. 

Yoğun çalışmalar neticesinde tüm paydaşların aktif katılımıyla sürekli gelişim ve iyileştirme, stratejik düşünme ve uygulama anlayışla 

hazırladığımız Stratejik Planımız, eğitim- öğretim faaliyetlerimiz noktasında öğretmenlerimize; Müdürlüğümüzün sahip olduğu beşerî, mali, 

fiziki kaynakları tespit etmede ve bu kaynakların etkin, verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamada yöneticilerimize ve çalışanlarımıza kıla-

vuz niteliği taşımaktadır. Bilimsel düşünceyle hareket edilerek ve kalite temeline dayandırılarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planımızın, Ba-

kanlığımızın 2023 Vizyonu hedeflerine ulaşmasında uygulamalarımıza ışık tutacağı inancıyla planımızın hazırlanmasında emeği geçen arkadaş-

larımıza teşekkür ederim. 

  Turan AKPINAR 
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü 
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Kısaltmalar   

AB    Avrupa Birliği   

ABİDE   Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

BT    Bilişim Teknolojileri 

CK    Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

DYS    Doküman Yönetim Sistemi 

EBA    Eğitim Bilişim Ağı 

FATİH    Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı 

IPA    Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 

MEB    Millî Eğitim Bakanlığı 

MEBBİS   Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 

MEBİM   Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 

MEİS    Millî Eğitim İstatistik Modülü 

OECD    Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) 

OSB    Organize Sanayi Bölgesi 

PESTLE   Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz 

PDR    Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

PISA    Programme for International Student Assesment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 

RAM    Rehberlik Araştırma Merkezi 

STK    Sivil Toplum Kuruluşu 

TIMSS   Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen Bilimleri Uluslararası Araştırması) 

TİKA    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

TÜBİTAK   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu 

TYÇ    Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi   

YDS    Yabancı Dil Sınavı 
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 Ortaöğretim Şube Müdürlüğü -2  
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 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü -1 

 Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü – 2 

 Özel Öğretim Şube Müdürlüğü 

 Özel Eğitim Rehberlik Şube Müdürlüğü 

 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü ) 

 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

 Yükseköğretim ve Yurt dışı Eğitim Şube Müdürlüğü  

 Personel Şube Müdürlüğü -1  

 Personel Şube Müdürlüğü -2  

 Personel Şube Müdürlüğü -3  

 Personel Şube Müdürlüğü -4  

 Personel Şube Müdürlüğü -5  

 Personel Şube Müdürlüğü –6 

 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -1 

 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -2 

 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -3 

 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -4 

 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -5  

 İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 1 

 İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 2 

 İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 3 

 Sivil Savunma Hizmetleri 

 Eğitim Uzmanları – Araştırmacılar 
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 Giriş ve Hazırlık Süreci 

21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kulla-

nılmasını; 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. Kanun 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. Müdürlüğü-

müz de ilk stratejik planını 2010-2014, ikincisini ise 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamış ve uygulamıştır. 

Millî Eğitim Müdürlüğüz 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile ilgili 

paydaşların katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu, uygulanmakta olan stratejik plan, mevzuat, üst politika belgeleri incelenmiştir.  Ardından 

PESTLE, GZFT ve kuruluş içi analiz yapılarak elde edilen veriler ışığında eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları 

tespit edilmiş, bunlara bağlı olarak da amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirlenmiştir.  

Bu doğrultuda yedi amaç bu amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler ortaya çık-

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

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

Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması, önemli ölçüde plan öncesi hazırlık çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve 

sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır. 

Hazırlık dönemindeki çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan 

Hazırlık Programı'nda detaylı olarak ele alınmıştır.  

Program aşağıdaki konuları içermektedir: 

 

 Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması 

 Stratejik plan geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması 

 Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi 

 Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması 
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Şekil 1: -Stratejik Planlama Modeli 

  

 2019-2023 döneminde kullanılmış olan Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Modeli, Şekil-1’de belirtilmiştir. Şekil 1’e göre durum analizi-

nin gerçekleştirilerek geleceğe yönelim bölümünün tasarlanması, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının hazır-

lanması ve uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Modeli’nin ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu 

kısımda yukarıdaki konular kapsamında Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın oluşturulma süreci tamamlanmıştır. 
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 Genelge, Hazırlık Programı, Ekip ve Kurullar 

Müdürlüğümüz stratejik plan hazırlık çalışmaları 2018/16 sayılı Genelge ile başlatılmıştır. İlgili genelge ilçe ve okullarımıza 14588481-

10.06.01-E.16975906 sayılı yazıyla duyurulmuştur. Strateji geliştirme kurul ve ekipleri ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Ha-

zırlık Programı’na genelge eki olarak yer verilmiştir. İlimizde 2018/16 Sayılı Genelgeye göre Strateji Geliştirme Kurulu ve Ankara Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.  

 Stratejik Planlama Ekibi: Ankara Milli Eğitim Müdür  yardımcısı Mehmet ÇALIŞKAN koordinasyonunda, stratejik planlama 

ekibi oluşturulmuştur. (Tablo 1) 

Tablo 1: -Strateji Planlama Ekibi 

SIRA 
NO: 

ADI-SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ AÇIKLAMA 

1 Mehmet ÇALIŞKAN Müdür Yardımcısı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü/ARGE BİRİMİ Başkan 

2 Murat TEZER Öğretmen İL MEM ARGE Birimi/ Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Üye 

3 Aliye ŞAHİN Öğretmen İL MEM ARGE Birimi/ Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Üye 

4 Serkan ARSLAN Öğretmen İL MEM ARGE Birimi/ Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Üye 

5 Hilal SARIKAYA AVCI Öğretmen İL MEM ARGE Birimi/ Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Üye 

6 Songül SARI S. Savunma Uzmanı Sivil Savunma Üye 

7 Fatih ÇAKIRCA Şef Özel Büro Üye 

8 Berna KAÇMAZ Şef Özel Büro/Basın Yayın Üye 

9 Gülten KAYA Şef Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü Üye 

10 Beyhan DAĞISTANLI Şef Hukuk Hizmetleri Birimi Üye 

11 Zübeyde KOÇAK Şef Temel Eğitim Şube Müdürlüğü-1 Üye 

12 Berrin KAYA Şef Temel Eğitim Şube Müdürlüğü -2 Üye 

13 Saadet DERİCİ Şef Ortaöğretim Şube Müdürlüğü -1 Üye 

14 Esen KARIŞMAZ Şef Ortaöğretim Şube Müdürlüğü -2 Üye 

15 Aynur ÖZDEMİR Şef Ortaöğretim Şube Müdürlüğü -2 Üye 

16 Z. Simge ÇARDAK Şef Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü -1 Üye 
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SIRA 
NO: 

ADI-SOYADI GÖREVİ GÖREV YERİ AÇIKLAMA 

17 Esin KÖMÜRCÜ Şef Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü -1 (Çıraklık) Üye 

18 Sadık KAYA Şef Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü -2 Üye 

19 Yücel BEŞİROĞLU Şef Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü -1 (Hayat Boyu) Üye 

20 Keziban DOLUDENİZ Şef Özel Öğretim Şube Müdürlüğü -1 (Özel Okullar) Üye 

21 Zekeriya YILDIRIM Şef Özel Öğretim Şube Müdürlüğü -1 (Özel Yurtlar) Üye 

22 Mürvet GÜRSES Şef Özel Öğretim Şube Müdürlüğü -1 (Dönüşen Kurumlar-Temel Liseler) Üye 

23 Güngör GÖKMEN Şef Özel Öğretim Şube Müdürlüğü -2 (Özel Kurslar) Üye 

24 Alper YAYLACI Şef Özel Öğretim Şube Müdürlüğü -2 (Dönüşen Kurumlar-Etüt Merkezleri) Üye 

25 Cemile UYGUN Şef Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü Üye 

26 Nilgün TÜRKER Şef Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (İşletmeler) Üye 

27 Filiz YENİ Şef Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Strateji Geliştirme) Üye 

28 Nermin ÇELENK Şef Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (İstatistik) Üye 

29 Tuba ÖZGEN Şef Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü (Projeler) Üye 

30 Güler PEKER Şef Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü Üye 

31 Selehattin İŞLEYEN Şef Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü Üye 

32 Yılmaz YILDIRIM Şef Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü Üye 

33 Ferah DARAKÇI Şef Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü (Denklik) Üye 

34 Dilek ELİPE Şef Personel Şube Müdürlüğü -1 (Şef Atama) Üye 

35 Mehtap SÖNMEZ Şef Personel Şube Müdürlüğü -1 (Yönetici Atama) Üye 

36 Eflatun ASLAN Şef Personel Şube Müdürlüğü -1 (Personel) Üye 

37 Gülseren YALMAN Şef Personel Şube Müdürlüğü -1 (Personel) Üye 

38 Nurcan SARIKOYUN Şef Personel Şube Müdürlüğü -2 (Branş-Mesleki Atama) Üye 
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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  

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarihsel gelişim süreci ve yapısal dönüşümü Türk eğitim tarihinin gelişimiyle birlikte şekillenmiştir. 

Bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mart 1857 yılında Maarif-i Umumiye Nezareti adıyla kurulmuştur. 1869 yılından sonra artan talebin 

karşılanması için vilayetlerde maarif müdürlükleri, meclisleri ve müfettişlikleri kurulmaya başlanmıştır. Ankara’da Maarif Müdürlüğünden ilk 

olarak 1898 yılında bahsedilmektedir (Salnâme-i Nezâret-i Maarif-i Umumiyye, 1316). Mustafa Kemal Atatürk, Maarif Kongresi’ni 15 Tem-

muz 1921’de Ankara’da toplamıştır. Burada yaptığı konuşmasında, milli bir eğitim sistemi oluşturulması gerekliliğine ve öğretmenlerin verdi-

kleri eğitimin, milli değerlerine bağlı çağdaş Türk insanının yetiştirilmesindeki önemine değinerek Ankara’nın eğitimde de başkent olma yolun-

daki vizyonunun temelini atmıştır. 

 Ankara’da, Temmuz 1923’te “I. Heyet-i İlmiyye” adı altında düzenlenen eğitim toplantısında ortaöğretim okulları ortaokul ve lise olmak 

üzere iki bağımsız kademeye ayrılmış ve “sultanî”lerin adı “lise” olarak değiştirilmiştir. II. Heyet-i İlmiyye toplantısında (1924) bir devreli lise-

lerin ortaokul hâline getirilmesi, kız ve erkek liseleri arasındaki farkların kaldırılması kararlaştırılmıştır. III. Heyet-i İlmiyye toplantısında (1925) 

merkezi yerlerde nitelikli liselerin kurulması, öğretmen okullarının geliştirilmesi, meslek okullarının çoğaltılması, karma eğitimin yaygınlaştırıl-

ması kararları alınmıştır. Bu sebeple her ilde, “Eğitimde Ankara’da neler oluyor?” konusunda uyanan merak ve ilgi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

kuruluş yıllarından bugüne kadar süregelmiştir. Bütün bu gelişmeler, Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün kurum olarak diğer il milli eğitim mü-

dürlüklerinden farklılığını, model ve lider bir kurum olma zorunluluğunu beraberinde getirmiştir.   

Halkın milli kurtuluş davası yolunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitimin öncülüğünü üstlenen Ankara, farklı türlerdeki eğitim ku-

rumlarının da ilk açıldığı merkez olmuştur. O yıllarda Ankara’da açılan ve ilk olma özelliği taşıyan eğitim kurumlarına; Ankara Hukuk Mektebi 

(1925), Millî Musiki ve Temsil Akademisi (1925’te kurulmuş olan bu Kurum, 1940’ta konservatuvara dönüşmüştür.), Gazi Orta Muallim 

Mektebi ve Terbiye Enstitüleri (1926), Ziraat Enstitüsü (1930), Halkevi (1932), 1934’lerden itibaren çok sayıda Erkek/ Kız Sanat ve Yapı En-

stitüleri, Ticaret Okulları, Kız/Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (1936), Hasanoğlan Köy Enstitüsü 

(1941), İlahiyat Fakültesi (1944), Tıp Fakültesi (1945), Ankara Fen Lisesi (1964) örnek teşkil etmektedir. 
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Tablo 2: - Ankara, 1927-2018 Yılları Arasında Resmi ve Özel Okullar Öğrenci Sayısı 

YILLAR 1927 1950 1970 2014 2018 

TEMEL EĞİTİM   

İlkokul Sayısı 96 634 1.350 819 821 

Öğretmen Sayısı 232 1.369 7.249 19.022 19.059 

Öğrenci Sayısı 8.057 65.167 283.560 315.400 302.256 

ORTAOKUL   

Ortaokul Sayısı 2 17 106 649 791 

Öğretmen Sayısı 25 318 2.631 17.834 22.250 

Öğrenci Sayısı 441 5.889 69.787 295.620 319.086 

ORTAÖĞRETİM   

Ortaöğretim Sayısı 3 24 98 339 528 

Öğretmen Sayısı 39 766 2.802 13.166 21.935 

Öğrenci Sayısı 160 7.201 44.744 170.088 277.619 

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

koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumlu olan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü, 1926’dan 1981 yılına 

kadar Ulus Konya Sokak’ta hizmet vermiş; 1981 yılından bu yana da Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsünde hizmet vermektedir. Ankara 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 9 merkez, 16 taşra olmak üzere toplam 25 ilçe milli eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. 
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 Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

         

 Eğitim sistemini planlamadan başarıyı yakalamanın mümkün olamayacağı için Millî Eğitim Bakanlığı 2009 yılında tüm okul ve kurumlar-

da stratejik plan hazırlama ve uygulama sürecini başlatmış olup bu çerçevede 2010-2014 yıllarını kapsayan birinci, 2015-2019 yıllarını kapsa-

yan ikinci stratejik plan yayımlanmıştır. 2019-2023 yıllarını kapsayan üçüncü dönem stratejik plan hazırlığı Bakanlığımızla birlikte hazırlanma-

ya başlanmıştır. 

        2015-2019 stratejik planının ülkemizin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal gelişmelerin yoğun yaşandığı bir yıl olması ve geç yayımlanması 

sebebiyle 2015 yılında 2010-2014 stratejik planın uygulanmasına devam edilmiştir.  2015 yılı değerlendirmesinde 2010-2014 stratejik plan esas 

alınmıştır. 

 2010-2014 yıllarını kapsayan I. Plan döneminde 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname-

lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlar ile teşkilat yapısına yönelik büyük ve kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Bu yapısal dü-

zenlemeler ile Müdürlüğümüz birimlerine ait iş ve işlemler yeniden belirlenmiş, birimler arasındaki görev dağılımında önemli değişiklikler ya-

pılmış, ayrıca Müdürlüğümüzün geçmişte yürütmüş olduğu birtakım faaliyetler diğer kurumlara devredilmiştir. Yapısal düzenlemelerin yanında 

Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin azaltılması, 12 yıllık zorunlu eğitime geçiş gibi önemli düzenlemeler de I. Plan döneminde hayata geçiril-

miştir. Bu durum stratejik planımızda yer alan önemli sayıda stratejinin uygulanmasını etkilemiş olup bazı göstergelerin hedeflenenden daha 

düşük oranda gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge verisine ulaşılamamasına neden olmuştur. 

          Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planında 3 tema 3 stratejik amaç, 7 stratejik hedef ve 86 performans göstergesi yer 

almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans programı vası-

tasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Performans programı, stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık perfor-

mans hedefleri ile oluşturulmuştur. 2016 yılında uygulamada olan stratejik planımızın performans programı uygulamaları, 6 aylık periyotlarla 

izlenerek değerlendirilmiştir.  
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Stratejik hedeflere dayalı amaçların gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 2016 yılı izleme ve değerlendirme sonuçları %86,45’lik bir dü-

zeyde tamamlanmıştır.   

2016 Mali Yılı Performans Programı stratejik amaçlar bazında ele alındığında “Eğitim ve Öğretime Erişim” teması gerçekleşme oranı %

96,62  “Eğitim ve Öğretimde Kalite” teması gerçekleşme oranı %88,80  “Kurumsal Kapasite” teması gerçekleşme oranının ise %76,82 olduğu 

görülmektedir. 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında, 2017 yılı 3 tema altında 3 stratejik amaç, 7 stratejik hedef ve 70 perfor-

mans göstergesi yer almıştır. 

Stratejik hedeflere dayalı amaçların gerçekleşme oranlarına bakıldığında; 2017 yılı izleme ve değerlendirme sonuçları %83,63’lük bir dü-

zeyde tamamlanmıştır.   

2017 Mali Yılı Performans Programı stratejik amaçlar bazında ele alındığında “Eğitim ve Öğretime Erişim” teması gerçekleştirme oranı 

%81,85 “Eğitim ve Öğretimde Kalite” teması gerçekleştirme oranı %89,90 “Kurumsal Kapasite” teması gerçekleştirme oranının ise %79,14 ol-

duğu görülmektedir. 

2015-2019 Stratejik Plan’ımızı genel olarak değerlendirdiğimizde “Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı”, “Bütün okul 

tür ve kademelerde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti” ve “Öğrenci başına okunan kitap sayısı” gibi per-

formans göstergelerinin iyileştirilmesi gereken alanlar olduğu göze çarpmaktadır.  2019-2023 Stratejik Planda bu sıkıntının çözülmesine yönelik 

tedbirler belirlenmiştir. 

2019-2023 dönemi için idarenin güçlü yönlerinden ve fırsatlardan yararlanarak ulaşılabilecek yeni performans göstergelerinin belirlenme-

si kararlaştırılmıştır.  
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 Mevzuat Analizi 
               

 Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları, 18.11.2012 tarihli 28471 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yü-

rürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ’de ya-

yımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Bakanlığın taşra teşkilatı yapılanma-

sı ve il, ilçe milli eğitim müdürlükleri yönetmeliklerinde 20 Ekim 2018 Cumartesi gün 30571 sayı ile Resmi Gazete yayımlanan değişiklik esas 

alınarak belirlenmiştir. 

 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, ahlakî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve in-

san haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle dona-

tarak 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, onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olma-

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

yararlanmasına sunmak. 

 Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. (Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek) 

  İl İzleme Araştırması, PISA, TIMSS, ABİDE vb. ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme uygulamalarını il düzeyinde yürütmek. 
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 Üst Politika Belgeleri Analizi 

Millî Eğitim müdürlüğüne görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Analiz edilen belgelerden MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, 

performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken yararlanılmıştır.  

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

belgeleri olarak iki bölümde ele alınmıştır. Stratejik plan ve üst politikalar arasında ilişki kurulması amacıyla analiz edilen belgelerden bazıları 

ise Tablo 3’te gösterilmiştir.  

Tablo 3: -Üst Politika Belgeleri 

Temel Üst Politika Belgeleri Ve Diğer Üst Politika Belgeleri Temel Üst Politika Belgeleri Ve Diğer Üst Politika Belgeleri 

MEB 2023 Eğitim Vizyonu Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) 

MEB 2019-2023 Stratejik Plan Mesleki Eğitim Kurulu Kararları 

MEB Öğretmen Strateji Belgesi Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) 

Millî Eğitim Şura Kararları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili Raporları 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
2015-2019 Stratejik Planı 

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları 

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 

Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları   
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 Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

2019-2023 stratejik plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. Bu kapsamda şubelerin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek Müdürlüğümüzün ürün ve 

hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna göre Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ile ürün ve hizmetleri şu 

şekildedir: 

Tablo 4: -Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

E
ğ

it
im

 v
e 

Ö
ğ
re

ti
m

 F
a

a
li

y
et

le
ri

 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler  

 1) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,   

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

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

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 

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

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

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

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

10) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 

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

12) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak, 

13) İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek, 

14) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek, 

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

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

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

18) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak, 

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

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

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

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

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

24) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek, 
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 25) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

26) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak, 

27) Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak, 

28) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak, 

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

30) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, 

31) Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak, 

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

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

34) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak, 

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

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

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

38) Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak, 

39) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak, 

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

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

42) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek, 

43) Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

44) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

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

48) 08.02.2007 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.  
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 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, 

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.  
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 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, 

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

yayımlamak, 

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

ölçütleri geliştirmek ve uygulamak, 

18) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet    

standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetle-

ri 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.  
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 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,  

7) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

9) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

11) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, 

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

13) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

14) Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

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

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

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

20) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

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

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

23) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,  

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

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

26) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,  

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

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

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

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

31) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri     yürütmek,  

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

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

    raporlaştırmak, 

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

4) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 

5) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

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

7) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak. 
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 1)Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği 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) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

7) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel ku    

rumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 

8) İlgili birimler ile iş birliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak 

9) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

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

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

12) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,  

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

14) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,  

15) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,  

16) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,  

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

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

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

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

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

22) Sınav komisyonunun ve ölçme değerlendirme merkezinin sekretarya hizmetlerini yürütmek  

23)  İl geneli ölçme değerlendirme çalışmaları ve araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları, il millî eğitim müdürlüğü ölçme, değerlendirme ve       

sınav hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ölçme değerlendirme merkezi tarafından yürütülür. İhtiyaç görülmesi halinde ilçe millî eği-

tim müdürlüklerinde il geneli ölçme değerlendirme araştırmaları ile bu kapsamdaki sınav uygulamaları il millî eğitim müdürlüğü ölçme değerlendir-

me merkezi tarafından yürütmek. 
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 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, 

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,  

18) 25.06.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.  
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Paydaş Analizi 

Stratejik planlamanın temel unsurlarından birisi olan katılımcılık ilkesi doğrultusunda kamu idaresinin etkileşim içinde olduğu tarafların 

görüşlerini alması ve elde ettiği görüşleri planlama sürecinde dikkate alması büyük önem arz etmektedir. 

Kamu idaresinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ile bu hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayan veya üretimin doğrudan  ortağı olan 

kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ihtiyaç odaklı ve amaca dönük politika ve stratejilerin üretilmesi için olmazsa olmazdır. Bu sü-

reç ayrıca üretilen politikalar ile faaliyet ve projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlama ve uygulama aşamasını kolaylaştırması ba-

kımından oldukça önemlidir. Paydaş analizi sürecinde Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı, ilgili mevzuat, hizmet envanteri ve faaliyet alanları ana-

liz edilerek paydaşlar belirlenmiştir. Etki/önem matrisi kullanılarak paydaşlar önceliklendirilmiş ve nihai paydaş listesi oluşturulmuştur. 

Belirlenen paydaşların idarenin hangi ürün ve hizmetleriyle ilgili oldukları, idareden beklentileri, bu paydaşların idarenin ürün ve hizmet-

lerini nasıl etkilediği ve etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla “Paydaş Anketi” geliştirilmiştir. Ankette idarenin tanınırlığı, idareye yönelik mem-

nuniyet durumu, ilişkili olunan ve öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik sorulara yer verilmiştir. Paydaş anketi okul, ku-

rum, ilçe, il çalışanları, öğrenciler, veliler, kamu kurumlarına uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulan anket kısa bir süre içerisinde yakla-

şık 3734 paydaş tarafından yanıtlanmıştır. Paydaş anketini yanıtlayan katılımcıların görevli oldukları kurum ve kuruluşlara göre dağılımları Tab-

lo 5’te yer almaktadır. 

Tablo 5: - Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımları 

  
Görev Yapılan Kurum/Kuruluş Sayı Yüzde 

1 Kamu Kurum ve Kuruluşu 6 0,16 

2 Üniversite 116 3,11 

3 Özel Sektör 41 1,10 

4 Sivil Toplum Kuruluşu 3543 94,88 

5 Diğer 28 0,75 

  Toplam 3734 100 

Tablo 5’teki verilere bakıldığında yanıtlama oranı açısından birinci olarak Sivil Toplum Kuruluşları, ikinci olarak Üniversiteler ve üçüncü 

olarak Özel Sektör olduğu görülmektedir. Paydaş anketini yanıtlayan paydaşların ilişkili oldukları tüm faaliyet alanları ise Tablo 6’da gösteril-

miştir. 
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Tablo 6: -Paydaşların İlişkili Oldukları Faaliyet Alanları 

İlişkili Olunan Faaliyet Alanı        Sayı Yüzde 

Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 1848 20,52 

 Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 1558 17,30 

Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 996 11,06 

Rehberlik faaliyetleri 983 10,92 

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 469 5,21 

İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 460 5,11 

Okul öncesi eğitim faaliyetleri 427 4,74 

Okulların temizlik ve düzeni 407 4,52 

Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 404 4,49 

Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 350 3,89 

Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 283 3,14 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 224 2,49 

ARGE faaliyetleri (Projeler) 216 2,40 

Diğer 193 2,14 

Özel okulların faaliyetleri 119 1,32 

Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 68 0,76 

Toplam         9005 100 

Tablo 6’daki anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Müdürlüğümüz paydaşlarının en çok ilişkili olduğu faaliyet alanlarının il-

kokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde yürütülen zorunlu eğitim faaliyetleri, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik faaliyetler, öğrenci-

lerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı, öğretim programları ve rehberlik faaliyetleri olduğu görülmektedir. 
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 Paydaşların Müdürlüğümüz faaliyetlerinden memnuniyet düzeyine ilişkin elde edilen bilgilere ise Tablo 7’de yer verilmiştir.  

Tablo 7: -Paydaşların Müdürlüğümüz Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi 

Faaliyetlerden Memnuniyet Düzeyi Sayı Yüzde 

1 777 16,23 

2 879 18,36 

3 1369 28,60 

4 1246 26,03 

5 516 10,78 

Toplam 4787 100 

Tablo 7’deki verilere bakıldığında 5 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Paydaşların yüzde 55’inin Müdürlüğümüz faaliyetlerinin 
geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 3-4 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların sorunlu görülen faaliyet alanlarına ilişkin 
verdikleri cevaplarla ilgili bilgilere ise Tablo 8’de yer verilmiştir. 
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Tablo 8: -Gelişim Alanları 

Gelişim Alanları Sayı Yüzde 

Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 1015 11,80 

Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 957 11,13 

Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 864 10,04 

Okulların temizlik ve düzeni 854 9,93 

Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 821 9,54 

İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 753 8,75 

Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 702 8,16 

Rehberlik faaliyetleri 577 6,71 

Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 477 5,55 

ARGE faaliyetleri (Projeler) 284 3,30 

Diğer 243 2,82 

Okul öncesi eğitim faaliyetleri 240 2,79 

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 233 2,71 

Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 216 2,51 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 213 2,48 

Özel okulların faaliyetleri 153 1,78 

Toplam         8602   100 

 Tablo 8 değerlendirildiğinde paydaşların Müdürlüğümüz faaliyet alanları arasında en sorunlu olarak gördükleri alanların sırasıyla Okul 

binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkânları, Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı, Zorunlu 

eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim), Okulların temizlik ve düzeni, Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler olduğu anla-

şılmaktadır. Paydaşların öncelik verilmesi gereken faaliyet alanlarına ilişkin verdiği cevaplar ise Tablo 9’da gösterilmiştir.  
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Tablo 9: -Öncelikli Alanlar 

Öncelikli alanları Sayı Yüzde 

Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 1528 14,55 

Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 1415 13,48 

Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 1038 9,89 

Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 1023 9,74 

Rehberlik faaliyetleri 788 7,51 

Okulların temizlik ve düzeni 774 7,37 

Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 711 6,77 

İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 626 5,96 

Okul öncesi eğitim faaliyetleri 562 5,35 

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 542 5,16 

ARGE faaliyetleri (Projeler) 426 4,06 

Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 371 3,53 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 349 3,32 

Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 162 1,54 

Özel okulların faaliyetleri 95 0,90 

Diğer       89 0,85 

Toplam 10499 

  

  100 

 Tablo 9’daki veriler değerlendirildiğinde paydaşlar önümüzdeki beş yıllık süreçte en çok öncelik verilmesi gereken alanlar arasında sıra-

sıyla öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı, öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, Zorunlu eği-

tim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim), Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları, Rehberlik faaliyetleri, Okulların 

temizlik ve düzeni olarak göstermişlerdir. Paydaşların memnun olunan faaliyet alanlarına ilişkin verdiği cevaplar ise Tablo 10’da gösterilmiştir.  



30 

 

 

 

 

 
 

ANKARA İL MİLLİ  EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

 

 

Tablo 10: -Memnun Olunan Alanlar 

Memnun Olunan Alanlar       Sayı Yüzde 

Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) 651 10,50 

Rehberlik faaliyetleri 643 10,37 

Hayat boyu öğrenme faaliyetleri 550 8,87 

Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı 497 8,02 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 439 7,08 

Diğer 493 7,95 

Okul öncesi eğitim faaliyetleri 424 6,84 

Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler 410 6,62 

Okulların temizlik ve düzeni 319 5,15 

İnsan Kaynakları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 309 4,99 

ARGE faaliyetleri (Projeler) 298 4,81 

Sınav hizmetleri/Ölçme ve değerlendirme 295 4,76 

Hizmetiçi eğitim (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.) 278 4,49 

Özel okulların faaliyetleri 236 3,81 

Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkanları 184 2,97 

Müdürlüğümüzün  organizasyon yapısı (teşkilat,  yönetim vb.) 172 2,78 

Toplam 6198 

  

100 

 
Tablodaki veriler değerlendirildiğinde paydaşlar, sırasıyla Zorunlu eğitim faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim), Rehberlik faaliyet-

leri, Hayat boyu öğrenme faaliyetleri, Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı, Bilgi İşlem ve Eğitim Tek-

nolojilerini en çok memnun oldukları alanlar arasında göstermiştir. Paydaş anketinden elde edilen yukarıdaki bulgulardan yola çıkılarak elde edi-

len görüş ve öneriler sorun  alanlarının belirlenmesinde dikkate alınmış ve geleceğe bakış bölümündeki hedef ve tedbirlere yansıtılmıştır. 
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KURULUŞ İÇİ ANALİZ 

Kurum Kültürü Analizi  

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurum kültürü analiz çalışması 2019-2023 stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında odak bir grup-

la 2-7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonuçları genel hatlarıyla aşağıda sunulmuştur. 

 

Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır: 

 

1. Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların varlığı ve etkililik düzeyi, 

2. Ödül ve ceza sistemlerinin varlığı ve uygulanma düzeyi, 

3. Sürekli ilerlemeyi teşvik eden bir insan kaynakları yönetiminin varlığı, 

4. Çalışanların stratejik plana yönelik sorumluluklarına ilişkin farkındalık düzeyi, 

5. Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi, 

6. Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyidir. 

 

Gerçekleştirilen analizlere göre kurumun güçlü olduğu alanlar öncelik sırasına göre: 

 

1. Bilginin ilgili çalışanlara ya da birimlere zamanında iletilme düzeyi, 

2. İletişim mekanizmalarının katılım ve iş birliğini destekleme düzeyi, 

3. Var olan kuralların değişim yönünde engel oluşturma düzeyi, 

4. Hizmetlerin sunumunda ve karar alma süreçlerinde ilgili paydaşların sürece dâhil edilme düzeyi, 

5. Çalışanlar arasındaki iletişimin resmîlik düzeyi, 

6. Çalışanların yöneticilerine ulaşmada açık iletişim kanallarının varlığı, 

7. Paydaş yönetim stratejisinin varlığı, 

8. İş birliği mekanizmalarının yeterlilik ve etkililik düzeyi, 

9. Bilginin paylaşılmasını ifade eden açıklık düzeyi, 

10. Çalışanların takım çalışmasına yatkınlık düzeyi, 

11. Karar alma süreçlerinin yeterli bilgiyle desteklenme düzeyi, 
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12.    Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmalarına imkân veren mekanizmaların varlığı, 

13.    İdarenin stratejik planı hakkında paydaşların bilgilendirilme düzeyi, 

14.    Üst yönetimin stratejik planın hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerindeki sahiplenme düzeyi, 

15. Çalışanların ve yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklık düzeyi, 

16. Birimler arası koordinasyonun etkililik düzeyi, 

17. Yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine imkân veren mekanizmaların varlığı, 

18. İdarenin hataları tolere etme düzeyi, 

19. Çalışanların karar alma süreçlerine katılım düzeyi, 

20. Çalışanların katılımını sağlamaya yönelik mekanizmaların varlığı, 

21. Rutin işlerin yanı sıra stratejik işlere odaklanma düzeyi, 

22. Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenme düzeyi, 

23. Dış çevrede meydana gelen değişiklikleri takip ederek buna göre konumlanma düzeyidir. 

 

 Teşkilat Yapısı 

 
Müdürlüğümüz şubeleri, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız yapısına uygun ve 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı İl 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne dayalı olarak çıkarılan İç yönerge ile yeniden yapılandırılmıştır.  

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü; Milli Eğitim Müdürü, Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü ile 32 şube, 25 İlçe Milli Eğitim Müdürlü-

ğünden oluşmaktadır. İlimizde 1747 resmi okul 1333 özel okul olmak üzere 3080 okul bulunmakta olup, 90 resmi kurum 1264 özel kurum ile 

toplamda 4434 okul/kurumumuz bulunmaktadır. 
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Şekil 2: - Teşkilat Şeması Şekil 2: - Teşkilat Şeması 
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 İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz, kurumsal hedeflere ulaşmanın başarılı bir insan kaynakları yönetiminden geçtiği bilinciyle çalışanlarını motive etmeye, 

eğitip geliştirmeye, ödüllendirmeye ve onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmaya çok önem vermektedir. 

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü yönetim kadrosunda, başta il milli eğitim müdürü olmak üzere maarif müfettişleri koordinatörü, 12 il mil-

li eğitim müdür yardımcısı, 25 ilçe milli eğitim müdürü, 5 maarif müfettişleri koordinatörü yardımcısı, 16 il milli eğitim şube müdürü, 94 ilçe 

milli eğitim şube müdürü ve 209 maarif müfettişi hizmet vermektedir.  

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler, teknik hizmetler ve eğitim-öğretim sınıfı olmak 

üzere dört hizmet sınıfına ayrılır. İlimiz genelinde 14 Kasım 2018 tarihi itibarıyla toplam 64.146 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. 

Genel idare hizmetleri sınıfındaki 427 çalışandan 28’i, teknik hizmetler sınıfındaki 94 çalışandan 8’i eğitim-öğretim sınıfındaki 208 çalı-

şandan 63’ü yüksek lisans mezunudur. Eğitim-öğretim sınıfındaki yüksek lisans yapan personel sayısı diğer sınıflara göre daha fazladır. Ayrıca 

lisans mezunu personel sayısının da eğitim-öğretim sınıfında daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak; insan kaynağının iç ve dış gelişme-

lere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. 
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Tablo 11:  -Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Durumu  

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU (2018) 

 
İSTİHDAM 

ŞEKLİ 

 
HİZMET 

SINIFI 

 
KADRO UNVANI 

EĞİTİM DURUMU     

 
İLKOKUL 

İLKÖĞ-
RETİM 

ORTAO-
KUL 

 
LİSE 

DENGİ 

 
EĞİTİM 
ENSTİ-
TÜSÜ 

 
ÖN Lİ-
SANS 

 
LİSANS 

 
YÜKSEK 
LİSANS 

 
DOKTORA 

 
TOPLAM 

    MÜDÜR (Şahsa Bağlı)      1   1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KADROLU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Genel İdari 
Hizmetler 

EĞİTİM UZMANI (Şahsa 
Bağlı)     1 9 2 15 10   37 

MÜD.YRD.         1 7 3   11 
ŞUBE MÜDÜRÜ       2   14 2   18 
TESİS MÜDÜRÜ           5    5 
UZMAN (ÖZEL.)     1  1 9   11 
ŞEF   3  18 45 4   70 
MÜDÜR (Şahsa Bağlı)      1    1 
BİLG.İŞLETMENİ   13  2 7    22 
VHKİ   48  25 17 1   91 
MEMUR  1 28  16 39 3 2 89 
AMB.MEMURU   1       1 
DAKTİLOGRAF          0 
SİV.SAV.UZMANI     1 1    2 
ŞOFÖR 1 12 5  1     19 
ARAŞTIRMACI   5 3 7 30 5   50 

Yardımcı Hiz-
metler 

HİZMETLİ 6 32 26  1 2    67 
BEKÇİ  2        2 

 
Teknik  

Hizmetler 

TEKNİSYEN   10  9 7    26 
MİMAR      1    1 
MÜHENDİS      21 8   29 
TEKNİKER     19 10    29 

Eğt. Öğrt. Hiz. MÜFETTİŞ         1     141 63 3 208 

TOPLAM 7 47 141 15 103 373 99 5 790 

NOT: Yukarıda belir tilen personelin dışında Hizmetli kadrosunda 1 Okur -Yazar personelimiz bulunmaktadır 
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 Teknolojik Kaynaklar 

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrenci kaydı, öğrenci nakli, personel ataması, personel nakli, personel özlük dosyaları, her türlü sınav 

başvuru ve sonuç bildirimi, yazılı iletişim, seminer ve kurs başvuruları, kurum tanıtımları, onarım başvuruları, kitap ihtiyacının belirlenmesi, her 

türlü eğitim aracı ve donatımının envanterinin çıkarılması, bilgi edinme, bilgisayar destekli eğitim kurumlarının fiziki kapasiteleri ve altyapı du-

rumları vb. alanlardaki iş ve işlemlerin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması gibi konularda bilişim teknolojilerini en üst düzeyde kul-

lanmaktadır.  

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, teknolojiyi iyileştirmek, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak 

amacıyla okul/kurumlarımızda bilgi teknolojisi sınıfları açılmıştır. 

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 ve öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime 

uyumlu hâle getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulmaktadır. 

   

 Mali Kaynaklar 

5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve 

kullanılması, hesap verebilirlik ve malî saydamlık ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni Kanun içerisine stratejik yönetim ve performans yöne-

timi de dâhil edilerek kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturulması sağlan-

mıştır.  

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, 

ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin bağışlarından oluşmaktadır.  
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Tablo 12: -Ankara MEM 2019 Yılı Bütçe Tahmini  

Eko Kod ÖDENEK TÜRÜ 2018 YILI BÜTÇE 2019 YILI BÜTÇESİ TAHMİNİ DEĞİŞİM ORANI 

 

01 

 

Personel Gideri 123.573.986,70 153.231.743,56 24 

 

02 

 

Sosyal Güvenlik Kuru-
muna Devlet Primi Gi-
deri 

244.476.473,50                     30.315.082,71 24 

 

03 

 

Mal Ve Hizmet Alım 
Gideri 

              
145.010.915,00 

                    1.798.135,35 24 

 

05 

 

Cari Transferler - - - 

 

06 

 

Sermaye Giderleri 
           

1.768.904.452,82 
  2.193.441.521,50 24 

 

07 

 

Sermaye Transferleri - - - 

 

 
Toplam 

           
1.918.376.196,06 

  2.378.786.483,11 24 
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 PESTLE Analizi 

PESTLE analiziyle Millî Eğitim Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve 

çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması 

bu analizin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Aşağıdaki matriste PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar ile bunların 

oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler ortaya konulmaktadır. 

Etkenler 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 
İdareye Etkisi 

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politik 

Kurumdaki yönetimsel değişik-
likler 

Yeni yönetimle yeni bakış açılarının 
ortaya çıkması. 

  Müdürlüğümüzde 2019-2023 Stratejik 
Plan dönemi hazırlık çalışmalarının 
başlamasıyla birlikte yönetim 
kadrosunun değişmesi kurumumuza 
yeni bir bakış açısıyla birlikte  
bireylerin rasyonel,proje bazlı  eğitim 
ve öğretimine destek sağlanması. 

Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin 
desteklenmesi 

  

  

Yöneticilerin ve sivil toplum 
örgütlerinin eğitime yönelik 
ilgisi 

Eğitim ve öğretime yönelik talebin 
giderek artması 

Yöneticilerin ve siviltoplum 
örgütlerinin eğitime ilişkin 
çalışmalara olumlu ilgi ve katkısı 

  İnsanların sahiplik hissedecekleri daha 
kusursuz, iyi hedeflenmiş, etkili 
sonuçlar elde etmek için tüm eğitim 
paydaşlarının katkısının alındığı 
katılımcılık temelli çalışmaların 
yapılmasına devam edilmesi 

Üst politika belgelerinde 
eğitimin öncelikli bir alan olarak 
yer alması 

Üst politika belgelerinde eğitimin 
öncelikli alan olarak yer alması 

 
Eğitim politikalarının değişim 
hızının yüksek olması nedeni ile 
olumlu etkiyi sağlayamaması 

Üst politika belgeleriyle uyumlu eğitim 
politikaları oluşturulmasına devam 
edilmesi, uzun vadeli eğitim politikaları 
oluşturulması, müdürlüğümüz olarak 
bu politikaların çıktılarına göre hareket 
edilmesi. 

Güney komşularımızdan olan 
Suriye’de yaşanan şavaş ve 
Irak’taki istikrarsızlıklar 
kaynaklı ülkemize yönelen göç 
hareketleri 

 Dış göç İlimizde  geçici koruma altında bulunan 
yabancıların çocuklarının eğitim ve 
öğretime erişim imkânlarının 
artırılması. 

Tablo 13: -PESTLE Analizi 
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Etkenler 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 
İdareye Etkisi 

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomik 

  
 Mesleki ve teknik eğitimle  
istihdam ve üretim ilişkisi 

Eğitimin sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmadaki işlevi konusunda 
toplumsal farkındalık 

  
  
  

  
  
  
  
Milli Eğitim Bakanlığı Vizyon 2023’te 
yer verilen eğı̇tı̇m-istı̇hdam-üretı̇m 
ilı̇şkı̇sı̇nin güçlendirilmesi; işgücü 
piyasasıyla uyumlu, etkili ve dinamik 
eğitim programlarının tasarlanması. 
 Mesleki eğitimde üretim bazlı yaklaşıma 
geçilmesi ve  meslek okullarının işgücü 
ihtiyaçlarına göre yaygınlaştırılması. 
 meslekı̇ ve teknı̇k eğı̇tı̇me atfedı̇len 
değerı̇n artırılması;  meslekı̇ ve teknı̇k 
eğı̇tı̇mde rehberlı̇k, erı̇şı̇m imkânlarının 
geliştirilmesi gibi konulardaki tüm 
çalışmaların müdürlüğümüz birimleri 
tarafından takip edilmesi, uygulama 
aşamasında  ivedilikle aktif katılımın 
sağlanması. 
  
  
  
  
  
  

Sektörün mesleki ve teknik eğitim 
konusunda iş birliğine açık olması 

İş gücü piyasasının yeterince 
şeffaf olmaması ve ucuz iş gü-
cü talebi 

Hayırseverlerin eğitim ve öğreti-
me katkı sağlaması 

  

  

Öğrenci ve ailelerin meslekler 
ve iş hayatıyla ilgili yeterli bil-
giye sahip olmaması 
  

Eğitimin kalitesinin arttırılması 
için kalkınma ajansı ve AB prog-
ramlarının varlığı, hibe ve destek-
ler 

Eğitim ve öğretimin finansma-
nında yerel yönetimlerin katkı-
sının yetersiz olması 

  
  
  

Özel sektörün mesleki eğitimde 
planlama ve uygulanma süreçleri-
ne katkı sunmak istemesi 

  
Mahalleler arası ekonomik ge-
lişmişlik farkı 
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Etkenler 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 

İdareye Etkisi 
Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosyokültürel 

 
Kamuoyunun eğitim öğretimin 
kalitesi ile eğitim öğretim 
çalışanlarının niteliğinin 
arttmasına ilişkin beklenti ve 
desteği 

Geniş bir paydaş kitlesinin varlı-
ğı 

  
  
  

 Nüfus hareketleri ve kent-
leşmede yaşanan hızlı deği-
şim 

 
Öğrenciler, okullar ve bölgeler 
arasında öğretmen ve yönetici 
niteliği, eğitim ortamı, donanımı ve   
kazanımlar açısından oluşan 
farklılıkların azaltılması ve 
uluslararası standartların 
yakalanması;  bütün bireylere çağın 
gerektirdiği bilgi, beceri, yeterlik, 
tutum ve davranışların 
kazandırılması; öğrencilerin bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlere katılımının artırılması; 
özel yeteneklilere yönelik kurumsal 
yapı ve süreçlerin iyileştirilmesi, 
öğrenme ortamları, ders yapıları, 
materyallerı̇,  tanılama ve 
değerlendı̇rme araçlarının 
geliştirilmesi;   özel eğı̇tı̇me ihtı̇yacı 
olan öğrencı̇lere yönelı̇k hı̇zmetlerı̇n 
kalı̇tesı̇nin artırılması 
  
  
  
  
  

Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin 
talebin artması 

  

  

Toplumda kitap okuma, spor 
yapma, sanatsal ve kültürel 
faaliyetlerde bulunma 
alışkanlığının yetersiz olması 

Nitelikli işgücününyetiştirilmesi 
için mesleki ve teknik eğitimin 
önemli olduğu algısı 

 Medyada eğitim ve öğretime 
ilişkin çoğunlukla olumsuz 
haberlerin ön plana çıkarılması 

İlimizde genç nüfusun fazla 
olması  
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Etkenler 
Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 
İdareye Etkisi 

Ne Yapılmalı? 
Fırsatlar Tehditler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknolojik 

 
Dünya ve ülkemizdeki 
teknolojik gelişmeler ve 
teknolojiye yapılan yatırımlar 

Gelişen teknolojilerin eğitimde 
kullanılabilirliğinin artması 

  

İnternet ortamında oluşan 
bilgi kirliliği, doğru ve güve-
nilir bilgiyi ayırt etme güçlü-
ğü 

 
Öğrenmede e-öğrenme sisteminin 
etkin kullanımı ile dijitalleşme 
stratejisine uyumlu şekilde müfredat 
düzenlemelerinin yapılması ve eğitim 
ve öğretimde teknolojinin etkin 
kullanımının artırılması; dijital içerik 
ve becerilerin gelişmesi 
için ekosistem kurulması ve dı̇jı̇tal 
becerı̇lerı̇n gelı̇şmesı̇ içı̇n içerı̇k 
gelı̇ştı̇rı̇lmesi ve öğretmen eğı̇timinin 
yapılması gibi konularda 
bakanlığımız ile eş güdümlü 
çalışılması. 

 Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, 
dijitalleşme ve endüstri 4.0 gibi 
olayların getirdiği yenilikler 

  

  

  

Bireylerde oluşan teknoloji 
bağımlılığı 

  

Mesleki ve teknik eğitimde eğitim 
ortamlarının teknolojik altyapıları-
nın güçlendirilmesi için sektörün 
destek vermesi 

  

 
Mesleki ve teknik eğitimde eğitim 
ortamlarının teknolojik altyapıları-
nın güçlendirilmesi için sektörün 
destek vermesi 
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Etkenler 
        Tespitler 

(Etkenler/Sorunlar) 

İdareye Etkisi 
Ne Yapılmalı? 

Fırsatlar Tehditler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çevresel 

 
Sürdürülebilir çevre 
politikalarının uygulanıyor 
olması, toplumun ve yerel 
yönetimlerin farkındalığı 

 
Taşımalı eğitimin tüm öğrencilere 
ulaşabilmesi. 

  
Köy nüfuslarımızın giderek 
azalması sonucunda öğrenci 
azlığı nedeniyle köy okullarının 
kapatılması. 
  

 
Başkentimizde ekolojik dengeyi 
korumaya yönelik çalışmalara ve 
eğitimlere toplum, yerel yönetim, 
STK vb. desteğinin alınarak devam 
edilmesi. 

Mevsimlik işçi çocukları için 
misafir öğrenci kontenjanlarımızın 
müsait olması. 

  
Taşınan öğrencilerin trafik 
kazalarına karşı savunmasız 
olması. 

  
Ankara’nın her yerine ulaşım 
ağının açık olması. 
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 GZFT Analizi 
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü GZFT Analizi hazırlanırken ilk önce dış paydaş görüş ve önerileri alınmıştır. İç paydaşların görüş ve öne-

rilerini almak için yapılan toplantı ve çalıştaylarda dış paydaş değerlendirme sonuçları da paylaşılmıştır. Paydaş görüş ve önerilerinin alınmasın-

da çapraz fonksiyonel takım yaklaşımı, çevresel değişimlere karşılık sistem yetenekleri haritasının çıkarılması, anket, mülakat, fikir tepsisi, is-

tasyon, kök sorun analizi ve beyin fırtınası yöntem ve teknikleri kullanılmıştır.  

 Güçlü yönlerimiz, hedeflerimize ulaşmada avantaj sağlayacak niteliklerimizi; zayıf yönlerimiz ise dezavantaj oluşturabilecek nitelikleri-

mizi göstermektedir. Zayıf ve güçlü yönlerimiz, kurumumuzun iç faktörleridir. Kurumumuza yönelik fırsatlar ve tehditler ise dış faktörlerdir. 

Dış faktörlerin tespitinde PEST analizi kullanılmıştır.  

  GÜÇLÜ YÖNLER 

1. On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim 13. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması 

2. İlgi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek çeşitlilikte okul ve program türünün 
varlığı 

14. Yeniliğe, gelişime ve takım çalışmasına yatkın insan kaynağı 

3. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitliliği ve yaygınlığı 15. Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği 

4. Yatılılık ve bursluluk imkânları 16. Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı 

5. Yeniliğe ve gelişmeye açık, genç öğretmen kadrosu 17. Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri 

6. Personel sayısının yeterliliği 18. Çalışanlara yönelik mesleki gelişim imkânları 

7. Araç gereç temininde kolaylık 19. İşletmede beceri eğitimi ve staj uygulamaları imkânı 

8. Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği gelişmiş   
insan kaynağı 

20. Öğretim materyallerinin ücretsiz dağıtımı ve elektronik ortamdan erişime 
açık olması 

9. İdareyle direkt görüşebilme imkânı 21. Okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına ilişkin çalışmaların yapılması 

10. Elektronik bilgi sisteminin etkin kullanımı (DYS SİSTEMİ) 22. Okul aile birliklerinin varlığı 

11. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 
kullanımı  

23. Öz değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları 

12. Eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik büyük ölçekli 
projelerin İlimizde yürütülmesi 

24. Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesi 

Tablo 14: -GZFT Analizi 
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ZAYIF YÖNLER 

1. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi 17. Hizmet binalarının aynı yerde olmaması 

2. Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önle-
me mekanizmasının yeterliliği 

18.  Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile ödül ve 
ceza sisteminin etkililiği ve yeterlilik düzeyi 

3. Okul ve kurumlarda sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi 19. Personelde oluşan teknoloji bağımlılığı 

4. Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi 20. Çalışanların izleme ve değerlendirilmesinin yeteri kadar yapılma-
ması 

5. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterlilik düzeyi 21. Kurum kültürünün istenen düzeyde olmaması 

6. Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi 22. Okul/kurum ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çözülebilecek 
bir sorunun incelenmeden Müdürlüğümüze gönderilmesi  

7. Atama ve görevde yükselme sisteminin liyakate dayalı yeterliliği 23. İnsan kaynaklarının  nitelik ve yeterlilik seviyesinin düşük olması 

8. İlköğretimde çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel becerilerini geliştire-
cek ortamların eksikliği 

24. Çalışanların güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine etkin katılım 
düzeyleri 

9. Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yetenekten çok öğretmen durumuna göre 
belirlenmesi 

25. Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin yetersizliği 

10. Açık liselerdeki zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısının artması 26. Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik 
düzeyi 

11. Teftiş ve kurumsal rehberlik süreçlerinin yeterince ayrışmaması 27. İzleme ve değerlendirme sisteminin yetersizliği 

12. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik bir sistemin olmaması 28. Derslik başına düşen öğrenci sayısında ilçeler arasında farklılıklar 
ve ikili eğitim uygulamalarının olması 

13. Çalışma ortamlarının uygun ve yeterli olmaması 29. Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin düşük olması  

14. Birim amirlerinin sık sık değişmesi 30. Mesleki ve teknik eğitimde ölçme değerlendirme sisteminin modü-
ler eğitime (öğrenme çıktılarına) yönelik olmaması 

15. İşlerin iş birliği içinde yapılmaması 31. Ankara genelinde okul ve kurumların anlık fiziki durumunu göste-
ren bir sistemin olmayışı 

16.Temizlik personelinin yetersiz çalışması, temizliğin tam yapılmaması 32. Servis araçlarının yetersizliği 
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FIRSATLAR 

1. Eğitimin sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki işlevi konusunda top-

lumsal farkındalık  
12. Müdürlüğümüzün MEB’in yemekhanesiyle aynı kampüs içerisinde bu-

lunması 

2. Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması 13. Büyükşehirde olması 

3. Ulaşım ağının gelişmesi 
14. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, dijitalleşme ve endüstri 4.0 gibi olayla-

rın getirdiği yenilikler 

4. Eğitim ve öğretime yönelik teşviklerin varlığı 
15. Eğitimin kalitesinin arttırılması için kalkınma ajansı ve AB programları-

nın varlığı, hibe ve destekler 

5. Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 
16. Özel sektörün mesleki eğitimde planlama ve uygulanma süreçlerine katkı 

sunmak istemesi 

6. Eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması 
17. Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin önemli 

olduğu algısı 

7. Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması 18. TYÇ ve meslek standartlarına ilişkin yeterlilik düzeylerinin tanımlanması 

8. Sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda iş birliğine açık olması 
19. Belgeli çalışanların istihdam edilmesine yönelik olumlu yönde adımların 

atılması 

9. Eğitim bilimleri alanında bilimsel araştırmaların yapılması 20. İlimizde genç nüfusun fazla olması 

10. Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli alan olarak yer alması 
21. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim ortamlarının teknolojik altyapılarının 

güçlendirilmesi için sektörün destek vermesi 

11. Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı sağlaması 22. Bakanlığa yakın olması nedeniyle iş birliğinin güçlü olması 
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TEHDİTLER 

1. İlimiz merkezinde ve kırsalında  ulaşım zorluğu  9. Yol ve dış etkenlerden kaynaklanan gürültü kirliliği 

2. Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan öğrencilerin olması 10. Eğitime ilişkin süreçlerde birçok kurum ve kuruluşun rol oynaması 

3. Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişim 11. Yükseköğretim sınavlarının öğrenciler üzerinde olumsuz etkisi 

4. Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 12. Mesleki ve teknik eğitime ilişkin olumsuz algı 

5. İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt 

etme güçlüğü 
13. Dış göç 

6. Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde 

bulunma alışkanlığının yetersiz olması 
14. Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin katkısının yetersiz 

olması 

7. İlimizde iş gücü piyasasının yeterince şeffaf olmaması ve ucuz iş gücü 

talebi 
15. Mahalleler arası ekonomik gelişmişlik farkı 

8. Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 

olmaması 
 

  Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi aşamalarında öne çıkan, durum analizini özetleyebilecek türde ifade-

lerden oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya koymak-

tadır.  

Durum analizinde yer alan her bir bölümde yapılan analizler sonucunda belirlenmiş olan tespitler ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak Müdürlü-
ğümüz stratejik planının mimarisi oluşturulmuştur. 
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BÖLÜM 3  

GELECEĞE BAKIŞ 
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 Misyonumuz 

Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, millî kültür ve de-

mokrasinin bilincinde, iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı, öz güveni, öz 

saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek, öğrenmeyi bir yaşam tarzı hâline ge-

tiren, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamaktır. 
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 Vizyonumuz 

 Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek.  
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  Temel Değerlerimiz 

 

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık 

3. Analitik ve Bilimsel Bakış 

4. Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik 

5. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri 

6. Meslek Etiği ve Mesleki Beceri 

7. Erdemlilik 

8. Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

9. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 

     10. Liyakat  
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 Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari 

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

nışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1: İlimizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve des-

teklenmesine yönelik etkin bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 

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

geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 1.3. Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile İlimizde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit 

öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

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

Hedef 2.1: Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tarafından kurula-

cak veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.  

Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla rasyonel mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim almaları sağla-

nacaktır.  

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

tır.  

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

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

leştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

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

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

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

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
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Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi için gerekli ön-

lemler alınacaktır. 

Hedef 4.3: Fen ve sosyal bilimler liselerinin de etkinliklere katılım artırılacaktır .   

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

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

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

yapılanması kurulacaktır. 

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yak-

laşım modeline uygun olarak çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğa-

larına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Amaç 6: İlimizde mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme, toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gerekleri-

ne uygun biçimde sunulacaktır.  

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

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen eğitimleri gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

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

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

Amaç 7: Özel öğretimin eğitim sistemi içer isideki payının ar ttılmasına yönelik önlemler  alınacaktır . 

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

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 
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 Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

 Amaç 1:   

 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazan-

dırılması sağlanacaktır. 

 Hedef 1.1. İlimizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve des-

teklenmesine yönelik etkin bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.  

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

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 
 İlimizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve des-
teklenmesine yönelik etkin bir ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 
Rapor  

Sıklığı 

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

İlkokul  

 

30 

95 96 96,5 97 97,1 97,5 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 88 89 89,5 90 91 92 6 Ay 6 Ay 

Lise     91,43 92 92,5 93 93,5 94 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap 
sayısı 

İlkokul  

30 
12 13 13,1 13,2 13,3 13,4 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul    8,27 9 10 11 12 13 6 Ay 6 Ay 

Lise    5,38 6 7 8 9 10 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğ-
renci oranı (%) 

40 
13 12 11 10 9 8 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Mü-
dürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

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

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

 Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, 
 Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması. 

Stratejiler 

S 1.1.1 
 Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme değer-

lendirme yapılacaktır. 

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

necektir. 

S 1.1.3 
 Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak ve yeterlilik temelli ölçme değerlendir-

me yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini              1.382.215.444,11TL 

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 sa-

hip 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, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılması yönünde 
farkındalık çalışmaları yürütülmesi, 

 Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması. 
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  Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri 
sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.  

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

ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.2 
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri siste-
mine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalama-
sı Ortaokul 

50 59,44 60 61 62 63 64 

6 Ay 6 Ay 
PG 1.2.2 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalama-
sı Lise 

50 69 70 71 73 74 76 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü-1 

İş birliği Yapılacak  
Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şu-
be Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve 
Eğitim Teknolojileri, Personel Şube Müdürlüğü-2. 
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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 1.2.2 

 Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve geliştirilen diji-
tal içerikler ilimizde de uygulanacaktır. 

S 1.2.3  Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilmesi için eğitimler verilecektir. 

Maliyet Tahmini              361.315.966,99 TL 

Tespitler 

 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. 

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 ilimizde yaşayan öğrenci ve öğretmenleri-

mizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

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

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3 
Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğret-

menlerimizin 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. Tasarım-beceri atölyesi sayısı 100 0 600 800 1000 1200 1400 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü -2 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim 

Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 

Kurumları Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Strateji Geliş-

tirme Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü-2. 
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Riskler 
 Tasarım- beceri atölyeleri kurulmasının maliyetli olması.  

Stratejiler S 1.3.1  Tasarım- beceri atölyeleri kurulması ve geliştirilmesi kapsamında öğretmen eğitimi yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini              839.029.024,08 TL 

Tespitler 
  Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin bulunmaması. 

  

İhtiyaçlar 
 Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin kurulması. 
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 Amaç 2: 
 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

 Hedef 2.1. Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tara-
fından kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır.  

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

Hedef 2.1 
Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için Bakanlık tarafından 
kurulacak veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde işlerlik kazandırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1. Coğrafi bilgi sistemindeki verilerin 
güncellenmesi 

100 0 0 0 0 100 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü– 3 (Emlak Kamulaştırma) 

İş birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 
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Riskler 

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

Stratejiler S 2.1.1  Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 

Maliyet Tahmini            797.805.054,77 TL 

Tespitler 
 Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması, 
 Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması. 

İhtiyaçlar 

 Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması, 
 MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretli olmasından dolayı çok fazla veli tarafından  kullanılmaması. 
 İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
 Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması, 
 Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği. 
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 Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla rasyonel mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim al-
maları sağlanacaktır.  

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

Hedef 2.2 
Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla rasyonel mesleki gelişim anlayışı içinde eğitim almaları 
sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı 
(%) 

25 13 14 15 16 17 18 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.2 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika 
Programlarına katılan öğretmen oranı  (%) 

25 37,9 38 38,5 38,6 38,8 39 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3Yönetici cinsiyet oranı (%) 25 32,72 33 33,5 34 34,5 35 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4 Ücretli öğretmen oranı (%) 25 7 6 5 4 3 2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Personel Şube Müdürlüğü-2 (Personel Şube Müdürlüğü -3) 

İş birliği Yapılacak 
Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şube Müdürlüğü, Ölçme Değerlendir-
me ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü. 
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Riskler 

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

Stratejiler 

S 2.2.1  Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 

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

Maliyet Tahmini             1.408.647.167,02 TL 

Tespitler 

 Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 
 Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması, 
 İl genelinde dengeli norm dağılımının olmaması, 
 Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulun-

maması. 

İhtiyaçlar 

 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 niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştı-

rılcaktır. 

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

Hedef 3.1 
Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırı-
lacaktır. 

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 36,16 38,42 59 64 70 75 6 Ay 6 Ay 

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

25 63,35 66,22 79 87 100 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen 
şartları elverişsiz öğrenci sayısı 

10 503 577 900 2000 3000 6600 6 Ay 6 Ay 

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

25 0 20 20 20 20 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü, Strateji Geliş-
tirme Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 
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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 dü-

zeyde 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           1.697.457.563,03 TL 

Tespitler 

 Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek zamanlı olmama-
sı, 

 Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 
 Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip değerlendirilememesi ve erken 

çocukluk eğitim hizmetine yönelik ortak bir kalite standardının olmaması, 
 Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde bilgi ve farkındalığa sa-

hip olmaması, 
 Yurdun bazı kesimlerinde şartları elverişsiz bazı ailelerin özellikle geçici koruma altında olanlar ile mevsimlik ta-

rım işçisi ailelerin erken çocukluk eğitimine erişimde sorunlar yaşaması. 

İhtiyaçlar 

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

tim faaliyetleri, 
 Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet modellerinin geliştirilmesi, 
 Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları, 
 Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması. 



67 

 

 

 

 

 
 

ANKARA İL MİLLİ  EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

 

 

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

ğerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.  

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

ri sağlanacaktır. 

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

değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

 PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam 

eden öğrenci oranı (%) 
20 37,39 29 22 15 7 0 6 Ay 6 Ay 

 PG 3.2.2 Temel 

eğitimde 20 gün 

ve üzeri devam-

sız öğrenci oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 gün ve üze-

ri devamsız öğrenci oranı (%) 
20 

6,25 5,95 5,65 5,05 4,35 3,55 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 gün ve 

üzeri devamsız öğrenci oranı (%) 
6,92 6,91 6,90 6,89 6,88 6,87 6 Ay 6 Ay 

 PG 3.2.3 Temel 

eğitimde okullaş-

ma oranı 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu okullaşma 

oranı (%) 
20 

90,98 91,86 99,2 99,5 99,8 99,8 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu okul-

laşma oranı (%) 
94,98 94,05 99,09 99,1 99,15 100 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 (%) 
20 22,45 21 19 17 14 9 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci sayı-

sı 30’dan fazla olan şube oranı(%) 
 20 22,45 21 19 17 14 9 6 Ay 6 Ay 
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Koordinatör Birim 
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak 

Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim 

Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel 

Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 

Riskler 

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

 Yurtiçi ve yurt dışı göç hareketlerin yaşanması ve nüfusun ülke genelinde homojen bir şekilde dağılmaması, 
 İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, 
 Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim temelli değerlen-

dirme konusunda deneyim eksikliği. 

Stratejiler 

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

S 3.2.2 
 Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için uygulanan ücretsiz ders kita-

bı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi uygulamalar iyileştirilerek bunlara devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini            3.164.545.885,38 TL 

Tespitler 

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

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

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

İhtiyaçlar 

 Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 
 Eğitim-öğretim faaliyetlerinin çocuğun gelişimsel özelliklerine göre uygulanması, 
 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 3 
Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişim-
leri 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 0 2 4 4 4 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 0 0 90 95 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına katılan öğrenciler-
den hedeflenen başarıya ulaşan öğrencilerin 
oranı (%) 

40 0 0 70 75 80 85 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Bi-
rimler 

 Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Din 
Öğretimi Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

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

Stratejiler S 3.3.1  Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini             1.328.842.528,54 TL 

Tespitler 

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

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

 Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması, 
 Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği bir sistemin bulunma-

ması, 
  Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması. 

İhtiyaçlar 

 İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 
 Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders dışı 

etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi, 
 Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve öğret-

menlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması, 
 Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için sistem kurulması, 
 Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması. 
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 Amaç 4:  
  Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal so-

runlara 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 öğrenci-
ler 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 92,84 93,89 95 97 99 100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üze-
ri devamsız öğrenci oranı (%) 

30 3,8 3,2 3 2,7 2,4 2 6 Ay 6 Ay 

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

20 2,1 3,9 1,4 1,2 1 0,8 6 Ay 6 Ay 

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

10 14,7 7,3 7 5 2 0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk 
oranı (%) 

10 54,1 57 59 62 65 70 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube 
Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

 Nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç, 
 Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, 
 Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

Stratejiler 
S 4.1.1 

 Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime katı-
lımlarının 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             717.782.055,21 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 olma-
sı, 

 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 düzenlen-
mesi, 

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

 Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 
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 Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi 
için gerekli önlemler alınacaktır. 

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 ye-
tiştirilecektir. 

Hedef 4.2 
Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrencilerin yetiştirilmesi için ge-
rekli önlemler alınacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

30 0 0 0 75 100 100 6 Ay 6 Ay 

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

40 2 3 3,5 4 4 4 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 0 5 10 20 30 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birim-
ler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlü-
ğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

 Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
 Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi, 
 Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

Stratejiler 

S 4.2.2   Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.2.3  Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini             589.260.268,28 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 oluştu-
rulması, 

 Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 
 Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 
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 Hedef 4.3: Fen ve sosyal bilimler liselerinin etkinliklere katılımı 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 yetişti-
rilecektir. 

Hedef 4.3 Fen ve sosyal bilimler liselerinin etkinliklere katılımı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütü-
len proje sayısı 

20 112 117 125 135 145 150 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2 Fen ve sosyal bilimler liseleri ile üniversi-
teler arasında imzalanan protokol sayısı 

30 0 6 6 8 10 12 6 Ay 6 Ay 

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

20 0 0 4 5 6 7 6 Ay 6 Ay 

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

30 0 0 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak  
Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü, Yükse-
köğretim ve Yurtdışı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

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

Stratejiler 
S 4.3.1  Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğretimin niteliği iyileştirilecektir. 

S 4.3.2   Fen ve sosyal bilimler liselerinin yükseköğretim kurumlarıyla iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini             191.570.210,58 TL 

Tespitler 

 Fen ve sosyal bilimler liselerinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü gelişimini des-
tekleyecek 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 sağ-
lamaması, 

 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 yetiştiri-
lecektir. 

Hedef 4.4 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

Hedefe 
Etkisi (%) 

PG 4.4.1. İmam hatip okullarında yaz okullarına ka-
tılan öğrenci sayısı 

250 350 400 450 475 500 6 Ay 6 Ay 30 

PG 4.4.2. Ortaokul Yabancı dil dersi yılsonu puanı 
ortalaması 

59,44 61 61,5 62 63 64 6 Ay 6 Ay 20 

PG 4.4.3.Ortaöğretim Yabancı dil dersi yılsonu pua-
nı ortalaması 

64 65 65,5 66 67 68 6 Ay 6 Ay 20 

PG 4.4.4. Yükseköğretim kurumları tarafından dü-
zenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı 

1000 1300 1500 1800 2000 2500 6 Ay 6 Ay 30 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlü-
ğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şu-
be Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 
 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 yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir. 

S 4.4.2  Ortaöğretim kurumları ile yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini             65.473.363,17 TL 

Tespitler 

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

İhtiyaçlar 

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

 Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 
 Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 
 Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması. 
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 Amaç 5:  
 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

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

ve rehberlik yapılanmasına uyum sağlanacaktır. 

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

Hedef 5.1. 
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve 
rehberlik yapılanmasına uyum sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Özel destek eğitiminden ya-
rarlanan engelli birey sayısı 

 
60 

 
27.679 

 
27.750 

 
27.800 

 
27.850 

 
27.900 

 
28.000 

 
6 Ay 

  
6 Ay 

PG 5.1.2. Rehber öğretmenlerinden 
mesleki gelişime yönelik hizmet içi eği-
time katılanların oranı (%) 

 
40 

 
64,72 

 
65 

 
66 

 
67 

 
68 

 
70 

  
6 Ay 

  
6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Bil-
gi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü. 
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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  Yapılandırılan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanacaktır. 

Maliyet Tahmini             140.646.483,76 TL 

Tespitler 
 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 eğitimde 
adalet temelli yaklaşım modeline uygun olarak çalışmalar yapılacaktır. 

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

Hedef 5.2 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet te-
melli yaklaşım modeline uygun olarak çalışmalar yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme uy-
gulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim veri-
len öğretmen sayısı 

 
60 

 
513 

 
550 

 
600 

 
650 

 
700 

 
750 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

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

 
40 

 
587 

 
600 

 
625 

 
650 

 
675 

 
700 

 
6 Ay 

 
6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdür-
lüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, 
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü. 
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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 iyi-

leştirilecektir. 

Maliyet Tahmini             581.985.450,25 TL 

Tespitler 

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

İhtiyaçlar 

 Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları planlanması, 
 Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
 Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 
 Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 
 Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin sağlanması. 
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 Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştı-
rılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

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

Hedef 5.3 
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılma-
dan 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 (%) 

40 9,49 11 12,50 14 15 16 6 Ay 6 Ay 

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

40 97,09 97,50 97,75 98 98,50 99 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde özel yetenekli-
lere yönelik açılan destek eğitim odalarında ders-
lere katılan öğrenci sayısı 

20 743 770 800 825 850 900 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak 
Birimler 

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğren-
me Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlü-
ğü, Ölçme, Değerlendirme Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

 Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, 
 Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, 
 Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, 
 Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

Stratejiler 
S 5.3.1  Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır. 

S 5.3.2  Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları ve materyalleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini           315.242.118,85 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:  
 

İlimizde mesleki teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme, toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uy-

gun biçimde sunulacaktır.  

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

Amaç 6 
İlimizde mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme, toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağı-
nın gereklerine uygun biçimde sunulacaktır.  

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 mesleki ve teknik eğitime 
ilişkin memnuniyet oranı (%) 

40 74 75 75 75 75 75 6 Ay 6 Ay 

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

30 500 750 1000 1500 2000 2500 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik orta-
öğretim öğrenci sayısı 

30 150 200 250 300 350 400 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, 
Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü. 
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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 program-

larına devamı sağlamaması, 
 Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi, 
 Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

Stratejiler  S 6.1.1  Mesleki ve teknik eğitimin görünürlülüğü artırılacaktır. 

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

Maliyet Tahmini             189.145.271,42 TL 

Tespitler 

 Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 
 Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak yükseköğretime daha fazla değer 

atfedilmesi, 
 Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 
 Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve 

becerilere dayanmaması, 
 Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı mesleklere yönelik becerilerin kazanılmasına 

imkân verecek bir yapının olmaması. 

İhtiyaçlar 

 Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali kaynak sağlanması, 
 Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri geliştirilmesi, 
 Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarışmaların düzenlenmesi için mali kaynak sağlanması, 
 Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin geliştirilmesi, 
 Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin geliştirilmesi. 
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 Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen eğitimleri gerçek iş ortamlarında 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 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen eğitimleri gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki geli-
şim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

100 261 544 570 675 736 802 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Ku-
rumları Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 
 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 
 Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacak-

tır. 

Maliyet Tahmini             184.295.392,50 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 moti-
vasyonunu olumsuz etkilemesi, 

 Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini 
güncel tutacakları imkânların yetersiz olması, 

 Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme sisteminden 
olumsuz etkilenmesi ve gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar 

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

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

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulu-
nan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu 
sayısı 

40 3 4 5 6 6 7 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapı-
lan protokol sayısı 

30 60 62 75 80 85 95 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı model baş-
vurusu yapan mesleki ve teknik eğitim kuru-
mu öğrencisi ve öğretmeni sayısı 

30 2 4 6 8 10 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Yükseköğre-
tim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem 
ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

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

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

Maliyet Tahmini             104.272.393,19 TL 

Tespitler 

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

 Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 
 Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör temsilcilerinin yer almada istek-

siz olması, 
 Ülkemizde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı doğma-

sı, 
 Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni mesleklerin ortaya çıkma-

sı. 

İhtiyaçlar 

 Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş birlikleri, 
 Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için finansman, 
 Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilmesi için elektronik sistem, 
 Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili kurumların desteğinin sağlanma-

sı, 
 Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin geliştirilmesi. 
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 Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, katılım ve tamamlama oranları 
artırılacaktır. 

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

rılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 25 5,8 12,54 13,05 13,75 14,50 15,05 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursla-
rı tamamlama oranı (%) 

25 79 65,60 68,50 71,25 74,30 76,05 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yarar-
lanma oranı (%) 

25 11,10 10,26 11,55 12,92 14,65 16,38 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.4 İlimizdeki geçici koruma altındaki 5-17 

yaş grubundaki yabancı öğrencilerin okullaşma ora-

nı (%) 

25 78 84 88 95 97 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 

Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 

Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme 

ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmet-

leri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

 Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması, 
 Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kariyerlerinde dikkate 

alınmaması, 
 Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı semtlerde eğitim ortamlarının yetersiz oluşu, 
 Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde olmayışı. 

Stratejiler S 6.4.1 

 Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve ili-

mizdeki geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânla-

rı artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini             482.562.935,39 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 semtlerde eğitim ortamlarının yetersiz kalması, 
 Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde değildir ve bazı 

bölgelerde çocukların resmi okullara kayıt edilmesi hususunda direnç göstermesi, 
 Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde çalışması. 

İhtiyaçlar 

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

 Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 
 Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması, 
 Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması. 
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 Amaç 7: 

 Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 

 Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirile-
cektir. 

Amaç 7  Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 

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

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 öğ-
rencilerin oranı (%) 

25 26,8 28,09 28 28,5 29 30 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 10,2 10,56 10,90 11,20 11,80 12,5 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 11,5 11,73 12,20 12,80 13,5 14 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencile-
rin oranı (%) 

25 21,8 21,52 22,5 23 23,40 24 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 
Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Bilgi 
İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler  Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması, 
 Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması. 

Stratejiler S 7.1.1 
 Özel öğretim kurumlarındaki teftiş-rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir yapıya dönüş-

türülecek ve bürokrasi azaltılarak resmi okullarla iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini            50.923.727,00 TL 

Tespitler 
 Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 
 Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında düşük olması. 

İhtiyaçlar 
 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 düzenlemeler yapılacaktır. 

Amaç 7  Özel öğretimin eğitim sistemi içerisindeki payının artırılmasına yönelik önlemler alınacaktır. 

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

Performans Göstergeleri 
Hedefe 
Etkisi  
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 
İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim 
kurumlarından sertifika alan kişi sayısı 

100 4.216 4.300 4.800 5.200 5.600 6.000 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş birliği Yapılacak Birimler 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 
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Riskler 

 Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlen-
memiş 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             29.099.272,33 TL 

Tespitler 

 Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması, 
 Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş olması, 
 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile eğitim hizmetinin kalitesinin 

denetiminin etkin olarak yürütülememesi. 

İhtiyaçlar 

 Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemeleri, 
 Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin altyapı düzenlemeleri, 
 Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilmesi, 
 Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi, 
 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim kalitesinin izlenmesine yönelik düzen-

leme yapılması. 
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Maliyetlendirme 
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Maliyetlendirme 

 

Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik amaç, hedef ve eylemle-

rin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik 

plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirilme süreci iyileştirilecektir.  

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:  

 Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin katılımlarıyla tespit edilmiştir, 

 Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleri ayrılmıştır, 

 Müdürlüğümüz merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, valiliklerin ve belediyelerin katkıları ile okul aile birliklerinin katkıları, sosyal 

yardımlaşma ve diğer gelirler 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. 

Genel bütçe, valilikler, belediyeler ve okul aile birliklerinin yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate alındığında Millî Eğitim Müdürlüğü-

müz 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için Tablo-15’te de belirtildiği üzere beş yıllık süre için 

tahmini 14.575.382.247,96 TL’lik kaynağın elde edileceği düşünülmektedir.  
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Tablo 15: -Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Kaynak Tablosu 

 
Kaynak Tablosu 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
Toplam Maliyet 

Genel Bütçe 2.378.786.483,11 2.616.207.285,94 2.877.786.728,36 3.165.422.036,48 3.469.620.624,52 14.507.823.158,41 

Valilikler ve Belediye-
lerin Katkısı 

6.000.000,00 6.858.600,00 7.567.779,24 8.405.532,40 9.326.778,75 38.158.690,39 

Diğer (AB ve Sos. 
Yard. ve Day. Fonla-
rı.kantin gelirleri. 
MTSK+SRC sınavı) 

4.622.862,92 5.284.394,60 5.830.801,01 6.476.270,68 7.186.069,94 29.400.399,15 

 
 
TOPLAM 

 
 

2.389.409.346,03 

 
 

2.628.350.280,55  

 
 

2.891.185.308,61 

 
 

3.180.303.839,56 

 
 

3.486.133.473,21 

 
 

14.575.382.247,96 
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 Müdürlüğümüz stratejik planında 7 Amaç ve 21 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe dağılımları 5 yıllık olarak alttaki 

tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde yaşanan artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık maliyetlendir-

me sonucunda Müdürlüğümüz tahmini olarak 14.575.382.247,96 TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. Plan dönemi amaç maliyetleri-

ne ilişkin alttaki tabloda ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 

Tablo 16 -Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

AMAÇ VE HEDEF NO 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM MALİYET 

AMAÇ 1 423.370.563,16  465.707,619,49  512.278.381,44  563.506.219,59  617.697.651,67  2.582.560.435,35  
HEDEF 1.1. 226.592.695,77  249.251,965,33  274.177.161,87  301.594.878,05  330.598.743,10  1.382.215.444,11  
HEDEF 1.2. 59.232.125,74  65.155,338,31  71.670.872,15  78.837.959,35  86.419.671,45  361.315.966,99  
HEDEF 1.3. 137.545.741,65  151.300,315,82  166.430.347,40  183.073.382,14  200.679.237,07  839.029.024,08  

AMAÇ 2 364.138.437,42  400.552,281,07  440.607.509,15  484.668.260,08  531.277.980,15  2.221.244.467,88  
HEDEF 2.1. 130.787.713,88  143.866,485,40  158.253.133,76  174.078.447,13  190.819.274,61  797.805.054,77  
HEDEF 2.2. 230.925.765,09  254.018,341,59  279.420.175,75  307.362.193,33  336.920.691,26  1.408.647.167,02  

AMAÇ 3 1.014.892.783,11  1.116.382,061,46  1.228.020.267,60  1.350.822.294,34  1.480.728.570,58  6.190.845.977,10  
HEDEF 3.1. 278.271.731,65  306.098,904,81  336.708.795,29  370.379.674,82  405.998.456,47  1.697.457.563,03  
HEDEF 3.2. 518.778.014,00  570.655,815,38  627.721.396,95  690.493.536,62  756.897.122,43  3.164.545.885,38  
HEDEF 3.3. 217.843.037,47  239.627,341,21  263.590.075,33  289.949.082,87  317.832.991,67  1.328.842.528,54  

AMAÇ 4 256.407.524,16  282.048,276,60  310.253.104,27  341.278.414,70  374.098.577,79  1.564.085.897,53  
HEDEF 4.1. 117.669.189,37  129.436,108,32  142.379.719,14  156.617.691,07  171.679.347,30  717.782.055,21  
HEDEF 4.2. 96.600.043,98  106.260,048,40  116.886.053,21  128.574.658,53  140.939.464,17  589.260.268,28  
HEDEF 4.3. 31.404.952,57  34.545,447,82  37.999.992,55  41.799.991,88  45.819.825,76  191.570.210,58  
HEDEF 4.4. 10.733.338,23  11.806,672,05  12.987.339,25  14.286.073,18  15.659.940,47  65.473.363,17  

AMAÇ 5 170.143.287,36  187.157,616,06  205.873.377,68  226.460.715,58  248.239.056,36  1.037.874.053,03  
HEDEF 5.1. 23.056.800,62  25.362,480,68  27.898.728,75  30.688.601,62  33.639.872,10  140.646.483,76  
HEDEF 5.2. 95.407.450,86  104.948,195,94  115.443.015,56  126.987.317,09  139.199.470,79  581.985.450,25  
HEDEF 5.3. 51.679.035,88  56.846,939,47  62.531.633,41  68.784.796,75  75.399.713,34  315.242.118,85  

AMAÇ 6 145.540.090,97  160.094,100,01  176.103.510,04  193.713.860,99  212.342.992,61  887.794.554,63  
HEDEF 6.1. 31.007.421,54  34.108,163,69  37.518.980,08  41.270.878,08  45.239.828,04  189.145.271,42  
HEDEF 6.2. 30.212.359,43  33.233,595,36  36.556.954,91 40.212.650,40  44.079.832,40  184.295.392,50  
HEDEF 6.3. 17.093.834,95  18.803,218,44  20.683.540,29  22.751.894,32  24.939.905,19  104.272.393,19  
HEDEF 6.4. 79.108.678,00  87.019,545,69  95.721.500,31  105.293.650,28  115.419.561,11  482.562.935,39  

AMAÇ 7 13.118.524,50  14.430,376,97  15.873.414,65  17.460.756,13  19.139.927,27  80.022.999,52  
HEDEF 7.1. 8.348.151,95  9.182,967,18  10.101.263,89  11.111.390,29  12.179.953,70  50.923.727,00  
HEDEF 7.2. 4.770.372,53  5.247,409,77  5.772.150,74  6.349.365,81  6.959.973,48  29.099.272,33  

AMAÇ TOPLAM 2.387.611.210,69  2.626.372,331,67  2.889.009.564,84  3.177.910.521,41  3.483.524.756,43  14.564.428.385,04  

Gen Yön. Gideri 1.798.135,35  1.977,948,88  2.175.743,77  2.393.318,15  2.608.716,78  10.953.862,92  

TOPLAM KAYNAK 2.389.409.346,03  2.628.350,280,55  2.891.185.308,61  3.180,303.839,56  3.486.133.473,21  14.575.382.247,96  
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104 

 

 

 

 

 
 

ANKARA İL MİLLİ  EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 İzleme ve Değerlendirme 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedef-

ler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî say-

damlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.  

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

mel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performansları-

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

Bu kapsamda Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü, 2019-2023 dönemine ilişkin kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve he-

defler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı 

sağlamak üzere 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında 

ve etkin biçimde alınabilmesi için Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.  

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç 

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

MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’ne uygun olarak oluşturduğumuz Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Stra-

tejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin süreçleri şu şekildedir:  

1. Ankara MEM 2019-2023 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının 

tespit edilmesi,  

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,  

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşılması,  

4. Güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması.  

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda 

iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini oluşturan birinci izleme kapsamında, tüm şubelerin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili ger-

çekleşme durumlarına ilişkin veriler Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından toplanarak değerlendirilecektir. Göstergelerin gerçekleşme 

durumları hakkında hazırlanan rapor, üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılması için gerekli görülen stra-

tejilerin alınması sağlanacaktır.  
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İZLEME DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 

İZLEME DEĞERLEN-
DİRME DÖNEMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLME 
ZAMANI 

İZLEME DEĞERLENDİRME DÖNEMİ SÜREÇ AÇIKLAMASI ZAMAN KAPSAMI 

 Birinci Dönem 

  

 Her Yılın Temmuz Ayı 
İçerisinde 

       
       Strateji Geliştirme Şubesi tarafından diğer şubelerin sorumlu 
oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin 
verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. 
       Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan 
raporun üst yöneticiye sunulması. 
 

 Ocak- Temmuz 

İkinci Dönem 
 İzleyen Yılın Şubat 
Ayı Sonuna Kadar 

      
      Strateji Geliştirme Şubesi tarafından diğer şubelerin sorumlu 
oldukları göstergeler ile ilgili yuıl sonu gerçekleşme durumlarına 
ilşkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi. 
     Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yıl 
sonu gerçekleşmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve 
sapma nedenlerinin değerlendirilerek gerekli stratejilerin oluştu-
rulması. 
  

 Tüm Yıl 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde, tüm şubelerin sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin 

veriler yine Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından toplanarak değerlendirilecektir. Performans göstergelerinin yılsonu gerçekleşme du-

rumları, gösterge hedeflerinden sapmalar görülüyorsa bunların nedenleri, üst yönetici başkanlığında şube yöneticilerince değerlendirilerek ge-

rekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Tablo17: -İzleme Değerlendirme Takvimi 
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A1   

H1.1   

H1.1 Performansı (PG1.1.1 Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG1.1.2 Performansı X Hedefe Etkisi) 

Sorumlu Birim   

Performans Göstergesi Hedefe Etkisi (%) 
Plan Dönemi Başlangıç 
Değeri(A) 

İzleme Dönemindeki Yıl-
sonu Hedeflenen Değer
(B) 

İzleme Dönemindeki Ger-
çekleşme Değeri(C) 

Performans(%) 

 (C-A) /(B-A) 

PG1.1.1:           

Açıklama 
Her yılın ilk altı ayında ulaşılan performans düzeyi dikkate alınarak izlemenin yapıldığı yılın sonu itibarıyla hedeflenen değere ulaşılıp ulaşı-
lamayacağının analizi yapılır. Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek hususlar ve riskler varsa bunlar değerlendirilir. Hedeflenen değe-
re ulaşılmasını sağlayacak temel tedbirlere kısaca yer verilir. 

PG1.1.2:           

Açıklama   

İzleme, Tablo 18’deki şablon kullanılarak gerçekleştirilir. Bu şablonun kullanılmasındaki amaç, gerçekleşmelerin birikimli bir şekilde iz-

lenerek plan döneminin başından itibaren elde edilen gelişmelerin ortaya konulması ve planın başarılı bir biçimde uygulanabilmesi için alınması 

gereken tedbirlere öz bir biçimde yer verilmesi sağlanır. 

Tablo 18: -Stratejik Plan İzleme Tablosu 
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 Performans Göstergeleri 
 

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

formans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirme uygulaması yürütülmüştür. Bakanlığa 

özgü geliştirilen performans göstergesi kartıyla 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 gü-

venirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır. Gösterge kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları oluşturul-

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

sunda toplanmıştır. 
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Tanımlar (MEB Tarafından Stratejik Plan için Yapılan Tanımlar)  

Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler in eğitimler ini, destek eğitim hizmetler i de sağlanarak 

akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzer indeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunlar ın çözümüne yönelik mekâna/konuma 

dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yöne-

timi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlar ına devam eden öğrenciler  ile yaygın eğitim kurumlar ına de-

vam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslardır. 

Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlar ındaki özellikler i ve akademik disiplin alanlar ındaki yeter lilikler i ile eğitim ihtiyaç-

larını eğitsel amaçla belirleme sürecidir. 

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlar ı öğrenciler inin becer i eğitimler ini işletmelerde, teor ik eğitimle-

rini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamala-

rını ifade eder. 

Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüsler inde yer  alan okullar  dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlar ında kurulan bir liklerdir . 

Ortalama Eğitim Süresi: Bir leşmiş Milletler  Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu'nda ver ilen ve 25 yaş ve üstü 

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

Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Ver i Ambar ı üzer inde çalışacak, öğrenciler in akademik ver iler iyle bir likte ilgi, yetenek ve miza-

cına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur. 

Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yur t dışına çıkma har icindeki nedenler in herhangi bir isine bağlı olarak örgün eğitim kurumla-

rından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. 

Örgün Eğitim: Belir li yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazır lanmış programlar la okul çatısı altında düzenli 

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

 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRCVDMyVCQ255YQ
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ28lQzQlOUZyYWZp
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ28lQzQlOUZyYWZp
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Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer  gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla 

güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder. 

Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlar ına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, lider liğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik 

yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir. 

Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler in tüm gelişim alanlar ındaki özellikler i ile yeter li ve yetersiz yönler inin, bireysel özellikle-

rinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir. 

Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçler ini destekleyen becer i destekli dönüşüm ile ülkemizin her  yer inde yaşayan öğrenci ve öğ-

retmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlamaya yönelik eğitsel dijital içe-

rik ambarıdır. 

Uzaktan Eğitim: Her  tür lü iletişim teknolojiler i kullanılarak zaman ve mekândan bağımsız olarak insanlar ın eğitim almalar ının sağ-

lanmasıdır. 

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

meden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelik-

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

Zorunlu Eğitim: Dör t yıl süreli ve zorunlu ilkokullar  ile dör t yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar  arasında tercihe imkân veren or ta-

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

mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 
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 Birim Sorumluluklar 

 
 Müdürlüğümüz birimlerinin stratejik plan ile kendilerine verilen hedef koordinatörlüğü ve sorumluluğu ile eylem sorumluluklarına ilişin 

tablolar hazırlanmıştır. Birimlerin 2019-2023 stratejik plan dönemindeki hedef koordinatörlüğü ve sorumluluklarına ilişkin bilgi alttaki tabloda 

verilmiştir. 

 EKLER 

BİRİMLER 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 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 

Özel Büro-1       i                                   

Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü       i i                             i   

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü -1 i i   i i K K K     i i i   i i     i     

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü -2 i i K i i   K İ     i i i   i i     i     

Ortaöğretim Şube Müdürlüğü -1 i K i i i   i   K K K i     i   i   i     

Ortaöğretim Şube Müdürlüğü -2 i i i i i   i   i i i i     i   i   i     

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü i i i i i   i   i i     i i   K K K i   i 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü i i i i i   i i i i i K i i         i     

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü -1 i i i i i i i           i i i i i i K   i 

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü -2 i i i i i i i           i i i i i i i   i 

Özel Öğretim Şube Müdürlüğü i i i i i i i   i i i   i i i i i i i K K 

Özel Eğitim Rehberlik Şube Müdürlüğü i i   i i i i i i i     K K K i         i 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube 

Müdürlüğü 
i i   i   i             i i i i   i i i   
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Hedef Koordinatörü: K          İş birliği Yapılacak Birim: i 

* Hedef kartı sorumlulukları, hedef kartlarındaki bilgiler ve birim görev alanları esas alınarak oluşturulmuştur.  

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü i i i İ i i i i i i       i           i   

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hiz-

metleri Şube Müdürlüğü 
K     i i       i i         i       i     

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 

Hizmetleri 
      i i           i i         i i       

Personel Şube Müdürlüğü- 1       i   i           i i i               

Personel Şube Müdürlüğü- 2   i i i K i         i i i i               

Personel Şube Müdürlüğü -3       i K i           i i i               

Personel Şube Müdürlüğü -4       i   i           i i i               

Personel Şube Müdürlüğü -5       i   i           i i i               

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -1 i     i   i i i i i   i         i i i     

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -2 i     i   i i i i i   i         i i i     

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -3 i     i   i i İ i i   i         i i i     

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -4 i     i   i i İ i i   i         i i i     

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü -5 i     i   i i İ i i   i         i i i     

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü -1       i   i i i i i   i   i     i         

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü -2       i   i i i i i   i   i     i         

İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü -3       K   i i i i i   i   i     i         

Sivil Savunma Hizmetleri       i                                   
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Strateji Sorumlulukları 

Amaç Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlular 

  

İlimizdeki tüm alanlarda ve eğitim kademele-
rinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterli-
liklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve destek-
lenmesine yönelik etkin bir ölçme ve değer-
lendirme yapılacaktır. 

  

1.1.1 

 Eğitim kalitesinin artırılması için 
ölçme ve değerlendirme yöntemleri 
etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli 
ölçme değerlendirme yapılacaktır. 

Ölçme, De-
ğerlendirme 
ve Sınav 
Hizmetleri 
Şube Müdür-
lüğü 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube 
Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, 
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, 
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Mesleki Tek-
nik Eğitim Şube Müdürlüğü, Strateji Geliş-
tirme Şube Müdürlüğü. 

1.1.2 

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sa-

natsal, sportif ve toplum hizmeti 

alanlarında etkinliklere katılımı 

artırılacak ve izlenecektir. 

1.1.3 

Kademeler arası geçiş sınavlarının 

eğitim sistemi üzerindeki baskısı 

azaltılacak ve yeterlilik temelli ölç-

me değerlendirme yapılacaktır. 

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına 
göre gereksinimlerini dikkate alan beceri te-
melli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçil-
mesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

1.2.2 

Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İn-
gilizce konuşulan dünyayı deneyim-
lemesi sağlanacak ve geliştirilen 
dijital içerikler ilimizde de uygula-
nacaktır. 

Ortaöğretim 
Şube Müdür-
lüğü-1 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Bo-
yu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim 
Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim 
Şube Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube 
Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolo-
jileri, Personel Şube Müdürlüğü-2 1.2.3 

Yabancı dil eğitiminde öğretmen 
nitelik ve yeterlilikleri yükseltilmesi 
için eğitimler verilecektir. 

Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik 

ve beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her 

yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimi-

zin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yaka-

lamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aş-

ması sağlanacaktır. 

1.3.1 
Tasarım-beceri atölyeleri kurulması 

ve geliştirilmesi kapsamında öğret-

men eğitimi yapılacaktır. 

Temel Eği-
tim Şube 
Müdürlüğü-2 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Bo-
yu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim 
Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, Mesleki Tek-
nik Eğitim Şube Müdürlüğü, Strateji Geliş-
tirme Şube Müdürlüğü, Personel Şube Mü-
dürlüğü-2 
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Müdürlüğümüzün yönetim ve öğrenme etkin-
liklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve ge-
liştirilmesi için Bakanlık tarafından kurulacak 
veriye dayalı yönetim yapısına il düzeyinde 
işlerlik kazandırılacaktır. 

2.1.1 
Okul bazında veriye dayalı yöne-
tim sistemine geçilecektir. 

Strateji Geliş-
tirme Şube 
Müdürlüğü 

Tüm birimler 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimleri-
ni desteklemek amacıyla rasyonel mesleki 
gelişim anlayışı içinde eğitim almaları sağla-
nacaktır. 

2.2.1 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin 
mesleki gelişimlerini sağlamak 
üzere hizmetiçi eğitimler düzenle-
necektir. 

Personel Şube 
Müdürlüğü-2 
(Personel Şube 
Müdürlüğü -3) 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Bo-
yu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Ortaöğre-
tim Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Te-
mel Eğitim Şube Müdürlüğü, Mesleki 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Yüksek 
Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şube Müdür-
lüğü, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştir-
me Şube Müdürlüğü, Maarif Müfettişleri 
Koordinatörlüğü. 
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Amaç Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlular 
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Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygın-

lığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk 

çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

  

3.1.1 
Erken çocukluk eğitim hizmeti yay-
gınlaştırılacaktır. 

Temel Eğitim 
Şube Müdür-
lüğü 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube 
Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube Mü-
dürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, personel 
Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şu-
be Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube 
Müdürlüğü. 

3.1.2 
Erken çocukluk eğitiminde şartları 
elverişsiz gruplarda eğitimin niteli-
ği artırılacaktır. 

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel 

olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, 

bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleş-

tirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçi-

lerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

  

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

Temel Eğitim 
Şube Müdür-
lüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Strateji Ge-
liştirme Şube Müdürlüğü, Orta Öğretim 
Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme 
Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdür-
lüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 

3.2.2 

Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği 
içinde eğitimlerine devam edebil-
meleri için uygulanan ücretsiz ders 
kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri 
gibi uygulamalar iyileştirilerek 
bunlara devam edilecektir. 

Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak 
yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

3.3.1 
Temel eğitimde yenilikçi uygula-
malara imkân sağlanacaktır. 

Temel Eğitim 
Şube Müdür-
lüğü 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, İn-
şaat Emlak Şube Müdürlüğü, Destek Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi 
Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 
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Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artı-
rılacaktır. 

4.1.1 

Kız çocukları ile özel politika gerektiren 
gruplar başta olmak üzere tüm öğrenci-
lerin ortaöğretime katılımlarının artırıl-
ması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapıla-
caktır. 

Ortaöğretim 
Şube Müdür-
lüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliş-
tirme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat 
ve Emlak Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değer-
lendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü. 4.1.2 

İkili eğitim kapsamındaki okulların 
sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânları-
nın kalitesi iyileştirilecektir. 

Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği bece-
rileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğren-
cilerin yetiştirilmesi için gerekli önlemler alına-
caktır. 

4.2.2 
Ortaöğretimde akademik bilginin bece-
riye dönüşmesi sağlanacaktır. 

Ortaöğretim 
Şube Müdür-
lüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliş-
tirme Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat 
ve Emlak Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değer-
lendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü., Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü. 

4.2.3 Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Ülkemizin entelektüel sermayesini artırmak, me-
deniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla 
fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendi-
rilecektir. 

4.3.1 
Fen ve sosyal bilimler liselerindeki öğ-
retimin niteliği iyileştirilecektir. 

Ortaöğretim 
Şube Müdür-
lüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Özel Öğre-
tim Kurumları Şube Müdürlüğü, Personel 
Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurtdı-
şı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Te-
mel Eğitim Şube Müdürlüğü. 

4.3.2 

Fen ve sosyal bilimler liselerinin   yük-

seköğretim kurumlarıyla iş birlikleri 

artırılacaktır. 

Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteli-
ği artırılacaktır. 

4.4.1 

İmam hatip okullarının öğretim progra-
mı ve ders yapısı güncellenecek, bu 
okullarda verilen yabancı dil eğitimi 
iyileştirilecektir Din Öğretimi 

Şube Müdür-
lüğü 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yükse-
köğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlü-
ğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, İnşaat 
ve Emlak Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim 
Şube Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü. 

4.4.2 
Ortaöğretim kurumları ile yükseköğre-
tim kurumları arasında iş birlikleri artırı-
lacaktır. 
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Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uy-
gun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlev-
sel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik 
yapılanmasına uyum sağlanacaktır. 

5.1.1 
Yapılandırılan psikolojik danışman-
lık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçla-
ra yönelik olarak uygulanacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 
Şube Müdür-
lüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Özel Öğ-
retim Kurumları Şube Müdürlüğü, Hayat 
Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Temel 
Eğitim Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve 
Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, 
Presonel Şube Müdürlüğü. 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranların-

dan soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürü-

nü güçlendiren eğitimde adalet temelli yakla-

şım modeline uygun olarak çalışmalar yapıla-

caktır. 

  

5.2.1 
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencile-
re yönelik hizmetlerin kalitesi artırı-
lacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 
Şube Müdür-
lüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Strateji 
Geliştirme Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu 
Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Em-
lak Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eği-
tim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Strateji 
Geliştirme Şube Müdürlüğü, Personel Şu-
be Müdürlüğü. 

5.2.2 

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

5.2.3 

Küçük onarım ve donatım hizmetle-
riyle okul ve kurumların fiziki 
imkânları ihtiyaçlar doğrultusunda 
iyileştirilecektir. 

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak 
niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencileri-
miz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına 
uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

5.3.1 
Özel yeteneklilere yönelik tanılama 
ve değerlendirme araçları daha ileri 
seviyeye taşınacaktır. 

Özel Eğitim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri 
Şube Müdür-
lüğü 

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğre-
tim Şube Müdürlüğü, Din Öğretimi Şube 
Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube 
Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Tekno-
lojileri Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değer-
lendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü. 
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Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve 
erişim imkânları artırılacaktır. 

6.1.1 

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer 
rehberliği etkin bir hale getirilecek 
ve mesleki ve teknik eğitimin görü-
nürlüğü artırılacaktır. 

Mesleki ve 
Teknik Eği-
tim Şube 
Müdürlüğü 

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlü-
ğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları 
Şube Müdürlüğü. 

Mesleki ve teknik eğitimde öğretmen eğitim-
leri gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

6.2.1 

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri 
desteklenecek ve hizmet içi eğitim-
ler gerçek iş ortamlarında yapıla-
caktır. 

Mesleki ve 
Teknik Eği-
tim Şube 
Müdürlüğü 

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, 
Orta Öğretim Şube Müdürlüğü, Özel Öğ-
retim Kurumları Şube Müdürlüğü, Yükse-
köğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdür-
lüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim 
ilişkisi güçlendirilecektir. 

6.3.1 
Mesleki ve teknik eğitim kurumları 
ile sektör arasında iş birliği artırıla-
caktır. Mesleki ve 

Teknik Eği-
tim Şube 
Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, 
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube 
Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü, Bilgi işlem ve Eğitim Tekno-
lojileri Şube Müdürlüğü. 6.3.2 

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

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek 
amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve ta-
mamlama oranları artırılacaktır. 

6.4.1 

Hayat boyu öğrenme programlarına 

katılım ve tamamlama oranlarının 

artırılması sağlanacak ve ilimizdeki 

geçici koruma altında bulunan ya-

bancıların çocuklarının eğitim ve 

öğretime erişim imkânları artırıla-

caktır. 

Hayat Boyu 
Öğrenme 
Şube Müdür-
lüğü 

Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, 
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğre-
tim Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendir-
me ve Sınav Şube Müdürlüğü, Temel Eği-
tim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 
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Özel öğretime devam eden öğrenci oranları 
artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim 
ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 

7.1.1 

 Özel öğretim kurumlarındaki teftiş-
rehberlik çalışmaları öğrenmeyi 
geliştirme odaklı bir yapıya dönüş-
türülecek ve bürokrasi azaltılarak 
resmi okullarla iş birlikleri artırıla-
caktır. 

Özel Öğre-
tim Kurum-
ları Şube 
Müdürlüğü 

Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, 
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğre-
tim Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendir-
me ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü., 
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem 
ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 

Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini 
artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

7.2.1 

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

Özel Öğre-
tim Kurum-
ları Şube 
Müdürlüğü 

Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü, Stra-
teji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Bilgi İş-
lem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdür-
lüğü. 
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AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

 PG 1.1.1 
 Bir eğitim ve öğretim döneminde bilimsel, kültürel, sa-
natsal ve sportif alanlarda en az bir faaliyete katılan öğ-
renci oranı (%) 

İlkokul Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

  

  

  

  

  

Bilgi İşlem ve Eğitim Tek-
nolojileri Şube Müdürlüğü, 
Din Öğretimi Şube Müdürlü-
ğü, Hayat Boyu Öğrenme 
Şube Müdürlüğü, Ortaöğre-
tim Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmet-
leri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube 
Müdürlüğü Temel Eğitim 
Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Mesleki Teknik Eğitim Şube 
Müdürlüğü, Strateji Geliştir-
me Şube Müdürlüğü. 

Ortaokul Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

Lise Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

PG 1.1.2 

 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

  

  

  

İlkokul 
Bilgi İşlem ve Eğitim Tekno-
lojileri Şube Müdürlüğü 

Ortaokul 
Bilgi İşlem ve Eğitim Tekno-
lojileri Şube Müdürlüğü 

Lise 
Bilgi İşlem ve Eğitim Tekno-
lojileri Şube Müdürlüğü 

PG 1.1.3 Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranı (%) 
Ölçme, Değerlendirme ve 
Sınav Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü 

 Performans Göstergesi Sorumlulukları 
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PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması Ortaokul 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme 
Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Temel 
Eğitim Şube Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim Şu-
be Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Personel Şube 
Müdürlüğü-2. PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması Lise 

Ortaöğretim Şube 
Müdürlüğü-1 

PG 1.3.1 Tasarım-beceri atölyesi sayısı 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme 
Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 
Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Temel 
Eğitim Şube Müdürlüğü, Mesleki Teknik Eğitim Şu-
be Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri, Personel Şube 
Müdürlüğü-2. 
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AMAÇ 2 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 2.1.1 Coğrafi bilgi sistemindeki verilerin güncellenmesi 
İnşaat Emlak Şube 
Müdürlüğü– 3 

Tüm birimler 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%) 
Personel Şube Müdür-
lüğü-2 (Personel Şube 
Müdürlüğü -3) 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Ha-
yat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, 
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü, Özel Öğretim Ku-
rumları Şube Müdürlüğü, Temel 
Eğitim Şube Müdürlüğü, Mesleki 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, 
Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim 
Şube Müdürlüğü, Ölçme Değerlen-
dirme ve Sınav Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü, Strateji Geliştirme Şube 
Müdürlüğü, Maarif Müfettişleri Ko-
ordinatörlüğü. 

PG 2.2.2 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına katılan öğretmen oranı (%) 
Personel Şube Müdür-
lüğü-2 (Personel Şube 
Müdürlüğü -3) 

PG 2.2.3 Yönetici cinsiyet oranı (%) 

Personel Şube Müdür-
lüğü-1 

  

PG 2.2.4 Ücretli öğretmen oranı (%) 
Personel Şube Müdür-
lüğü-2 (Personel Şube 
Müdürlüğü -3) 
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AMAÇ 3 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 3.1.1 3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-1 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şube Müdürlüğü Destek Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğren-
me Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlü-
ğü, Özel Öğretim Kurumları Şube 
Müdürlüğü, personel Şube Müdürlü-
ğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlü-
ğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 

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

Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-1 

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları elverişsiz öğrenci sayısı 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-1 

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

Personel Şube Mü-
dürlüğü-6 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü 

 Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Des-
tek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Stra-
teji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Orta 
Öğretim Şube Müdürlüğü, Hayat Bo-
yu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları 
Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şube Müdürlüğü, İnşaat ve 
Emlak Şube Müdürlüğü. 

PG 3.2.2 
Temel eğitimde 
devamsızlık oranı 

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsız öğ-
renci oranı (%) 

Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-1 

PG 3.2.2.2 Ortaokulda 20 gün ve üzeri devamsız öğ-
renci oranı (%) 

Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 

PG 3.2.3 
Temel eğitimde 
okullaşma oranı 
(%) 

PG 3.2.3.1 6-9 yaş grubu okullaşma oranı (%) 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-1 

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu okullaşma oranı (%) 
Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 

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 (%) 

 Temel Eğitim Şu-
be Müdürlüğü-1 

PG 3.2.4.2 Or taokulda öğrenci sayısı 30’dan fazla 
olan şube oranı (%) 

Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 

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

Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, 
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Destek 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Din Öğ-
retimi Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim 
ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü. 

PG 3.3.2 
Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden eğitim faaliyetlerine katılan öğ-
retmenlerin oranı (%) 

Personel Şube Mü-
dürlüğü-6 

PG 3.3.3 
Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan öğren-
cilerin oranı (%) 

Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü-2 
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AMAÇ 4 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 4.1.1 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak 
Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve 
Sınav  Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 

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

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

PG 4.1.4 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

PG 4.1.5 Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) 
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

  

PG 4.2.1 Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul oranı (%) Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hiz-
metleri Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Şube Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak 
Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve 
Sınav  Hizmetleri Şube Müdürlüğü.Strateji 
Geliştirme Şube Müdürlüğü. 

PG 4.2.2 Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

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

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülen proje sayısı Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim 
Kurumları Şube Müdürlüğü, Personel Şube 
Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim 
Şube Müdürlüğü. 

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

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

Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

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

Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

PG 4.4.1 İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Yükse-
köğretim ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü, 
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Em-
lak Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Mü-
dürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü. 

PG 4.4.2 Ortaokul Yabancı dil dersi yıl sonu puanı ortalaması Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

PG 4.4.3 Ortaöğretim Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 

PG 4.4.4 Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı Din Öğretimi Şube Müdürlüğü 



125 

 

 

 

 

 
 

ANKARA İL MİLLİ  EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

 

 

AMAÇ 5 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 5.1.1 Özel destek eğitimden yararlanan engelli birey sayısı 
Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mes-
leki ve Teknik Eğitim Şube Müdür-
lüğü, Özel Öğretim Kurumları Şube 
Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme 
Şube Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube 
Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Per-
sonel Şube Müdürlüğü. 

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

Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 

PG 5.2.1 
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili hizmet içi eğitim veri-
len öğretmen sayısı 

Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 

Din Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mes-
leki ve Teknik Eğitim Şube Müdür-
lüğü, Strateji Geliştirme Şube Mü-
dürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları 
Şube Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak 
Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eği-
tim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, 
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, 
Personel Şube Müdürlüğü. 

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

Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 

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

Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 

Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Or-
taöğretim Şube Müdürlüğü, Din Öğ-
retimi Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu 
Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel Öğ-
retim Kurumları Şube Müdürlüğü, 
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 
Şube Müdürlüğü, Ölçme, Değerlen-
dirme ve Sınav Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü. 

PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin programlara devam oranı (%) 
Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 

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

Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Şu-
be Müdürlüğü 
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AMAÇ 6 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 6.1.1 İşletmelerin mesleki ve teknik eğitime ilişkin memnuniyet oranı (%) 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlü-
ğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem 
ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Özel 
Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü. 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında Genel Beceri Test Seti uygulanan öğrenci sayısı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü, Orta 
Öğretim Şube Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim ve Yurtdışı 
Eğitim Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü. 

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Öğre-
tim Kurumları Şube Müdürlüğü, Yükseköğretim 
ve Yurtdışı Eğitim Şube Müdürlüğü, Hayat Boyu 
Öğrenme Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim 
Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol sayısı 
Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

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

Mesleki ve Teknik Eğitim 
Şube Müdürlüğü 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 
Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü 

Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü, Din 
Öğretimi Şube Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik 
Eğitim Şube Müdürlüğü, Ortaöğretim Şube Mü-
dürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Şube 
Müdürlüğü, Temel Eğitim Şube Müdürlüğü, 
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bilgi İşlem 
ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü. 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 
Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma oranı (%) 
Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü 

PG 6.4.4 
İlimiz'deki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki yabancı öğrencilerin okullaş-

ma oranı (%) 
Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü 
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AMAÇ 7 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

P.G. NO PERFORMANS GÖSTERGESİ ANA SORUMLU DİĞER SORUMLU 

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%) 
Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü 

Maarif Müfettişleri Koordinatörlü-
ğü, Strateji Geliştirme Şube Müdür-
lüğü, Bilgi İşlem ve Eğitim Tekno-
lojileri Şube Müdürlüğü. 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 
Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 
Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü 

PG 7.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (%) 
Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü 

PG 7.2.1. 
Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan kişi sayı-
sı 

Özel Öğretim Kurum-
ları Şube Müdürlüğü 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Mü-
dürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Şube 
Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehber-
lik Hizmetleri Şube Müdürlüğü. 



T.C. 

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 


