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Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça muharebe meydanlarında ne kadar
parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

SUNUŞ

Kamu kurumlarının, kamu hizmeti üretme ve sunma yükümlülüklerini, etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri zorunludur. Bu
kapsamda kamu kuruluşları için stratejik planlama; uygulanacağı süre içerisinde yol haritası niteliğindedir. Kurumların faaliyetlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerinde yararlanılan etkili araçlardan biri kurumun performansına uygun hazırlanmış stratejik planlardır.
Stratejik planlama yöneticilerin faaliyetlerine uzun vadeli bir perspektifle bakmalarını sağlar. Ve yine bu bağlamda iç ve dış etmenlerin
kurum üzerindeki etkilerini ölçebilir.
Günümüz dünyasında ülkeler tek başına hareket edemedikleri gibi Kurumlarında kendi başına hareket etmeleri düşünülemez. Dünyadaki
hızlı gelişme, kurumlarımızın bireyin ihtiyacına duyarlı, katılımcılığı ön plana alan, hedef ve önceliklerini belirleyen, hesap vermeyi ilke haline
getiren, şeffaf, etkin bir yapısının gereği olarak stratejik yönetim yaklaşımı belirlenmiştir. Bu bağlamda toplumsal, bilimsel, teknolojik alandaki
değişikliklerle birlikte Kurumların ihtiyaçları, varoluş amaçları değişmiş ve çeşitlenmiştir. Yönetim değişen bu amaçları karşılamaya yönelik
beşeri ve psikososyal özellikleri olan bir süreçtir. Bu sürecin verimli hale gelmesi iyi bir planlama ile mümkündür. Bilinmelidir ki kurum çalışmalarının, mutlu, heyecanlı, etkin ve verimli olması için çeşitli araçlar kullanılır. Stratejik planlamada bu yönetim araçlarından bir tanesidir.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak verilerle, ölçülebilirlik ilkesiyle , “2023 Eğitim Vizyonu” kapsamında hazırladığımız bu stratejik
plan bir yandan kurum kültürü oluşumuna, gelişimine ve güçlendirilmesine destek sağlayacak, diğer yandan da çağın gereklerini yerine
getirerek, kurumumuzun mali yönetimine etkinlik kazandıracaktır. Stratejik planın uygulanmasında okul ve kurumlarınızın bugünden
çok daha iyiye ulaşması için katılımcı ekip ruhuyla çalışmasına uygun olarak çaba sarf edileceği şüphesizdir. İlimiz çocuklarını muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkarabilecek ve dünyadaki çocuklar ile her alanda yarışabilecek seviyeye uygun bir stratejik planın toplumumuzun gelişimine ve refahına katkı sunacağına inanıyoruz. Bu sorumlulukla hareket etmenin mutluluğunu, katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
Stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen stratejik planlama çalışma grubuna (AR-GE) ve katkı sunan herkese teşekkür ederim.
Mehmet Emin KORKMAZ
Bitlis Milli Eğitim Müdürü
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El-Aman Hanı

gİRİŞ
21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığı, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. Ülkemizde de kamu mali yönetimini bu anlayışa
uygun olarak yapılandırmak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur. 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. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de ilk stratejik planını 2010-2014 ikincisini ise 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde
hazırlamış ve uygulamıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 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 ve bu amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler ortaya
çıkmıştır. 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.

Bölüm 1
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
2019-2023 Stratejik Planlama Süreci

Stratejik planlama sürecinde yapılan çalışmalar:
1. Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verilebilirliği ve
saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesinde: “Kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon
ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler
saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir. Bu kapsamda;
Bakanlığımız, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2018/16

sayılı genelgesi ile stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Bu genelgenin ekinde yer alan hazırlık programında il ve ilçelerde stratejik
planlama sürecinde yapılması gerekenler, kurulacak ekip ve kurullar
ile sürece ilişkin iş takvimi belirtilmiştir. Genelge eki doğrultusunda
hazırlıklar tamamlanarak çalışmalara başlanmıştır. İl Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü üzere
2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
2. Bitlis İl Milli
Eğitim
Müdürlüğümüzün
Ucia
dolupta
turepud2019-2023
aectiisStratejik
rea ini-Planı
AR-GE biriminin koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu bağlamda,
merkezde Milli Eğitim Müdürü başkanlığında “Strateji Geliştirme KuUcia dolupta turepud aectiis re oditatur rem non con nimosapid etur re
rulu’’ ve AR-GE’den
şube müdürü
başkanlığında
‘’ Stratejik
dusasorumlu
intiunt inientetures
eiurept aeceptiis
moluptaqu ur a dolorpos
at et
uli ipsum ipicien.
Planlama Ekibi ” kurulmuştur. Ayrıca ilçelerde İlçe Milli Eğitim MüDaepra id ulparum quaate nos delectus, utem. Ut vel modis estotas
dürlükleri bünyesinde
stratejik
plandan
birimler ile okullaraliatus. Rum
quiurobu
triusu inatusorumlu
nihiliu.
da stratejik plan ekipleri kurulmuştur. İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığındaki Strateji Geliştirme
Kurulu ile
periyotlarla
toplantılar
THE ICON
THEbelirli
WORD MARK
THE TAGLINE
Etur re dusa intiunt
iniet
Etur re dusa intiunt üst kurula
Etur rebilgilendirdusa intiunt
gerçekleştirilmiş, stratejik
planlama
hakkında
aeceptiis molup. Romne
inientetures eiurepspica
inientetures eaeceptiis
vigilic ons. Abeferei iam
vasti. Bem la remtum,
molup.simurnis taUgias
me yapılmıştır.
det potimoviume in
nitIgit. Nemquid neo erc
doleniae cume pr.
Stratejik planlama, katılımcı bir planlama yaklaşımıdır. İl Milli
Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen Strateji Planlama Ekibi
il, ilçe ve okul düzeyinde seminerler vererek stratejik yönetim anlayışının en alt düzeye kadar yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışmıştır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınladığı yazı ile kurumun tüm çalışanlarına 2019-2023 Stratejik Plan çalışmalarının başladığı duyurulmuş, çalışanların ve idarecilerin desteğini sağlamak için çeşitli toplantılar düzenlenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AR-GE Biriminin
web sayfasında duyurular yapılmıştır. Gerekli doküman desteği sağlanmıştır.
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Tablo 1: Strateji Geliştirme Kurulu

Sıra

Adı SOYADI

Unvanı

Görevi

İl Milli Eğitim Müdürü

Başkan

1

Mehmet Emin KORKMAZ

2

Bedirhan EKİNCİ

İl Milli Eğitim Müdür Yrd.

Üye

3

Nedim YOLDAŞ

İl Milli Eğitim Müdür Yrd.

Üye

4

Hüseyin ULUDAĞ

İl Milli Eğitim Müdür Yrd.

Üye

5

Nurettin BİRİŞİK

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

6

Kayahan SUBAŞI

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

7

Fesih YILDIZ

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

8

Metin AYGÜN

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

9

Suat BİRLİK

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

10

Mehmet KARA

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

11

Nevzat ULUS

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

12

Mehmet Salim EKİN

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Üye

13

Mutluk ÖZDEN

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye

14

Yavuz BEŞKARDEŞ

Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü

Üye
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Tablo 2: Strateji Planlama Ekibi

Sıra

Adı SOYADI

Unvanı

Görevi

1

Fesih YILDIZ

İl Milli Eğitim Şube Müdürü

Başkan

2

Nevzat ALCA

Öğretmen

Koordinatör

3

Erkan MOLLAKÖY

Öğretmen

Üye

4

Mesut SÜNE

Şef

Üye

5

Fuat EPİK

Ayniyat Saymanı

Üye

6

İlhami YÖĞÜNT

Şef

Üye

7

Rahmi ÜREGİL

Sayman

Üye

8

Derya KARA

Şef

Üye

9

Muhlis YOLDAŞ

Şef

Üye

10

M. Yavuz ŞAVLİ

Şef

Üye

11

Maşallah SULUKAYA

Şef

Üye

12

Kıyasettin EKİN

Şef

Üye

13

İsmetullah KARAKUZU

Şef

Üye

14

Ahmet DALKILIÇ

Şef

Üye

15

Necip DİNÇ

Teknisyen

Üye

16

Yunus UNUTUR

Şef

Üye

17

Abidin KIZILTEPE

Şef

Üye

18

Hasan BENİCE

Şef

Üye

19

Yılmaz YELEKİN

Şef

Üye
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3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanırken; katılımcılık ilkesi çerçevesinde ilin eğitimi konusunda algıyı ölçmek
amacıyla iç ve dış paydaşlara yönelik ‘Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan Paydaş Anketi’ hazırlanarak uygulanmıştır.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan Paydaş Anketine 2919 kişi katılmıştır. Anket verileri anket değerlendirme ekibi tarafından
değerlendirilmiş ve sonuçları 2019-2023 Stratejik Planına yansıtılmıştır. Bunun neticesinde müdürlüğümüzün eksik görülen yönleri ile iyileştirilmeye açık alanlar tespit edilerek bu alanlarla ilgili GZFT çalışması ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Durum Analizi Raporuna kaynak teşkil edecek eğitim
istatistikleri veri toplama yöntemi ile birimlerimizden temin edilmiştir. Bakanlığın yıllar bazında yayınladığı Milli Eğitim İstatistikleri (National Education Statistics) kitaplarından ve TÜİK verilerinden yararlanılarak Mevcut Durum Analizi Raporu hazırlanmıştır.
4. İlimizin 2019-2023 Stratejik plan hazırlama sürecinde çalışmaları yürüten stratejik planlama ekibi, gerekli verilerin elde edilmesi ve planın
takvime uygun olarak hazırlanması için aktif bir çalışma içine girmiş olup belirli periyotlarla strateji geliştirme kuruluyla çalışmalar hakkında bilgi
alışverişi yapmıştır.

7

Bölüm 2
STRATEJİK PLAN MODELİ

STRATEJİK PLAN MODELİ
İlin stratejik planı bakanlığın yayınlamış olduğu temel yapı çerçevesinde gerçekleşmiş ve bu yapı kapsamında hazırlanmıştır. Temel vizyon kapsamında belirtilen eğitim ve öğretime erişimin arttırılması, eğitim ve öğretimde kalitenin arttırılması ile eğitim ve öğretimde kapasitenin geliştirilmesi temaları üzerinden stratejik plan hazırlanmış ve buna göre hazırlık çalışmaları, paydaş görüşleri, kurul toplantıları, seminerler, çalıştaylar
düzenlenmiştir. Stratejik plan temel yapısı, bakanlığın temel yapısı baz alınarak il planına uyarlanmıştır.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Oluşum Aşaması
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Bölüm 3
DURUM ANALİZİ

DURUM ANALİZİ

tam teşkilatlı olarak öğrenimine devam etmiştir. Bu mektebin müdürü aynı zamanda milli eğitim müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

KURUMSAL TARİHÇE
BİTLİS’İN EĞİTİM TARİHİ

Medeniyet ve ilim şehri Bitlis, yüksek kayalık ve dağlarla çevrili, dar bir vadi üzerinde kurulmuştur. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip
olan şehir, Diyarbakır-Van yolu üzerinde bir konaklama ve geçit yeridir. Tarihin akışı içerisinde İdris-î Bitlisi, Şems-î Bitlisi, Şükrü-î Bitlisi, Müştak Baba, Şeref Han gibi pek çok devlet, siyaset, tarih ve ilim
adamı yetiştirmiştir. Yavuz Sultan Selim döneminde dini ve müspet
ilimlerin yapıldığı medreselerin var olduğu bir ilim şehridir. Osmanlının son dönemlerinde de Bitlis’e gelen Alman Wilhelm Köhler, Bitlis’te
yetmiş okul ve dört medresenin olduğunu belirtmiştir.

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Bitlis, eğitim açısından
zamanın modern eğitim kurumları olan mülkiye ve askeri rüştiye (ortaokul), askeri idadi (lise) , mektebi-i sultani (lise), ilk öğretmen okulu,
her mahallede ilkokul ve azınlıklara ait lise, Amerikan Koleji, Amerikan Çocuk Yuvası, Alman Çocuk Yuvası gibi birçok eğitim kurumuna
sahip önemli bir ildir. Cumhuriyet Dönemi’ne gelinceye kadar Muş,
Siirt ve Bingöl’ün, Bitlis’e bağlı sancaklar olması da ilimizin bölgede
önemli bir kültür merkezi olduğunu göstermektedir. Ancak I. Dünya
Savaşı’nda (1914-1918) Bitlis’in Ruslar tarafından işgal edilmesi sonucu 70.000 civarında olan şehir nüfusu, 1917-1923 yılları arasında
4.000-5.000’e düşmüştür. Nüfusun savaş nedeniyle bu kadar düşüş
göstermesi, Bitlis’in eğitim ve kültür bakımından da büyük bir gerileme içine girmesine neden olmuştur. Bu dönemde de Mektebi-i Sultani

2. Cumhuriyet Dönemi

Cumhuriyetin ilanında, merkez ilçede iki, Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçe merkezlerinde birer ilkokul bulunmaktadır.
•
•
•

1926 yılında Mekteb-i Sultani’nin kapanması sonucu aynı yıl Bitlis
Ortaokulu açılmıştır.
1928 yılında yani harf devriminin yapıldığı yıllarda, Bitlis merkezde iki ilkokul, biri o zamanki adıyla Numune Mektebi(Kazım Paşa
İlkokulu), diğeri Kız Mektebi (Gazipaşa İlkokulu) vardır.
1929 yılında Bitlis merkezde 500’e yakın öğrenci ve 5 ilkokulun
bulunduğunu görüyoruz. Bunun nedeni Bitlis’in 1929 yılında ilçe
merkezi yapılarak Muş iline bağlı hale getirilmesidir. Altı yıllık bu
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devrede Bitlis ilköğretimsiz kalmıştır. 25 Aralık 1935 tarihli kanun
ile yeniden il haline getirilen Bitlis’te, bu tarihten itibaren bir yenileşme hareketi başlamıştır.
• Bitlis’in il haline getirilmesinin meyveleri 1940 yıllarında görülmektedir. Buna göre 1935’te 11 olan okul sayısı, 1940–1941 yılları
arasında 15’e yükselmiştir. Yine 1935’te 613 olan öğrenci sayısı,
1940–1941 yıllarında 1.126’ya yükselmiştir. Bu dönemin en önemli
sorunu Bitlis’te henüz bir lisenin olmayışıdır. Bu yüzden gençlerin
çoğu dışarıya gidip okumak zorunda kalmış, gidemeyenler ise ilköğretimden sonra okula devam edememiştir.
• 1941–1945 yılları, Bitlis’te eğitimin durakladığı dönemdir. Bu
dönemde okullaşma oranında herhangi bir artış olmamıştır. Bunun nedeni, bu dönemde II. Dünya Savaşı’nın çıkmış olmasıdır.
1945–1950 yılları, Bitlis’te eğitim ve öğretim alanında gelişmenin
sağlandığı dönemdir. Nitekim 1940–1945 arası 15 olan okul sayısı
99’a yükselmiştir. Bu dönemle ilgili olarak diğer önemli bir not da,
Ahlat’ta bir ortaokul açılmasıdır. 1949 yılında ise Bitlis merkez için
önemli sayılabilecek bir gelişme, Bitlis Erkek Sanat Enstitüsü’nün
eğitim öğretime başlamasıdır.
• Bitlis’te, 1953–1954 Öğretim Yılında, Bitlis Lisesi eğitim-öğretim
vermeye başlamıştır. Özellikle ilköğretimden sonra üst öğrenime
devam edemeyen öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi lisenin
açılması ile sağlanmıştır. Bu dönemde, 1954 yılında Tatvan Ortaokulu ayrıca, yine Adilcevaz’da Adilcevaz Ortaokulu eğitim–öğretime başlamıştır.

•

•

1955-1960 yılları arasındaki dönemin özelliklerinden biri, yatılı
bölge okullarının temellerinin atılması olmuştur. Eğitimde fırsat
eşitliğine imkân veren milli eğitimin amaçlarının gerçekleşmesinde önemli bir paya sahip olan yatılı bölge okullarının önemi oldukça fazladır. Bu anlamda, ilk atılım 1957 yılında Tatvan Yatılı Bölge
Okulu, 1958’de Ahlat Yatılı Bölge Okulu’nun yapımıyla gerçekleştirilmiştir.
1960–1970 yıllarında Bitlis’te, eğitim ve öğretim alanında kapsamlı çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bunlardan Bitlis Kız Sanat
Enstitüsü 1961–1962, Bitlis İmam Hatip Okulu 1967–1968, Bitlis
Öğretmen Okulu, Sağlık Koleji ve Tatvan Lisesi 1969–1970 Eğitim
Öğretim Yılında açılmıştır. Yine aynı yıl Tatvan ve Adilcevaz’da Akşam Kız Sanat Okulları eğitim ve öğretime başlamıştır.
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1966–1967 Öğretim Yılında Mutki’de ve Hizan’da birer ortaokul, 1970
yılında Ahlat Selçuklu Lisesi eğitim-öğretime başlamıştır. 1971–1972
yılında Mutki Yatılı Bölge Okulu faaliyete geçmiştir. Bu yıllar arasında
Bitlis’te okulların açılmasının yanında diğer eğitim kurumlarında da
çeşitli gelişmeler olmuştur.

•

•

•

•

1970–1980 yılları okul yapma çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemdir. Bu dönemde genelde lise binaları ve yatılı bölge okulları,
temel eğitim ikinci kademe okulları, halk eğitim merkezleri, kız
meslek liseleri yapıldığını görüyoruz.
1980–1990 yılları arasında, Bitlis’te, eğitim öğretim faaliyetlerinin
daha sistemli ve planlı yapıldığı görülmektedir. Fakat başta öğretmen ve dershane olmak üzere, eğitim öğretimle ilgili başlıca sorunlar devam etmiştir. 1980 yılında DPT tarafından yapılan araştır-

ma, Bitlis’te bu yetersizliği gözler önüne sermiştir. Bu araştırmaya
göre, eğitim seviyesi bakımından iller arasında son sıralarda yer
aldığı görülmüştür.
Bu dönem içerisinde, 1987–1988 Eğitim Öğretim Yılında, Bitlis’te
önemli bir gelişme de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı Tatvan
Meslek Yüksek Okulu’nun hizmete girmesidir. Daha sonra 1992–
1993 Eğitim Öğretim Yılında Bitlis Meslek Yüksek Okulu ve Ahlat
Meslek Yüksek Okulu, 1993–1994 Eğitim Öğretim Yılında Adilcevaz
Meslek Yüksek Okulu ve 1997–1998 Eğitim Öğretim Yılında Bitlis
Sağlık Yüksek Okulu’nun açılmasıyla Bitlis, yükseköğrenimle de
tanışmaya başlamıştır.
2003 yılından sonra Bitlis’te, eğitim ve öğretim kurumlarının yapımı konusunda ciddi bir hareketliliğin olduğu görülür. Milli Eğitim
Bakanlığının çabaları sonucu devlet yatırımları dışında özel sektörün eğitim alanındaki yatırımlarının Bitlis’e getirildiği görülmektedir. Ayrıca cumhuriyet tarihinden bu yana üniversitelileşme açısından Bitlis’in makûs tarihinin değiştiği görülmektedir. Böylece
geçmişte üniversite düzeyinde eğitim veren kurumlara sahip olduğu, bu özelliği ile de tarihte bir kültür merkezi haline geldiği ve
yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle geçmişte söz sahibi olduğu günlere doğru önemli bir adım atılmıştır. Bitlis Eren Üniversitesi, yakın gelecekte yükseköğretimde bölgede sayılı kurumlar arasında
yerini alarak Bitlis’e hak ettiği saygınlığı yeniden kazandıracaktır.

Eğitimde fiziki altyapı ve donanım alanında ortaya konulan çabanın, eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve okullaşma oranının
artırılması yönünde önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Bunun neticesinde iller arası başarı sıralamasında LYS ve KPSS baz alındığında,
Bitlis 2010 ve 2011 yıllarında LYS Türkçe-Sosyal puan türünde Türkiye
birincisi olurken 2012 KPSS Genel Kültür ham puan ortalamasında ise
Türkiye yedincisi olmuştur.
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Bitlis ili son yıllarda ulusal projelerde öncü olmaya başlamıştır.
2018 yılında ilimiz TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 481 başvuru ile Türkiye’de 10.sırada yer aldı. Ayrıca bölge
sergisine çağrılan 100 projeden 12’si ilimize aittir. TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencile¬ri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ise ilimiz 602 proje başvurusu yaptı. Bölgede 1608 proje başvurusunun yapıldığı göz
önüne alındığında ilimizin bölgede büyük bir yüzdeliğe sahip olduğu
görülmekte¬dir. Yine ülke genelinde başvuru sayısı olarak ilimiz kendisine 4.sırada yer buldu.
Van Bölgesi’nde sergiye davet edilen 80 projenin 28’ine ilimize
aittir.Van Bölge sergisine davet edilen TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na ait 28 projemizin 2 tanesi ülke
finaline kalmıştır. Bu iki projeden biri Türkiye birincisi, diğeri Teşvik
Ödülüne hak kazanmıştır.

UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-19 Stratejik Plan’ı Strateji
Geliştirme Başkanlığı’nın gerekli onayından sonra internet sitesinden
yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Sonrasında plan kitap olarak basılıp
tüm il müdürlüklerine ve kurumlara yollanmıştır.
2015-2019 Stratejik Planında ilimizin 3 temaya ilişkin 3 stratejik amaç ve 7 stratejik hedefi yer almaktadır. Hedeflerin gerçekleşme
oranlarını belirleyen 112 adet performans göstergesi yer almıştır. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğümüz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır.
Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini oluşturan
performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama Birimince düzenli olarak toplanarak değerlendirilmiştir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak
stratejik plan gözden geçirilerek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçların
karşılaştırılması yapılmıştır. Belirlenen stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler, 6 aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlayıp Stratejik
Planlama Ekibine gönderilmiştir. Gelen bu veriler ışığında altı aylık
dönemlerde hazırlanan ara raporlar Stratejik Planlama Üst Kuruluna
sunulmuştur.
İzleme ve değerlendirme kapsamında en son 2018 Mart ayında
yapılan raporlamaya göre hedeflerden ulaşılan, ulaşılamayan, makul
seviyede olan ve verisine ulaşılamayan performans göstergeleri yer
almıştır. 112 performans göstergesinden 29’unda hedefe ulaşıldığı,
39’unda makul düzeyde olunduğu ve 29’unda ise hedeften uzak kalındığı tespit edilmiştir. Ayrıca geriye kalan 15 göstergenin verisine
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ulaşılamamıştır. Hedefine ulaşılamayan performans göstergeleri için
Stratejik Planlama Ekibi sorumlu birimlerle görüşmüş, tespit edilen
neden ve çözüm önerileri hakkında üst kurula bilgi verilmiştir.
2015-19 Stratejik Planında verisine ulaşılamayan performans göstergelerinin dönem içerisinde uygulaması kalkan veriler olduğu belirlendiğinden bu dönem göstergelerinin daha ulaşılır olmasına dikkat
edilecektir.

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta TC Anayasası olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı
42. maddesi ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
hakkında Kanun’da Bakanlık teşkilatı “Atatürk ilke ve inkılâplarına,
anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen,
koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
olan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar olarak yetiştirmek üzere Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen
ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak,
programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak” ile
sorumlu tutulmuştur.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 18 Kasım 2012 Tarih ve 28471 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, İl ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda iş ve işlemlerine devam etmektedir. Bu yönetmeliğe göre:
*İl millî eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan
il millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube
müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, doğrudan ilçe
millî eğitim müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına
göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri
eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür. Buna göre:
(1) Millî eğitim müdürleri, 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 sorumludurlar. Millî eğitim müdürleri,
bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü
çerçevesinde yürütür.
(2) İl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini
sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve
belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek
ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle
görevli ve sorumludurlar.
(3) İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri
yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/
bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim
müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
(4) Millî eğitim müdürlüklerinde bulunan tesis müdürleri, tesislerle

18

ilgili millî eğitim müdürünün vereceği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler.
(5) Doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden yetkilendirilenler ve sorumlu olarak görevlendirilenler; sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, birimleri/büroları ile ilgili konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara
katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü
tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.
(6) Birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olanlar, kendilerine bağlı personelin görev dağılımlarının dengeli bir şekilde yapılmasından sorumludur.
(7) Personel, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.
*Maarif müfettişleri başkanlığı görevlerini, 24/5/2014 tarihli ve
29009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.
*İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde hukuk hizmetleri birimi
oluşturulur. Hukuk hizmetleri birimi avukatlar ve büro personelinden
oluşur. Birden fazla avukat çalıştırılan il millî eğitim müdürlüklerinde
il millî eğitim müdürünce bir avukat hukuk hizmetleri yetkilisi olarak
görevlendirilir. Buna göre:
(1) Hukuk hizmetleri biriminde görev yapan avukatlar, Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mevzuatı çalışma hükümlerine göre görevlerini yerine getirir.
(2) Hukuk hizmetleri yetkilisi;
a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve

belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer
görevlerin yürütülmesinden,
b) Kendisi de dâhil olmak üzere birimde görev yapan avukatların görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden,
c) Birimde görevlendirilen büro personelinin görevlerinin dengeli bir
şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden, yetkili ve sorumludur.
*İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde sivil
savunma hizmetleri bürosu oluşturulur. Sivil savunma hizmetleri bürosu sivil savunma uzmanları ve büro personelinden oluşur. Birden
fazla sivil savunma uzmanı çalıştırılan il millî eğitim müdürlüklerinde
il millî eğitim müdürünce bir uzman sivil savunma hizmetleri yetkilisi
olarak görevlendirilir. Buna göre:
(1) Sivil savunma hizmetleri biriminde görev yapan uzmanlar,
5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre görev, yetki
ve sorumluluklarını yerine getirir.
(2) Sivil savunma hizmetleri yetkilisi;
a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve
belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer
görevlerin yürütülmesinden,
b) Birimde görevlendirilen sivil savunma uzmanı ve büro personelinin
görevlerini dengeli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden yetkili ve sorumludur.
*Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere özel büro oluşturabilir.
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ÜST POLİTİKA BELGELERİ ANALİZİ
Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken aşağıdaki bu
belgelerden yararlanılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika belgeleri incelenmiştir.
1. MEB 2019-2023 Stratejik Plan Taslağı
2. Kalkınma Planları
3. Orta Vadeli Programlar
4. Orta Vadeli Mali Planlar
5. 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
6. Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu
7. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-19 Stratejik Planı
8. Millî Eğitim Kalite Çerçevesi
9. TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
10. Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018)
11. Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
12. Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018)
13. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Hayat Boyu Öğrenme
Özel Öğretim Kurumları
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim
Strateji Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Destek Hizmetleri
İnşaat ve Emlak

Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler

Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi,
özel eğitim ve rehberlik ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü aşağıdaki doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar eliyle millî eğitim hizmetlerini yürütür.

a. Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:
1. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak
2. Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak
3. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
4. Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak
5. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak
6. Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve
saha çalışmaları yapmak

a.
b.
c.
d.
e.

b. Eğitim kurumlarına yönelik görevler:
1. Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek
2. Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek
3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hiz-

FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLER

Temel Eğitim
Ortaöğretim
Mesleki ve Teknik Eğitim
Din Öğretimi
Özel Eğitim ve Rehberlik
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meti yürütmek
4. Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak
5. Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak
6. Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını
uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak
7. Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak
8. Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek
tedbirler almak
9. Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak,
uygulatmak
10. Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı
faaliyetler yapmak
c. Öğrencilere yönelik görevler:
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 kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı
değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak
4. Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek
5. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek
6. Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak
7. Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak
tedbirleri almak

8. Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
9. Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak,
yaptırmak
10. Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini
sağlamak
11. Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak
12. Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak
d. İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:
1. Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek
2. Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek
3. Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek
4. Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek
Temel Eğitim Hizmetleri
Temel eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar
yapmak,
b. İlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek
Ortaöğretim Hizmetleri
Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak
b. Ortaöğretim öğrencilerinin maddi, sosyal ve kişisel gelişim yönünden desteklenmesini koordine etmek
c. Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek
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d. Devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin inceleme ve araştırmalar yapılmasını sağlamak
Mesleki Ve Teknik Eğitim Hizmetleri
Mesleki ve teknik eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve
geliştirmek
b. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında
çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
c. Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak
Din Öğretimi Hizmetleri
Din öğretimine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını
sağlamak
b. Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek
c. Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek
Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri
Özel eğitim ve rehberliğe ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak
b. Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak
c. Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek
d. Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
e. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

sağlamak
Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak
Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak
Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli
destek sağlamak
Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak
Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak
Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik
tedbirler almak
Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak
Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak
Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak
Hakkında eğitim tedbiri kararı alınan çocukların eğitimi ile ilgili iş
ve işlemleri yürütmek

Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
Hayat boyu öğrenmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici
tedbirler almak
b. Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini
geliştirmek
c. Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak
d. Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak
e. Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek
f. Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler
yapmak
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g. Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek
h. Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
i. Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
Özel öğretim kurumlarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini
uygulamak
b. Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini
sağlayıcı çalışmalar yapmak
c. Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
d. 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
kapsamında yer alan kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek
e. Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
f. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek
g. Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek
h. Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve
işlemlerini yürütmek
i. Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek
j. Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları
raporlamak ve değerlendirmek
k. Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla
ilgili süreçleri izlemek, değerlendirmek
l. Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
m. Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek
n. Özel rehabilitasyon merkezlerinin iş ve işlemlerini yürütmek

Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek
b. Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve
yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek
c. Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve
resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
d. İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının
yeni uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak
e. Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek
f. Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
g. Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım
yetkilerini yönetmek
h. Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek
ve değerlendirmek
i. Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak
j. Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
k. Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek
l. Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak
m. Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak
n. Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek
o. Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
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p. Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak
r. İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek
s. Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek
t. Fatih projesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Strateji Geliştirme Hizmetleri
Strateji geliştirmeye ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak
b. İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak
c. Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek
d. Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek
e. Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak
f. Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak
g. Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
h. Ayrıntılı harcama programını hazırlamak
i. Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek
j. Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak
k. Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
l. Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak
m. Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
n. Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
o. Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit
etmek
p. İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve ulusla-

q.
r.

s.
t.
u.
v.

rarası standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek,
analiz etmek ve yayınlamak
Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen
performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara
göre performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak
İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin
artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına
ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmek
Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite
geliştirme faaliyetleri yürütmek
Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak
İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak
Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak

Ölçme, Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri
Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerine ilişkin hizmetler aşağıda
belirtilmiştir:
a. Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle iş birliği içerisinde yürütmek
b. Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav
güvenliğini sağlamak
c. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
Yükseköğretim Ve Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri
Yükseköğretim ve yurt dışı eğitime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek
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b. Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak
c. Yurt dışında öğrenim görüp yurda dönen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
İnsan Kaynakları Hizmetleri
İnsan kaynaklarına ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak
b. Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek
c. İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak
d. Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek
e. Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak
f. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek
g. Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek
h. Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak
i. Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
j. Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi
eğitimler yapmak
k. Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak
l. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek
m. Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak
n. Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
o. Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiş-

p.
q.
r.
s.
t.
u.

tirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek
Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek
Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak
Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek

Destek Hizmetleri
Destek hizmetlerine ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Yayın faaliyetlerini yürütmek
b. Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek
c. Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek
d. Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
e. Depo iş ve işlemlerini yürütmek
f. Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
g. Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek
h. Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
i. Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek
j. Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek
k. Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek
l. Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek
m. Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek
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İnşaat ve Emlak Hizmetleri
Bakanlıkça veya il özel idarelerince verilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde inşaat ve emlak işlerine yönelik hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a. Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
b. Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak
c. Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
d. Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
e. Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
f. İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete
sunulmalarını sağlamak
g. Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
h. Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
i. Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
j. Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
k. Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat
işleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
l. Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek
m. Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek
n. Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
o. Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek

p. Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
q. Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
r. Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili
işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
s. 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
t. Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek
u. Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
v. Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
w. Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak

26

27

Bölüm 4
PAYDAŞ ANALİZİ

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ürün hizmet ve faaliyet alanları göz önünde bulundurularak ilimizde bulunan ve kurumumuzu etkileyen iç ve
dış paydaşlar belirlenmiştir. Paydaşların, kurumumuz hakkında görüş ve önerileri alınırken anket uygulaması, seminer, çalıştay ve toplantı gibi
yöntemlerden faydalanılmıştır. Görüş alma aşamasında, paydaş derecelendirilmesi kapsamında paydaşa göre görüş alma yöntemleri ve sorumluları belirlenmiş, değerlendirme ve analizler buna göre yapılmıştır.
Millî Eğitim Müdürlüğümüz için belirlenmiş olan iç ve dış paydaşlar, paydaş analizi listesinde sınıflandırılmıştır. Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyetlerini en fazla etkileyen kurum ve kişilerin tespit edilmesi amacıyla bir önceliklendirme çalışması yapılmıştır. Önceliklendirme
çalışmasında etki önem matrisinden faydalanılmıştır. Bu çalışmayla, diğerlerine göre daha fazla odaklanılması gereken paydaşların belirlenmesi
hedeflenmiştir. Görüş ve öneriler neticesinde kurumumuzun değerlendirmesi yapılarak bunlar GZFT analizine, sorun alanlarına ve geleceğe yönelime kaynak teşkil etmiştir. Paydaş anketini yanıtlayan katılımcıların görevli oldukları kurum ve kuruluşlara göre dağılımları aşağıdaki tabloda
yer almaktadır.

Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum
ve Kuruluşlara Göre Dağılımları
Görev Yapılan Kurum/Kuruluş

Sayı

Yüzde

Kamu Kurum/Kuruluşu

291

%9,96

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

241

%8,26

Okul

1500

%51,39

Üniversite

11

%0,38

Sivil Toplum Kuruluşu

2

%0,07

Özel Sektör

141

%4,83

Diğer

733

%25,11

2919

%100

Toplam

Tablo 3:Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımları

Şekil 1:Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımları
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Paydaşların İlişkili Oldukları Faaliyet Alanları
İlişkili Olunan Faaliyet Alanı

Sayı

Yüzde

Öğrenci Başarısını Artırmaya Yönelik Faaliyetler

1399

%19,7

Zorunlu Eğitim Faaliyetleri (ilkokul, ortaokul
ve lise)

1363

%19,3

Öğrencilerin Sosyal, Sportif, Sanatsal, Bilimsel
ve Kültürel Faaliyetlere Katılımı

689

%9,7

Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri

532

%7,5

Rehberlik Faaliyetleri

476

%6,7

Okulların Temizlik ve Düzeni

452

%6,4

Okullarda/Eğitimde Teknoloji Kullanımı

411

%5,8

Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri

336

%4,7

Okul Binası, Bahçe, Spor Salonu, Laboratuvar
vb. imkânları

323

%4,6

Yabancı Dil ve Hareketlilik Faaliyetleri

234

%3,3

Öğrenci Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

196

%2,8

Sınav Hizmetleri/Ölçme ve Değerlendirme
Faaliyetleri

188

%2,7

Okul Yöneticiliği Politikaları
(atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.)

134

%1,9

Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitimine
Yönelik Faaliyetler

50

%0,7

Özel Okulların Faaliyetleri

37

%0,5

Diğer

266

%3,7

7086

%100

Toplam

Tablo 4:Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımları

Şekil 2:Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum ve Kuruluşlara Göre Dağılımları
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Paydaş Anketini Yanıtlayan Katılımcıların Görevli Oldukları Kurum
ve Kuruluşlara Göre Dağılımları

Sorunlu Görülen Faaliyet Alanları
Sorunlu Görülen Faaliyet Alanı

Sayı

Yüzde

Müdürlük Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Sayı

Yüzde

Zorunlu Eğitim Faaliyetleri (ilkokul, ortaokul
ve lise)

1053

%18,3

1

1026

%35,1

Öğrenci Başarısını Artırmaya Yönelik Faaliyetler

848

%14,8

2

942

%32,3

Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri

570

%9,9

3

484

%16,6

Öğrencilerin Sosyal, Sportif, Sanatsal, Bilimsel
ve Kültürel Faaliyetlere Katılımı

494

%8,6

4

281

%9,6

Rehberlik Faaliyetleri

412

%7,2

5

186

%6,4

Okulların Temizlik ve Düzeni

383

%6,7

2919

%100

Okullarda/Eğitimde Teknoloji Kullanımı

346

%6

Öğrenci Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

299

%5,2

Okul Binası, Bahçe, Spor Salonu, Laboratuvar
vb. imkânları

233

%4,1

Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri

200

%3,5

Sınav Hizmetleri/Ölçme ve Değerlendirme
Faaliyetleri

192

%3,3

Okul Yöneticiliği Politikaları
(atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.)

119

%2,1

Yabancı Dil ve Hareketlilik Faaliyetleri

93

%1,6

Özel Okulların Faaliyetleri

58

%1

Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitimine
Yönelik Faaliyetler

51

%0,9

Diğer

388

%6,8

Toplam

5739

%100

Toplam
Tablo 5:Paydaşların Müdürlük Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Şekil 3:Paydaşların Müdürlük Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Tablo 6:Sorunlu Görülen Faaliyet Alanları
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Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları
Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanı

Sayı

Yüzde

Öğrencilerin Sosyal, Sportif, Sanatsal, Bilimsel ve
Kültürel Faaliyetlere Katılımı

1103

%14,1

Okul Binası, Bahçe, Spor Salonu, Laboratuvar vb.
imkânları

1028

%13

Öğrenci Başarısını Artırmaya Yönelik Faaliyetler

944

%12,1

Okullarda/Eğitimde Teknoloji Kullanımı

768

%9,8

Rehberlik Faaliyetleri

713

%9,1

Zorunlu Eğitim Faaliyetleri (ilkokul, ortaokul ve
lise)

595

%7,6

Okulların Temizlik ve Düzeni

484

%6,2

Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri

467

%6

Yabancı Dil ve Hareketlilik Faaliyetleri

415

%5,3

Okul Yöneticiliği Politikaları
(atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.)

402

%5,1

Sınav Hizmetleri/Ölçme ve Değerlendirme Faaliyetleri

219

%2,8

Öğrenci Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

200

%2,6

Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri

200

%2,6

Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitimine Yönelik Faaliyetler

137

%1,8

Özel Okulların Faaliyetleri

50

%0,6

Diğer

99

%1,3

7824

%100

Toplam
Şekil 4:Sorunlu Görülen Faaliyet Alanları

Tablo 7:Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları
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Memnun Olunan Faaliyet Alanları

Şekil 5:Öncelik Verilmesi Gereken Faaliyet Alanları

Memnun Olunan Faaliyet Alanları

Sayı

Yüzde

Zorunlu Eğitim Faaliyetleri (ilkokul, ortaokul
ve lise)

1053

%17,9

Öğrenci Başarısını Artırmaya Yönelik Faaliyetler

848

%14,4

Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetleri

570

%9,7

Öğrencilerin Sosyal, Sportif, Sanatsal, Bilimsel
ve Kültürel Faaliyetlere Katılımı

494

%8,4

Rehberlik Faaliyetleri

412

%7

Okulların Temizlik ve Düzeni

383

%6,5

Okullarda/Eğitimde Teknoloji Kullanımı

346

%5,9

Öğrenci Yerleştirme ve Kayıt İşlemleri

346

%5,8

Okul Binası, Bahçe, Spor Salonu, Laboratuvar
vb. imkânları

299

%5,1

Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri

233

%4

Sınav Hizmetleri/Ölçme ve Değerlendirme
Faaliyetleri

192

%3,3

Okul Yöneticiliği Politikaları
(atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik vb.)

119

%2

Yabancı Dil ve Hareketlilik Faaliyetleri

93

%1,6

Özel Okulların Faaliyetleri

58

%1

Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitimine
Yönelik Faaliyetler

51

%0,9

Diğer

388

%6,5

Toplam

5885

%100

Tablo 8:Memnun Olunan Faaliyet Alanları
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KURULUŞ İÇİ ANALİZ
Teşkilat Şeması
İl Milli Eğitim Müdürü
İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı

İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı

İl Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Şube Müdürü

İl Milli Eğitim
Tesis Müdürü

Tablo 9:Teşkilat Şeması

Beşeri Durum

ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE PERSONEL DURUMU
Öğrenim Durumu

Şekil 6:Memnun Olunan Faaliyet Alanları

Sayı

Oran

Doktora

4

0,6

Yüksek Lisans (Tezli)

59

0,88

Yüksek Lisans (Tezsiz)

107

1,60

Lisans

5086

75,32

Ön Lisans

178

2,65

Enstitü

12

0,18

Lise

432

6,40

İlköğretim

295

4,35

İlkokul

564

8,02

Toplam

6737

100

Tablo 10:Öğrenim Durumuna Göre Personel Durumu
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Fiziki Durum
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN SAYISI
NORM
KADRO

KADROLU ÖĞRETMEN
SAYISI

SÖZLEŞMELİ
ÖĞRETMEN SAYISI

TOPLAM İHTİYAÇ

EK DERS ÜCRET KARŞILIĞI
GÖREVLENDİRİLME SAYISI

MERKEZ

1300

578

446

276

161

ADİLCEVAZ

578

210

214

154

74

AHLAT

681

339

210

132

54

GÜROYMAK

906

255

406

245

126

HİZAN

607

174

285

148

120

MUTKİ

630

103

296

231

132

TATVAN

1475

923

306

246

141

TOPLAM

6177

2582

2166

1429

808

İLÇELER

Tablo 11: 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğretmen Sayısı

Eğitim Durumu

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ SAYISI VE OKULLAŞMA ORANLARI
ÖĞRETİM KADEMESİ
OKUL ÖNCESİ

ÖĞRENCİ SAYISI
7412

BRÜT OKULLAŞMA ORANI

NET OKULLAŞMA ORANI

3-5 YAŞ

36,56

3-5 YAŞ

34,17

4-5 YAŞ

48,27

4-5 YAŞ

45,34

5 YAŞ

59,25

5 YAŞ

52,41

İLKOKUL

30081

100,42

93,26

245

126

ORTAOKUL

34236

105,96

94,31

148

120

ORTAÖĞRETİM

27519

82,40

61,46

231

132

GENEL ORTAÖĞRETİM

16367

45,69

31,87

246

141

MESLEKİ ORTAÖĞRETİM

11152

36,71

29,59

1429

808

Tablo 12: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Eğitimde Öğrenci Sayısı Ve Okullaşma Oranları
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TAŞIMALI EĞİTİM (TEMEL EĞİTİM)
İLKOKUL + ORTAOKUL
TAŞINAN
OKUL
SAYISI

TAŞINAN
ÖĞRENCİ
SAYISI

ERKEK

KIZ

TOPLAM

ERKEK

KIZ

TOPLAM

ORTAOKUL

TAŞINILAN
MERKEZ
OKUL
SAYISI

DÖNEM

İLKOKUL

2016-2017

66

115

2556

524

478

1002

749

805

1554

2017-2018

94

138

3702

634

640

1274

1261

1167

2428

Tablo 13:Taşımalı Eğitim (Temel Eğitim)

TAŞIMALI EĞİTİM (ORTAÖĞRETİM)
TAŞINILAN
MERKEZ OKUL SAYISI

DÖNEM

ERKEK

KIZ

TOPLAM

2016-2017

44

1871

1218

3089

478

1002

749

805

1554

2017-2018

48

1905

1179

3084

640

1274

1261

1167

2428

Tablo 14:Taşımalı Eğitim (Ortaöğretim)
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OKUL KURUM SAYISI

OKUL KURUM SAYISI
TÜR

TÜR

SAYI

SAYI

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

8

Bağımsız Anaokulu

32

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR

İlkokul

446

Anaokulu

4

Ortaokul

191

İlkokul

1

Yatılı Bölge Okulu

20

Ortaokul

3

Lise

5

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR
Anadolu Lisesi

1475

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

13

Fen Lisesi

6177

Kurs Merkezi

13

Motorlu Taşıt Sürücü Kursu

11

Özel Öğrenci Yurdu

8

Sosyal Bilimler Lisesi

1

Spor Lisesi

1

Güzel Sanatlar Lisesi

1

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YILLARA GÖRE İL GENELİ OKUL SAYISI

19

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR

DÖNEM

İmam Hatip Ortaokulu

35

İmam Hatip Lisesi

13

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR

Bilim ve Sanat Merkezi

1

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2

Özel Eğitim Uygulama Merkezi

2

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUMLAR
Halk Eğitim Merkezi

4

Mesleki Eğitim Merkezi

4

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURUMLAR

Tablo 15:Okul Kurum Sayısı

OKUL
ÖNCESİ

İLKOKUL ORTAOKUL

ORTAÖĞRETİM
Genel

Mes. ve Tek.

Ortağretim

Ortaöğretim

TOPLAM

2016-2017

31

446

174

24

33

708

2017-2018

33

443

195

25

38

734

Tablo 16:Yıllara Göre İl Geneli Okul Sayısı

YILLARA GÖRE İL GENELİ DERSLİK SAYISI
DÖNEM

OKUL
ÖNCESİ

İLKOKUL ORTAOKUL

ORTAÖĞRETİM
Genel

Mes. ve Tek.

Ortağretim

Ortaöğretim

TOPLAM

2016-2017

110

2282

1089

356

454

4291

2017-2018

122

2342

1242

380

498

4584

Tablo 17:Yıllara Göre İl Geneli Derslik Sayısı
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İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
İLKOKUL

ORTAOKUL

Okul Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı

Şube Başına
Düşen Öğrenci
Sayısı

Derslik Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

Okul Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

Şube Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı

2015-2016

76

19

14

20

185

14

23

2016-2017

69

17

13

19

194

18

22

2017-2018

68

17

13

17

167

16

21

DÖNEM

Tablo 18:İlköğretim Kurumlarında Okul, Derslik, Şube Ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI
GENEL ORTAÖĞRETİM

MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER

Okul Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Başına Düşen
Öğrenci
Sayısı

Şube Başına
Düşen Öğrenci
Sayısı

Derslik
Başına Düşen
Öğrenci
Sayısı

Okul Başına
Düşen
Öğrenci
Sayısı

Öğretmen
Başına Düşen
Öğrenci Sayısı

Şube Başına
Düşen Öğrenci
Sayısı

Derslik Başına
Düşen Öğrenci
Sayısı

2015-2016

382

14

18

24

343

13

19

27

2016-2017

397

19

24

27

313

15

11

23

2017-2018

382

17

13

25

259

14

18

20

DÖNEM

Tablo 19:Ortaöğretim Kurumlarında Okul, Derslik, Şube Ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları

Teknolojik ve Mali Durum
ARAÇ GEREÇ DEMİRBAŞ DURUMU
BİTLİS
TOPLAM

Bilgi Teknolojik Kaynak Durumu

Resmi Araç Durumu

Diğer Araç Durumu

Server

Pc

Laptop

Yazıcı

Scanner

Projeksiyon

Otobüs

Kamyon

Kamyonet

Minibüs

Otomobil

Otomobil

Minibüs

Kamyonet

-

298

23

136

87

44

-

1

1

24

6

2

-

5

Tablo 20:Araç Gereç Demirbaş Durumu
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FATİH PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN AKILLI TAHTA, TABLET BİLGİSAYARLAR
İLÇE ADI

İLKOKUL
Tablet Bilgisayar
Sayısı

Akıllı Tahta
Sayısı

ORTAOKUL

GENEL ORTAÖĞRETİM

Çok Amaçlı
Yazıcı

Tablet Bilgisayar
Sayısı

Akıllı Tahta
Sayısı

Çok Amaçlı Yazıcı

Tablet Bilgisayar
Sayısı

Akıllı Tahta
Sayısı

Çok Amaçlı
Yazıcı

MERKEZ

-

62

-

527

20

1185

244

10

ADİLCEVAZ

-

35

-

205

21

274

87

4

AHLAT

-

35

-

341

20

324

64

1

GÜROYMAK

-

46

-

244

21

334

69

4

HİZAN

-

87

-

249

15

132

27

3

MUTKİ

-

71

-

157

16

212

37

2

TATVAN

-

51

-

378

26

1193

260

6

TOPLAM

-

387

-

2101

139

3654

788

30

Tablo 21:Fatih Projesi Kapsamında Verilen Akıllı Tahta, Tablet Bilgisayarlar

BİTLİS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI YATIRIM BÜTÇESİ
İL ÖZEL İDARESİNDEN
GELEN ÖDENEK

BAKANLIKTAN GELEN ÖDENEK

TOPLAM

TEMEL EĞİTİM YATIRIM ÖDENEĞİ

10.510.000,00

12.000.000,00

22.510.000,00

ORTAÖĞRETİM YATIRIM ÖDENEĞİ

0,00

21.439.000,00

21.439.000,00

DÖNEM

GENEL TOPLAM

43.949.000,00 TL

Tablo 22:Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 Yılı Yatırım Bütçesi
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PESTLE ANALİZİ

PESTLE analizi; çevrenin büyük resmine bakılarak, idareyi etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması
için kullanılan temel durum analizlerinden biridir. İdare üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesidir. Tespit edilen
PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar
ile bunların gerçekleşmesi durumunda idare için oluşturacağı potansiyel fırsatların ve tehditlerin ortaya konulması beklenmektedir. Bu
analiz ile elde edilecek bulgular, GZFT analizinin “Fırsatlar” ve “Tehditler” bölümlerinin oluşturulmasına zemin teşkil ederek, “tespitler
ve ihtiyaçlar”ın belirlenmesi ile stratejilerin geliştirilmesinde önemli
bir rol oynamaktadır.
Politik Faktörler
• Sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin yetişmiş personel
ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapılmaktadır.
• Özellikle ortaöğretimde okullaşma oranının arttırılması için çalışmalar yapılmaktadır.
• 4+4+4 eğitim sistemine uyum çalışmaları kapsamında ortaokullara ve liselere yönlendirmede yoğun çabalar gösterilmektedir.
• Mesleki eğitime yönelik ihtiyaçların giderilmesi için altyapı hizmetleri üzerinde durulmaktadır.
• Din eğitimi ve İmam Hatip Okullarına yönelik gerekli çalışmalar
yapılmaktadır.
Ekonomik Faktörler
• Birlikte tarihin ve medeniyetin merkezi olan ilimizin turizm potansiyelini üst seviyeye çıkarması beklenmekte ve bu konuda kamu
kurum ve kuruluşlarca yoğun çabalar sergilenmektedir.
• Bitlis merkezde bulunan medreseler, camiler ve köprüler ileTatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü ve Açık Hava
Müzesi olarak Ahlat ilçemizin tarihi mekanlarının ilimizin turizm
yönünden de gelişmesi sağlanmaktadır.

•

İlimizde sanayileşme alanında da önemli gelişmeler olmaktadır.
Bitlis Organize Sanayi Bölgesinin yapılmaya başlanması ilin yatırımcıların gözdesi haline gelmesine katkı sunmaktadır.
• Bitlis ilimizin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Modern seraların
yaygınlaştırılması ve profesyonel tarım uygulamaları alanında yapılacak çalışmalar ekonomiye katkı sağlayacaktır.
Sosyal Faktörler
• İlimizde uygulanan Sosyal Destek Projeleri neticesinde, sosyal yaşam büyük bir ilerleme göstermiştir. Bu sayede genç nüfus kültür
ve sanatla buluşmuştur.
• Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan Sosyal Destek Projeleri
kapsamında yürütülen çalışmalarla suça itilmiş çocuk sayısında
belirli oranda azalma kaydedilmiştir.
• İlimizde önemli sayıda Gençlik Merkezi, Eğitim ve Kültür Evi, Kadın Destek Evi faaliyet yürütmektedir.
• Bölgenin en köklü üniversitelerinden biri olan Bitlis Eren Üniversitesinin ilimizde bulunması eğitim noktasında önemli derecede
katkı sunmuştur.
Teknolojik Faktörler
• Fatih projesi sayesinde eğitim ile teknoloji iç içe geçerek ayrılmaz bir
bütünün parçaları haline gelmiştir.
• Doküman Yönetim Sistemi sayesinde bürokratik engeller büyük
oranda ortadan kalkmış ve kamudaki kırtasiye masrafları en az düzeye inmiştir.
• Teknolojideki hızlı gelişim sonucunda bilgisayar ve internet kullanım
oranı artmaktadır.
• Teknoloji sayesinde bilgiye kolay erişim eğitim faaliyetlerini olumlu
etkilemiştir.
• İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte olumsuz davranış tarzlarında artış eğilimi gözlemlenmektedir.
• Okul veri sistemi ile velilerin ve okul yönetiminin işbirliğini arttırması
ve okullardaki yönetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yapılması
beklenmektedir.
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GÜÇLÜ YÖNLER
•

Altyapı ve donanım açısından yeterli, farklı öğretim programlarına
sahip nitelikli ortaöğretim kurumlarının ilimizde açılmış olması

•

İl genelinde yeterli sayıda yatılı bölge ortaokullarının ve pansiyonlu
okulun olması

•

Yeni okulların yapımı, mevcut okulların fiziki şartlarının yeterli
olması

Eğitim kurumlarımızda, eğitim ve öğretim faaliyetlerini olumsuz
yönde etkileyecek davranışların veya alışkanlıkların olmaması

•

Birçok okulumuzun teknolojik altyapısının yeterli olması

•

Çalışanlarının yeniliklere açık, görevleriyle ilgili her türlü hizmet
içi eğitime katılmaya istekli olması

•

İlimizde yürütülmekte olan projeler ile birçok eğitim kurumumuzda
gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları

•

Eğitim kurumlarımızda proje kültürüyle birlikte yeni projeler üret- •
me becerisinin gelişmesi

•

Sahip olunan kaynakların verimli düzeyde kullanılması

•

Okullarımızda açılan destekleyici kurslar ve bu kurslara halk eğitimi
merkezi müdürlüklerinin verdiği destek

•

Değişime, yenileşmeye ve kendini geliştirmeye açık personelin
bulunması

•

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik kurumların bulunması

•

Eğitimin kalitesini ve öğrencilerin sınav başarısını artırmak için
yapılan ortak deneme sınavları

•

Yazışmalarda e-posta uygulaması ve DYS kullanımına geçilmesi

•

Genelde ilimizde özelde okullarımızda şiddet olaylarının az olması •

•

Stratejik Planlama Birimi’nin oluşturulması ve süreçle ilgili
çalışmaların yapılması

•

Okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısının standartların
üzerinde olması

•

Her ay kendi alanında uzman yazar ve düşünürlerin öğrenci ve
2023 eğitim vizyonu kapsamında öğretmenler ile bir araya getirilmesi

•

Okul türlerinin öğrencilerin seçimlerine cevap verecek ölçütte
çeşitlilik göstermesi

•

Öğrenci devamsızlıklarının takip edilmesi

•

Müdürlüğümüzün diğer kurumlarla iyi ilişkiler içinde olmas

•

Kurum liderlerinin yeniliklere açık ve gayretli olması

•

Bağımsız okul öncesi eğitim kurumlarının sayısının artması

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin toplumun bütününe hitap etmesi
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ZAYIF YÖNLER
•

Kız çocuklarının bir kısmının her türlü ikna çalışmalarına rağmen
•
eğitime kazandırılamaması

•

Kurumlarımızda öğretmen sirkülâsyonunun çok fazla olması

•

Deneyimli öğretmen azlığı ve öğretmen eksiği

•

Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterince
•
düzenlenmemesi

•

Okul aile birliklerinin etkin çalışmaması

•

Okullarda öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği
fiziki ortamların yeteri kadar kullanılmaması

•

Ders dışı zamanlarda öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerine •
katılımının sağlanamaması

Meslek liselerindeki alan ve dalların güncel istihdam alanlarıyla
ilişkilendirilememesi, ilimizde sanayi ve işletmelerin yetersiz olması

•

Çalışan, öğretmen, idareci ve öğrencilere yönelik ödül süreçlerinin
geliştirilememesi

•

Laboratuvar, çok amaçlı salon, spor salonları vb. öğrenme ortamlarının
her okulda bulunmaması

•

Okul rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin nicelik ve nitelik
yönünden yetersiz olması

•

Hayat Boyu Öğrenme kapsamında sosyo-ekonomik yapıdan kaynaklı
yapılan çalışmaların istenilen düzeyde olmaması

•

Ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısından kaynaklanan
nedenlerden dolayı aile eğitimlerinin istenen düzeyde olmaması

•

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışmalarının istenen düzeyde

•

Yatılı bölge ortaokulları ve pansiyonlu okullarımızdaki taşıt eksiklikleri

•

Bitlis il ve ilçelerdeki öğretmenevlerinin işletme hizmetlerinin istenen
düzeyde olmaması

•

İlimizde köy sayısının fazla olmasından kaynaklı birleştirilmiş sınıf
uygulaması yapan okul sayısının fazlalığı

Çalışanlarımızın; Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama ve Eğitimde •
Kalite Yönetim Sistemi konularında yeterli bilgiye sahip olmaması

Kurum ve okullarımızda rehber öğretmen sayısının az olması

olmaması
Üstün yetenekli çocuklarla ilgili çalışmaların yeterli düzeyde
olmaması
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FIRSATLAR
•

İlimizde hayırsever iş adamlarının eğitim konusunda duyarlı olup,
•
okul yapımı gibi eğitime birçok alanda maddi destekte bulunması

Ücretsiz ders kitaplarının zamanında dağıtılması

•

İlimizin kadim kent olmasından kaynaklı ahlaki değerlere verilen
önem ve var olan güçlü aile bağları

•

Yazılı ve görsel basının eğitim ve öğretime desteği ve duyarlılığı

•

Devletin özel öğretim kurumlarını teşvik edici politikalarının
olması

•

Madde bağımlılığı, güvenlik gibi konularda İl Emniyet Müdürlüğü,
sağlık ve diğer paydaşlarla işbirliğinin yapılması

•

Devletin engellilere yönelik destek vermesi ve okulların engelli
öğrencilere yönelik yapılması

•

İlimizin genç nüfusa sahip olması

•

Öğrenci potansiyelinin büyük çoğunluğunun merkezi yerleşkede
olması

•

Fatih projesinin yaygınlaşması ve etkin kullanımı

•

İlimiz içerisinde ulaşımın genelde kolay olması

•

İlimizde mevcut olan huzur ve güven ortamı

•

Eğitim ve yönetim süreçlerinde kullanılan teknolojik imkânların
artması

•

Çağın gerekleri doğrultusunda yenilenen ilk ve ortaöğretim
müfredatı

•

Eğitime destek sağlayan sivil toplum örgütlerinin bulunması

•

Teşvik ve kalkınma programlarında, Bitlis’in öncelikli iller arasında
yer alması

•

İlimizde Bitlis Eren Üniversitesinin bulunması
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TEHDİTLER
•

Mahalleler arası sosyo ekonomik farklardan dolayı okullardaki
öğrenci başarı düzeyinin farklı olması

•

Göçten dolayı sosyal düzenin bozularak öğrenci ve aile psikolojisini
etkilemesi

•

İlimizin sanayi yönü ile gelişmemiş olması nedeniyle mesleki ve
teknik eğitim mezunlarına istihdam olanaklarının yaratılamaması

•

İlimizin iklim koşulları ve coğrafi özelliklerinden kaynaklanan olum- •
suzluklar

Gençlere ve yetişkinlere yönelik sosyal projelerin yeteri seviyede
olmayışı

•

Taşımalı eğitimin ulaşım ve mevsimsel gelişmelerden olumsuz
etkilenmesi

İlimizde işsizlik oranının yüksek olması nedeniyle ailelerin eğitime
katkısının yeterince sağlanamaması

•

Sert iklim koşulları ve coğrafik yapıdan kaynaklanan ulaşım •
güçlüğünden dolayı taşımalı eğitimin yeterince yapılamıyor olması

Bilinçsiz Teknoloji (İnternet ve iletişim araçları)
yaygınlaşması

•

Üniversitede eğitimi destekleyici bölümlerin az olması

•

Madde ve benzeri bağımlılıkların ilimizde artış göstermesi

•

Görsel yayınların (film, dizi vb.) öğrenciler üzerinde olumsuz etki
bırakması

•

İlimizin sürekli göç vermesi sebebiyle nitelikli insan kaynağı birikiminin oluşmaması

•

Velilerin salt sınav odaklı yaklaşım ve beklentiden dolayı, eğitimin
asıl amacı olan topluma yararlı, kendiyle barışık, üretken ve iç hu- •
zuru yakalamış bireylerin yetiştirilememesi

•

Özel okul ve kurum sayımızın az olması

•

İlimizin gelişmişlik düzeyinin Türkiye ortalamasının altında olması

•

Kontrolsüz bazı işletmelerin(internet kafe, kafeterya vb.) okullara
yakın olması

•

Çocukları tehdit eden zararlı alışkanlıkların yaygınlaşma eğilimi

•

kullanımının

Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik altyapı yetersizliği
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Bölüm 5
GELECEĞE BAKIŞ

GELECEĞE BAKIŞ
MİSYON, VİZYON ve TEMEL DEĞERLER
Misyonumuz:

Tüm okul ve kurumlarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüterek verimli, etkin, kaliteli hizmet anlayışını esas alan kurum kültürü
oluşturmak ve evrensel değerlerle donatılmış, teknoloji ile bütünleşmiş, kendine yeten, ailesine ve topluma faydalı bireyler yetiştirerek
ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına katkı sağlamak.

Misyonumuz:

Geçmişten beslenip geleceğin şekillendirilmesine katkı sunan bir
Bitlis.

Temel Değerlerimiz:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Milli ve Manevi Değerler
Etkin ve Verimli Hizmet Anlayışı
Şeffaflık, Katılımcılık ve Hesap Verilebilirlik
Nesnellik, Güvenirlik, Saygınlık ve Erdemlilik
Bilimsel ve Planlı Çalışma
Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik ve Üretkenlik
Meslek Etiği, Mesleki Beceri ve Liyakat
Sosyal Sorumluluk

Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç
ve hedeflerine ilişkin genel görünüm aşağıda sunulmuştur.
Tüm okul ve kurumlarımızda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüterek

Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak
değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata
geçirilecektir.
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 ilimizde 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: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla bakanlıkça oluşturulacak mesleki gelişim anlayışı,
sistemi ve modeline uyum sağlanacaktır.
Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
Hedef 3.1: Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Hedef 3.2: Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok
boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.
Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi
uygulamalara yer verilecektir.
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Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal
sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedef 4.2: Değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren yeni ortaöğretim yapısına uyum sağlanacaktır.
Hedef 4.3: İlimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve
kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecektir.
Hedef 4.4: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.

Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri
bakanlıkça toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının
gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine uyum sağlanacaktır.
Hedef 6.1: Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.
Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir.
Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.
Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla
hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek özel öğretimde okullaşma oranı ve nitelik artırılacaktır.
Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak
özel öğretim kurumlarının niteliği, yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir.

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 hayata geçirilecektir.
Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet
temelli yaklaşım modeline uyum sağlanacaktır.
Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde
bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.
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Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların
kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.1: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi
için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir.

Amaç 1

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

Hedef 1.1

Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata
geçirilecektir.
Hedefe
Etkisi
(%)

Performans Göstergeleri
PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim dönemi- İlkokul
nde bilimsel, kültürel, sanatsal ve spor- Ortaokul
tif alanlarda en az bir faaliyete katılan
öğrenci oranı (%)
Lise
PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap
sayısı

35

İlkokul
Ortaokul

35

Lise

PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen
öğrenci oranı (%)

30

Başlangıç
Değeri

2019

Rapor
2020 2021 2022 2023 İzleme
Sıklığı Sıklığı

%46,02

%70

%80

%90

%95 %100

6 Ay

6 Ay

%49,2

%70

%80

%90

%95 %100

6 Ay

6 Ay

%55,81

%70

%80

%90

%95 %100

6 Ay

6 Ay

37,5

38

38

39

39

40

6 Ay

6 Ay

21,37

23

24

25

26

27

6 Ay

6 Ay

7,23

8

10

12

14

15

6 Ay

6 Ay

%12

%11

%10

%9

%8

%7

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OÖŞ, TEŞ, ÖÖŞ.
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•

Riskler

Stratejiler

•
•
•

Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi
Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği
Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar
Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması

S 1.1.1

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

S 1.1.2

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere
katılımı artırılacak ve izlenecektir.

S 1.1.3

Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak.

Maliyet Tahmini

33.092.954,00 TL

Tespitler

•
•
•

Bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere ilişkin tanımlamaların yetersiz olması
Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması
Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi

•

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla bakanlıkça araştırma altyapısının kurulması
Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları
Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin tüm illere yaygınlaştırılması
Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği
yapılması
Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi

İhtiyaçlar

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

Amaç 1

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

Hedef 1.2

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

100

59,6

69

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması
Koordinatör Birim

Ortaöğretim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

TEŞ, DÖŞ, MTEŞ, İKŞ

Riskler

•
•
•
•

Rapor
2020 2021 2022 2023 İzleme
Sıklığı Sıklığı
73

77

79

80

6 Ay

6 Ay

Öğrencilerin yabancı dil öğrenme stillerinin birbirinden farklı olması
İlimizde yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın düşük olması
Yabancı dil eğitiminin disiplinler arası yaklaşımla verilmesi konusunda
öğretmenlerin yeterli tecrübeye sahip olmaması
Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki gelişimleri konusunda ilgili
paydaşların beklenen katkıyı vermemesi
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Stratejiler

Maliyet Tahmini

S 1.2.1

Yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanıp uygulamaya geçilecektir.

S 1.2.2

Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve dijital içerikler geliştirilecektir.

S 1.2.3

Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir.
24.819.716,00 TL
•
•

Tespitler

•
•

•

İhtiyaçlar

•
•

Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler
arası bir yaklaşımın olmaması
Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul
türlerini dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla yapılması
Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla
iş birliğinin yetersiz olması
Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil becerilerinin ölçülmemesi ve bunların dikkate alınmaması

Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin
yapılması
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 öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.

Amaç 1

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

Hedef 1.3

Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile ilimizde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve
öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020 2021 2022

PG 1.3.1 EBA Ders Portali aylık ortalama tekil
ziyaretçi sayısı

50

3.514

4.338

5406

6757

8570 10.981

6 Ay

6 Ay

PG 1.3.2 EBA Ders Portali kullanıcı başına aylık
ortalama sistemde kalma süresi (dk)

50

192,6

195

200

210

220

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

TEŞ, DÖŞ, MTEŞ, OÖŞ

2023

230

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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Riskler

•
•
•

Dijital eğitim içeriklerinin kapsamının geniş olmasından dolayı arşiv oluşturulmasındaki güçlükler
Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere ilişkin önlemlerin yetersizliği
İnternet erişiminde yaşanabilecek aksaklıklar

Stratejiler

S 1.3.1

Dijital becerilerin gelişmesi için içerik geliştirilecek ve bu kapsamda öğretmen eğitimi
yapılacaktır.

Maliyet Tahmini

8.273.237,00 TL

Tespitler

•
•

Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması
EBA eğitim portalinin kapsamının yeterli görülmemesi

İhtiyaçlar

•
•
•

Öğrenci ve öğretmenlere zengin öğrenme ortamları oluşturulması
Eğitim dijital arşivinin oluşturulması için gerekli altyapı
Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi ve standart geliştirilmesi için ilgili personelin
eğitimi ve sertifikasyonu
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Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır.
Hedef 2.1: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla bakanlıkça oluşturulacak mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve
modeline uyum sağlanacaktır.

Amaç 2

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

Hedef 2.1

Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla bakanlıkça oluşturulacak mesleki
gelişim anlayışı, sistemi ve modeline uyum sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

PG 2.1.1.1 Alanında
lisansüstü eğitim
alan öğretmen
PG 2.1.1 Lisansüstü eğitim oranı(%)
alan personel oranı (%)
PG 2.1.1.2 Yönetim
alanında lisansüstü
eğitim alan yönetici
oranı(%)

40

PG 2.1.2 Yönetici cinsiyet oranı (%)

Başlangıç
Değeri

2019

-

-

2020 2021

-

%10

2022

Rapor
2023 İzleme
Sıklığı Sıklığı

%40

%60
6 Ay

6 Ay

-

-

-

%10

%40

%60

10

%10

%15

%20

%25

%30

%35

6 Ay

6 Ay

PG 2.1.3 Ücretli öğretmen oranı (%)

40

%17

%15

%13

%11

%9

%7

6 Ay

6 Ay

PG 2.1.4. Müdürlüğümüzden hizmet alanların
memnuniyet oranı (%)

10

%84

%86

%87

%88

%89

%90

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

İnsan Kaynakları Şubesi
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Riskler

•
•
•

Stratejiler

S 2.1.1

Maliyet Tahmini

Tespitler

Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması
Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet
Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması

İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır.
8.273.237,00 TL

•
•
•
•
•

•

İhtiyaçlar

•
•

İlimizde lisansüstü eğitim alan öğretmen ve yöneticilerin oranının az olması
İlimizde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması
Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli
olmaması
Ülke genelinde dengeli norm dağılımının olmaması
Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında
kariyer sisteminin bulunmaması

Bakanlık bütçesinde personel giderleri için ayrılan ödeneğin, ücretli öğretmen ile
dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenler için yapılacak iyileştirmelere göre yükseltilmesi
Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için
kapsamlı çalışmaların yapılması
Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda mali
kaynak
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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 yaygınlaştırılacaktır.

Amaç 3

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

Hedef 3.1

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

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi
(%)

PG 2.1.1.1 Alanında lisansüstü eğitim
alan öğretmen oranı(%)
PG 3.1.1

PG 2.1.1.2 Yönetim alanında lisansüstü eğitim alan yönetici oranı(%)

40

3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020 2021

2022

Rapor
2023 İzleme
Sıklığı Sıklığı

%34,17

%47

%55

%60

%65

%70

%45,34

%55

%65

%70

%75

%80

%52,41

%56

%66

%76

%86

%96

6 Ay

6 Ay

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

20

%68,20

%70

%75

%85

%95

%100

6 Ay

6 Ay

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen
şartları elverişsiz öğrenci sayısı

20

-

75

90

120

150

200

6 Ay

6 Ay

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

20

-

%20

%20

%20

%20

%20

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
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•

Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

•
•
•

Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve eğitim maliyetinden kaçınması
Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden yürütülememesi
Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması
Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili
istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmaması

S 3.1.1

Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.

S 3.1.2

Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem hayata geçirilecektir.

S 3.1.3

Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır.
19.304.222,00 TL
•

Tespitler

•
•
•
•
•

İhtiyaçlar

•
•
•

Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın
ve esnek zamanlı olmaması
Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması
Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip
değerlendirilememesi ve erken çocukluk eğitim hizmetine yönelik ortak bir kalite
standardının olmaması
Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde
bilgi ve farkındalığa sahip olmaması
5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması için bakanlıkça mevzuat düzenlemesinin
yapılması
Öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini artırmak için hizmet içi
eğitim faaliyetleri düzenlenmesi
Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması
Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları
yapılması
Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması
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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.

Amaç 3

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

Hedef 3.2

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri
içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.

Performans Göstergeleri
PG 3.2.1 Temel Eğitimde İkili eğitim
kapsamındaki okullara devam eden
öğrenci oranı (%)
PG 3.2.2
Temel
eğitimde 20
gün ve üzeri
devamsız
öğrenci oranı

PG 3.2.2.1 İlkokulda 20 gün
ve üzeri devamsız öğrenci
oranı (%)

PG 3.2.3
Temel
eğitimde
okullaşma
oranı (%)

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

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 (%)

PG 3.2.2.2 Ortaokulda
20 gün ve üzeri devamsız
öğrenci oranı(%)

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

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

Hedefe Başlangıç
Etkisi
Değeri
(%)
25

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

2019

2020

2021

2022

2023

%3

%2,5

%2

%1,5

%1

0

6 Ay

6 Ay

%1,42

%1

%0,8

%0,6

%0,4

%0,2

6 Ay

6 Ay

%3,97

%3

%2,5

%2

%1,5

%1,25

6 Ay

6 Ay

%98,85

%99

%99,25

%99,5

%99,75

%100

6 Ay

6 Ay

%98,45

%99

%99,25

%99,5

%99,75

%100

6 Ay

6 Ay

%2,04

%2

%1,9

%1,7

%1,6

%1,5

6 Ay

6 Ay

%5,64

%5,5

%5

%4

%3

%2

6 Ay

6 Ay

25

25

25
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Koordinatör Birim

Temel Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

DHŞ, DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, SGŞ
•

Riskler

•
•

Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme
anlayışından uzaklaştırması
Mevcut okulların imkân ve olanakları
İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi

S 3.2.1

İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları
azaltılacaktır.

S 3.2.2

İlkokul ve ortaokullar, yeniden yapılandırılmasıyla gelişimleri sağlanacak tasarım ve
beceri atölyelerinkurulacak.

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

22.061.969,00 TL
•
•
•

•
•
•

İlimizde kırsal yerleşiminin fazla olmasından kaynaklı ikili eğitim yapılması
İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin
öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı
Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı
düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması
Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin bakanlıkça yeniden düzenlenmesi
Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre bakanlıkça güncellenmesi
İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman
sağlanması
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Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilmesine ilişkin
etkin çalışmalar yürütülecektir

Amaç 3

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

Hedef 3.3

Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

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

30

0

%2

%4

%4

%5

%5

6 Ay

6 Ay

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

30

0

%5

%5

%5

%5

%5

6 Ay

6 Ay

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

40

0

%70

%80

%85

%90

%95

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

2020 2021 2022

Koordinatör Birim

Temel Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

DHŞ, DÖŞ, HBÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, SGŞ

2023

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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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
İlimizdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması

S 3.3.1

Temel eğitimde yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecektir.

S 3.3.2

Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacaktır.

Stratejiler

Maliyet Tahmini

13.788.731,00 TL

•

Tespitler

•
•
•

İhtiyaçlar

•
•

Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve
kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması
Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları
yeterince edinememesi ve hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin yeterince
desteklenememesi
Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması
Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması

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
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Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara
çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Amaç 4

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

Hedef 4.1

Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020 2021 2022

2023

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

30

%68,77

%74

%79

%84

%89

%98

6 Ay

6 Ay

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

30

%13,31

%12

%10

%8

%6

%4

6 Ay

6 Ay

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

20

%14,31

%13

%11

%9

%8

%7

6 Ay

6 Ay

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

10

%0

%0

%0

%0

%0

%0

6 Ay

6 Ay

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı
(%)

10

%73,55

%74

%78

%82

%86

%90

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

Ortaöğretim Şubesi
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İş Birliği Yapılacak Birimler

•

DÖŞ, MTEŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, DHŞ, ÖDSHŞ, SGŞ

Riskler

•
•
•

İlde nüfus hareketlerinin devam etmesi ve şeh yaşanan göç
İlçe ve mahalleler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması
Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması

S 4.1.1

Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin
ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının az sayısı
azaltılacak ve yatılılık imkanlarının kalitesi arttırılacaktır.

S 4.1.2

İkili eğitim kapsamındaki okullarınÖğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını
sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir.

Stratejiler

Maliyet Tahmini

16.546.477,00 TL
•

Tespitler

•
•
•

İhtiyaçlar

•
•

Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersiz olması
Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede
sorunlar yaşaması
Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi
Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık
programlarının düzenlenmesi
Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik finansmanın sağlanması
Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi
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Hedef 4.2: Değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren yeni ortaöğretim yapısına uyum sağlanacaktır.

Amaç 4

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

Hedef 4.2

Değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren yeni ortaöğretim yapısına uyum sağlanacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

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

25

0

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

25

PG 4.2.3. Tasarım ve beceri atölye sayısı
PG 4.2.4. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük
programlarına katılan öğrenci oranı (%)

Performans Göstergeleri

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

2020 2021 2022

2023

0

%10

%30

%50

%100

6 Ay

6 Ay

0

0

%5

%6

%8

%10

6 Ay

6 Ay

25

0

160

180

200

220

250

6 Ay

6 Ay

25

0

0

%10

%20

%30

%40

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Ortaöğretim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

DÖŞ, MTEŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, DHŞ, ÖDSHŞ, SGŞ
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Riskler

•
•
•

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Ortaöğretimde öğretmenlerin beceri eğitimi konusunda yeterince deneyimli olmaması
Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek
olması
Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması

S 4.2.1

Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi uygulanacaktır.

S 4.2.2

Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır.

S 4.2.3

Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.
22.061.970,00 TL
•

Tespitler

İhtiyaçlar

•

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

•
•
•

Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim
Proje, performans ve ödev uygulamalarının etkinliğinin analiz edilmesi
Okul ortamlarında beceri eğitimine yönelik imkânlar oluşturulması

•
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Hedef 4.3: İlimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği
güçlendirilecektir.

Amaç 4

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

Hedef 4.3

İlimizin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek amacıyla fen liselerinin ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecektir.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

PG 4.3.1 Fen ve sosyal bilimler liselerinde yürütülen proje sayısı

25

103

105

107

109

111

113

6 Ay

6 Ay

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

25

1

1

2

3

4

5

6 Ay

6 Ay

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

25

4

5

6

7

8

10

6 Ay

6 Ay

PG 4.3.4 Bilimsel etkinliklere katılan fen ve sosyal bilimler lisesi öğrenci oranı (%)

25

%26

%29

%32

%35

%38

%40

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

2020 2021 2022

Koordinatör Birim

Ortaöğretim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

DÖŞ, MTEŞ, ÖERHŞ, ÖÖKŞ, DHŞ, ÖDSHŞ, SGŞ

2023

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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Riskler

•
•
•
•
•

Fen liselerinin sayı ve kontenjanlarının artması
Fen 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 liselerindeki öğrencilerin üniversite yerleşkelerine ulaşım imkânlarının sınırlılığı

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.

Stratejiler

Maliyet Tahmini

8.273.237,00 TL
•
•

Tespitler

•
•
•

•

İhtiyaçlar

•
•

Fen liselerinin üniversiteler ile iş birliklerinin yetersiz olması
Fen liselerinin haftalık ders dağılımlarının, bu okullardaki öğrencilerin çok yönlü
gelişimini destekleyecek projelerle ilgilenmesine imkân vermemesi
Fen liseleri öğretmen ve yöneticilerinin bu okulların amaçlarına uygun kıstaslar
çerçevesinde seçilmemesi
Bilimsel etkinliklere fen liseleri öğrencilerinin yeterince katılım sağlamaması
Fen liselerinin yükseköğretim kuruluşlarıyla iş birliğinin istenen seviyede olmaması

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

Amaç 4

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

Hedef 4.4

Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri
PG 4.4.1. İmam hatip okullarında yaz okullarına
katılan öğrenci sayısı
PG 4.4.2. Yabancı dil
dersi yılsonu puanı
ortalaması

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

30

77

82

87

92

97

100

6 Ay

56,1

59

63

67

70

73

6 Ay

PG 4.4.2.1 Ortaokul
PG 4.4.2.2 Ortaöğretim

PG 4.4.3. Yükseköğretim kurumları tarafından
düzenlenen etkinliklere katılan öğrenci sayısı

2020 2021 2022

2023

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

40

6 Ay

6 Ay
48,22

52

56

60

64

68

0

2

4

6

8

10

30

Koordinatör Birim

Din Öğretimi Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

OŞ,ÖDSHŞ,DHŞ

6 Ay

6 Ay

70

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

S 4.4.1

İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı bakanlıkça güncellenecek, bu
okullarda verilen yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir.

S 4.4.2

İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır.

Stratejiler

Maliyet Tahmini

9.652.112,00 TL
•

Tespitler

•
•
•

•

İhtiyaçlar

•
•
•

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

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
yapılanması hayata geçirilecektir.

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 hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri
PG 5.1.1. Rehberlik öğretmenlerinden mesleki
gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların
oranı (%)

Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020 2021 2022

2023

100

%38,03

%42

%44

%50

%46

Koordinatör Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

TEŞ, OŞ, MTEŞ, DÖŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, İKŞ

%48

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
6 Ay

6 Ay
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Riskler

•
•

Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bilgi eksikliği
Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin olumsuz etkileri

Stratejiler

S 5.1.1

- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak uygulanacaktır.

Maliyet Tahmini

6.89.366,00 TL

Tespitler

•
•
•

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

İhtiyaçlar

•
•

RAM’ların bakanlıkça 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 uyum sağlanacaktır.

Amaç 5

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

Hedef 5.2

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü
güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeline uyum sağlanacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020 2021 2022

2023

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

60

789

1500

2250

3000

3750

4500

6 Ay

6 Ay

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

40

70

80

100

110

120

130

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

TEŞ, OŞ, MTEŞ, DÖŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, İKŞ

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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Riskler

Stratejiler
Maliyet Tahmini

Tespitler

•
•
•
•
•

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

S 5.2.1

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.
15.167.604,00 TL
•
•
•
•

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

•

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

•

İhtiyaçlar

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

Amaç 5

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

Hedef 5.3

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

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

35

%20

%22

%25

%28

%31

%35

6 Ay

6 Ay

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

35

%98

%98,2

%98,4

%98,6

%98,8

%99

6 Ay

6 Ay

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

30

55

65

75

85

95

110

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

TEŞ, OŞ, MTEŞ, DÖŞ, ÖÖKŞ, HBÖŞ, İKŞ

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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Riskler

Stratejiler

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

•
•
•

Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu
Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması
Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması

S 5.3.1

Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir.

S 5.3.2

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

S 5.3.3

Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri
uygulanacaktır.
8.273.237,00 TL

•
•
•
•
•

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

•
•
•

Bilim ve sanat merkezleri kurulması
Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi
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Amaç 6: Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri bakanlıkça toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine uyum sağlanacaktır.
Hedef 6.1: Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.

Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri bakanlıkça toplumun ihtiyaçlarına
ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine uyum
sağlanacaktır.

Hedef 6.1

Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

35

%80

%81

%82

%83

%84

%85

6 Ay

6 Ay

%70

%70,5

%71

%71,5

%72

%73

6 Ay

6 Ay

6 Ay

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

30

0

0

0

4

7

10

6 Ay

6 Ay

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik
ortaöğretim öğrenci sayısı

35

39

39

39

39

39

39

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri
İşletmelerin memPG 6.1.1 İşletmelerin nuniyet oranı (%)
ve mezunların mesleki ve teknik eğitime
ilişkin memnuniyet
Mezunların memoranı(%)
nuniyet oranı (%)

Koordinatör Birim

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

HBÖŞ, ÖERHŞ, TEŞ,ÖÖKŞ

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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•

Riskler

•
•
•

Stratejiler
Maliyet Tahmini

Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması
Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması
Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim
programlarına devamı sağlamaması
Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi

S 6.1.1
S 6.1.2

Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve
teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır.
6.894.364,00 TL
•
•

Tespitler

•
•
•

•
•

İhtiyaçlar

•
•

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
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 yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir.

Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri bakanlıkça toplumun
ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine uyum sağlanacaktır.

Hedef 6.2

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

Performans Göstergeleri

Hedefe
Etkisi (%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

100

15

16

18

20

22

25

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki
gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı

Koordinatör Birim

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

HBÖŞ, ÖERHŞ, TEŞ,ÖÖK
•
•
•

Riskler

•

Stratejiler

S 6.2.1

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
6 Ay

6 Ay

Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru
yapılmaması
Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek olması
Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği
sağlamaması
Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması

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

Maliyet Tahmini

5.515.464,00 TL

Tespitler

•

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

•

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

İhtiyaçlar

•
•
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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 bakanlıkça toplumun
ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine uyum sağlanacaktır.

Hedef 6.3

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir.
Hedefe
Etkisi (%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

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

35

0

0

0

1

1

1

6 Ay

6 Ay

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol sayısı

30

4

0

1

2

3

4

6 Ay

6 Ay

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

35

1

1

1

1

1

1

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

HBÖŞ, ÖERHŞ, TEŞ,ÖÖKŞ
•

Riskler

•
•

Stratejiler
Maliyet Tahmini

S 6.3.1

İhtiyaçlar

Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak
tarafların beklenen desteği sağlamaması
Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken
olması
Özel sektörün mesleki ve teknik eğitime yönelik yatırım yapmaktan kaçınması

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır.
9.652.112,00 TL
•

Tespitler

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

•
•

Organize sanayi bölgesinin mesleki ve teknik eğitimle olan etkileşiminin beklenen
seviyede olmaması
Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve
yeni mesleklerin ortaya çıkması
Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi
için ilgili taraflarla iş birliklerinin yapılması
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.

Amaç 6

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri bakanlıkça toplumun ihtiyaçlarına
ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenmesine uyum
sağlanacaktır.

Hedef 6.4

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı
(%)

25

%19,37

%19,5

%20

%20,5

%21

%22

6 Ay

6 Ay

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

25

%62,39

%65

%70

%75

%80

%85

6 Ay

6 Ay

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından
yararlanma oranı (%)

25

%3,49

%5

%8

%10

%12

%15

6 Ay

6 Ay

PG 6.4.4 Bitlis ilinde geçici koruma altındaki
5-17 yaş grubundaki yabancı öğrencilerin
okullaşma oranı (%)

25

%60

%62

%66

%69

%72

%75

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

ÖÖKŞŞ, DÖŞ, MTEŞ, OŞ, ÖDSHŞ, TEŞ, DHŞ

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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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
Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde olmayışı

S 6.4.1
Stratejiler

S 6.4.2
S 6.4.3

Maliyet Tahmini

Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenmeye katılım
ve tamamlama oranlarının arttırılması sağlanacak ve ülkemizde geçici koruma altında
bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkanları arttırılacaktır.
20.683.096,00 TL
•
•

Tespitler

•
•

•

İhtiyaçlar

•

Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika
çalışması bulunmaması
Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az
olması
Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli
düzeyde değildir
Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli
sektörlerde çalışması

Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında
farkındalık eğitimleri düzenlenmesi
Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar
yapılması
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Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek özel öğretimde okullaşma oranı ve nitelik artırılacaktır.
Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının niteliği, yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir.

Amaç 7

Uluslararası standartlar gözetilerek özel öğretimde okullaşma oranı ve nitelik artırılacaktır.

Hedef 7.1

Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve
teftiş yapısı güçlendirilecektir.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

2019

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim
okullarında bulunan öğrencilerin oranı
(%)

20

%0,005

%0,006

%0,007 %0,008 %0,009

%0,01

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan
öğrencilerin oranı (%)

20

%0,004

%0,005

%0,006 %0,007 %0,008 %0,009

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan
öğrencilerin oranı (%)

20

%0,007

%0,008

%0,009

%0,01

%0,011 %0,012

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.4 Özel ortaöğretim okullarında
bulunan öğrencilerin oranı (%)

20

%0,047

%0,048

%0,049

%0,05

%0,051 %0,052

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.5 Uzaktan eğitim veren özel
öğretim kurumlarından sertifika alan kişi
sayısı

20

0

%0

%0

%1

6 Ay

6 Ay

Performans Göstergeleri

Koordinatör Birim

Özel Öğretim Kurumları Şubesi

İş Birliği Yapılacak Birimler

SGŞ, BİŞ

2020

2021

2022

%1

2023

1

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı
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Riskler

•
•

Stratejiler

S 7.1.1

Maliyet Tahmini

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

Özel öğretim kurumlarının niteliği, sayıları ve buralara giden öğrenci oranlarını artırmaya
yönelik tedbirler oluşturulacaktır.
1.378.871,00 TL

•

Tespitler

•

•
•

İhtiyaçlar

•
•

Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, denetim ve teftiş
süreçlerinin yetersiz olması
Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin
Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerinde kayıt altına alınacağı bir modülün olmaması

Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi
Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar
yapılması
Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla bakanlıkça yasal düzenleme yapılması ve tedbir mekanizmaları geliştirilmesi
Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilmesi
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Bölüm 6
MALİYETLENDİRME

MALİYETLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik amaç, hedef ve eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede,
stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirme 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 gelirlerin yaklaşık %12’si genel yönetim giderlerine ayrılmıştır,
• Müdürlüğümüz gelir tablosu bakanlığımız, il özel idaresi ve diğer kalemlerinden gelen gelirlerle 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.
Bakanlık ve il özel idarelerinin yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate alındığında Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik
Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için tabloda da belirtildiği üzere beş yıllık süre için tahmini 296.144.342,00 TL’lik kaynağın elde edileceği düşünülmektedir.
GENEL GELİR TABLOSU

KAYNAKLAR

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Bakanlıktan Gelen
Ödenek

33.439.000,00 TL

36.782.900,00 TL

40.461.190,00 TL

44.507.309,00 TL

49.958.039,00 TL

53.853.843,00 TL

İl Özel İdaresinden
Gelen Ödenek

10,510.000,00 TL

11.561.000,00 TL

12.717.100,00 TL

13.988.810,00 TL

15.387.691,00 TL

16.926.460,00 TL

0

0

0

0

0

0

Diğer Gelirler

GENEL TOPLAM

43.949.000,00 TL 48.343.900,00 TL 53.178.290,00 TL 58.496.119,00 TL 65.345.730,00 TL

70.780.303,00 TL

Tablo 23: Genel Gelir Tablosu
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AMAÇ VE HEDEF MALİYETLENDİRME TABLOSU
AMAÇ VE HEDEF NO

2019

2020

2021

2022

2023

TOPLAM MALİYET

AMAÇ 1

10.804.477,00

11.884.924,00

13.073.418,00

14.604.252,00

15.818.837,00

66.185.908,00

HEDEF 1.1

5.402.239,00

5.942.462,00

6.536.709,00

7.302.126,00

7.909.418,00

33.092.954,00

HEDEF 1.2

4.051.679,00

4.456.847,00

4.902.532,00

5.476.594,00

5.932.064,00

24.819.716,00

HEDEF 1.3

1.350.559,00

1.485.615,00

1.634.177,00

1.825.532,00

1.977.355,00

8.273.237,00

AMAÇ 2

1.350.559,00

1.485.615,00

1.634.177,00

1.825.531,00

1.977.355,00

8.273.237,00

HEDEF 2.1

1.350.559,00

1.485.615,00

1.634.177,00

1.825.531,00

1.977.355,00

8.273.237,00

AMAÇ 3

9.003.730,00

9.904.104,00

10.894.515,00

12.170.210,00

13.182.363,00

55.154.922,00

HEDEF 3.1

3.151.306,00

3.466.436,00

3.813.080,00

4.259.573,00

4.613.827,00

19.304.222,00

HEDEF 3.2

3.601.492,00

3.961.642,00

4.357.806,00

4.868.084,00

5.272.945,00

22.061.969,00

HEDEF 3.3

2.250.932,00

2.476.026,00

2.723.629,00

3.042.553,00

3.295.591,00

13.788.731,00

AMAÇ 4

9.228.824,00

10.151.707,00

11.166.878,00

12.474.465,00

13.511.923,00

56.533.797,00

HEDEF 4.1

2.701.119,00

2.971.232,00

3.268.354,00

3.651.063,00

3.954.709,00

16.546.477,00

HEDEF 4.2

3.601.493,00

3.961.642,00

4.357.806,00

4.868.084,00

5.272.945,00

22.061.970,00

HEDEF 4.3

1.350.559,00

1.485.615,00

1.634.177,00

1.825.531,00

1.977.355,00

8.273.237,00

HEDEF 4.4

1.575.653,00

1.733.218,00

1.906.540,00

2.129.787,00

2.306.914,00

9.652.112,00

AMAÇ 5

4.952.052,00

5.447.257,00

5.991.983,00

6.693.615,00

7.250.300,00

30.335.207,00

HEDEF 5.1

1.125.467,00

1.238.014,00

1.361.814,00

1.521.276,00

1.647.795,00

6.894.366,00

HEDEF 5.2

2.476.026,00

2.723.628,00

2.995.992,00

3.346.808,00

3.625.150,00

15.167.604,00

HEDEF 5.3

1.350.559,00

1.485.615,00

1.634.177,00

1.825.531,00

1.977.355,00

8.273.237,00

AMAÇ 6

6.977.892,00

7.675.681,00

8.443.249,00

9.431.913,00

10.216.331,00

42.745.066,00

HEDEF 6.1

1.125.466,00

1.238.013,00

1.361.814,00

1.521.276,00

1.647.795,00

6.894.364,00

HEDEF 6.2

900.374,00

990.411,00

1.089.452,00

1.217.021,00

1.318.236,00

5.515.494,00

HEDEF 6.3

1.575.653,00

1.733.218,00

1.906.540,00

2.129.787,00

2.306.914,00

9.652.112,00

HEDEF 6.4

3.376.399,00

3.714.039,00

4.085.443,00

4.563.829,00

4.943.386,00

20.683.096,00

AMAÇ 7

225.093,00

247.602,00

272.362,00

304.255,00

329.559,00

1.378.871,00

HEDEF 7.1

225.093,00

247.602,00

272.362,00

304.255,00

329.559,00

1.378.871,00

AMAÇ TOPLAM

42.542.628,00

46.796.891,00

51.476.582,00

57.504.241,00

62.286.668,00

260.607.010,00

Genel Yönetim Gideri

5.801.272,00

6.381.399,00

7.019.537,00

7.841.489,00

8.493.635,00

35.537.332,00

TOPLAM KAYNAK

48.343.900,00 TL

53.178.290,00 TL

58.496.119,00 TL

65.345.730,00 TL

70.780.303,00 TL

296.144.342,00 TL

Tablo 24:Amaç Ve Hedef Maliyetlendirme Tablosu
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Bölüm 6
İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının
sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme
ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve
söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, MEB 2019-2023 Stratejik
Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri “Katılımcılık, Saydamlık, Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik”
olarak ifade edilebilir.
İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme
ve değerlendirme süreçlerinin de farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve çıktılarının insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve
insan unsurundan kaynaklı değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece nicel yöntemlerle yürütülecek
izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada
yetersiz kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya
onlara alternatif olarak nitel yöntemlerin de uygulanmasının daha
zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir.
Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda
birlikte Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini şu süreçler oluşturmaktadır:
• Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi,
• Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle

•
•
•
•

kıyaslanması,
Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Bakanlık faaliyet
alanlarına dağılımının belirlenmesi,
Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması,
Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi.

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planında yer alan amaç
ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğunun belirlenmesi amacıyla stratejik hedef
birim ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı eylem
planları ise stratejik planlama birimi tarafından hazırlanmaktadır.

92

Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmeler Stratejik Planlama Üst Kurulunca belirlenen periyotlarla müdürlüğümüz
Stratejik Planlama Birimi tarafından yapılıp raporlaştırılarak ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulmaktadır.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için müdürlüğümüz stratejik planında ortaya konulan
hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini
oluşturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama
Birimince düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak stratejik plan gözden geçirilmekte, hedeflenen ve ulaşılan
sonuçların karşılaştırılması yapılmaktadır.
İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi ancak uygun veri
ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru
ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur (Eğitimde Stratejik
planlama MEB, Ankara, 2007).
Bu amaçla planda yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere ulaşabilmek için yürütülecek çalışmaların
izlenmesi ve değerlendirilmesi Stratejik Planlama Ekibi tarafından
gerçekleştirilecektir. Belirlenen stratejik amaçların ve hedeflerin
gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler, 6 aylık dönemler itibariyle
yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlayıp Stratejik
Planlama Ekibine göndereceklerdir. Gelen bu veriler ışığında altı aylık
dönemlerde hazırlanan ara raporlar Stratejik Planlama Üst Kuruluna
sunulup izleme ve değerlendirme, planda belirtilen performans göstergeleri dikkate alınarak yapılacaktır.
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