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ÖNSÖZ 

 

2015 yılında hazırlanan stratejik planımız, geleceğe yönelik TKY ilkeleri ışığında hazırlamış ve bu 

plan 5 yıllık bir yol haritası olma özelliği taşımaktadır.   

Bu stratejik plan ile amaçlanan, İlçemiz ile çevre ilişkilerini geliştirmeyi,  Kurumlarda gelişmeyi ve 

ilerlemeyi sürekli kılmayı, belirlenen stratejik amaçlarla, ülkemize, çevresine faydalı, kendi ile 

barışık, düşünen ve özgün üretimlerde "bende varım" diyebilen nesiller yetiştirilmesi amacını 

taşımaktadır.  

Belli bir süreç içinde oluşturulan Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı"  ile İlçemizin 

Misyonu ve Vizyonu, kuruluş/varoluş amacına uygun bir biçimde ortaya konulmuş ve bu Vizyona 

ulaşmak için stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiştir. Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planı¨ 2015–2019 yılları arasındaki Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik amaçlar¨ 

doğrultusunda, sonuçlar¨ ölçülebilir göstergeleri olan hedefler ve alt-hedefler ortaya koymaktadır.  

Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibi’ne, planın uygulanmasında yardımı 

olacak kurum ve kuruluşlara, öğretmen, öğrenci ve velilerimize şimdiden teşekkür ederim. 

 

          Ahmet AYDIN 

                                                                                                          İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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Stratejik Planlama Sürecinde GerçekleĢtirilen Ön Hazırlık ÇalıĢmaları 

 

Müdürlüğümüz Stratejik planlama çalıĢmalarının yürütülmesi için “Stratejik Planlama 

Ekibi” oluĢturulmuĢtur. ġube Müdürü Hüseyin MERĠÇ, ġef Hüseyin YARAMIġ ve V.H.K.Ġ 

Musa ERDEM faaliyetlerini yürütmek üzere görevlendirildi. 

Müdürlüğümüz stratejik planlama ekibi oluĢturularak stratejik planlama çalıĢmalarının 

planlanması tamamlanmıĢtır 

Bakanlığımızın merkezi planlama çalıĢmalarının daha etkili ve verimli bir Ģekilde 

yürütülebilmesine katkı sağlayacak doğru verilerin sağlanması amacıyla ilçe hakkındaki 

demografik, ekonomik ve sosyolojik veriler stratejik planlama ekibimiz tarafından “Çevre 

Analizi”  kapsamında ayrıntılı olarak durum analizinde değerlendirilerek ilçe stratejik planına 

yansıtılması hedeflenmiĢtir. 

Müdürlüğümüz Stratejik Planı hazırlanması sırasında; misyon-vizyon bildirimlerine, 

stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesine esas teĢkil edecek “Durum Analizi” aĢamasının 

geniĢ kapsamlı yapılması ve ihtiyaç duyulan tüm verileri içeren yeni veri tabanlarının 

oluĢturulması kararlaĢtırılmıĢtır. 

Bölgeler arası ve özellikle köyden kente mevsimlik iĢçi olarak göçlerin olması ilçemizin 

öncelikli eğitim sorunları arasında yer almaktadır. Sorunun ilçemiz eğitimine olan olumsuz 

etkilerinin 2015-2019 stratejik plan döneminde ortadan kaldırılması hedefine ulaĢabilmek için 

köyden kente göç verilerine ait istatistikî verilerin değerlendirilip stratejik plana yansıtılması 

amacıyla ilçeye ait yaĢ ve cinsiyete göre Ģehir merkezi ve köy nüfus verileri alınarak planlama 

ekibimizce değerlendirilmiĢtir. Plan döneminde ilçe bazında, tüm okul kademelerine ait çağ 

nüfusu ile mevcut öğrenci sayıları karĢılaĢtırılarak derslik ihtiyacı hesaplanmıĢ, yeni bir veri 

tabanı oluĢturulmuĢtur. 

 Stratejik planlamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi plan hedeflerinin doğru 

belirlenmesiyle mümkündür. Plan hedeflerinin doğru belirlenebilmesi ise mevcut durumun ve 

sorunların objektif bir Ģekilde ortaya konulmasıyla mümkün olacaktır. GeniĢ kapsamlı bir 

durum analizi ile eĢ zamanlı olarak stratejik plan taslağının hazırlanması hedeflenmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

I. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 

1.1.MEB Stratejik Plan Modeli 
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I.2. Stratejik Plan Modelinin Uygulanması 

Stratejik planlama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkin ve etkili bir Ģekilde 

yürütülmesi, koordine edilmesi amacıyla „Stratejik Planlama Ekibi‟  oluĢturulmuĢtur.  

Müdürlüğümüz stratejik planlama ekibi oluĢturularak stratejik planlama çalıĢmalarının 

planlanması tamamlanmıĢtır 

Müdürlüğümüz yapacakları stratejik planlama çalıĢmalarını Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanan “Eğitimde Stratejik Planlama Kılavuzu-1” 

yararlanılmıĢtır. 

Müdürlüğümüz stratejik planlama çalıĢmalarında Milli Eğitim Strateji Belgesi, 11. 

Kalkınma Planı,2013 Yılı Programı,2008-2010 Orta Vadeli Program, AB Müktesebatına Uyum 

Programı (Eğitim ve Kültür),TUBĠTAK Vizyon: 2023-Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu,61. 

Hükümet Programı Eylem Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi gibi tüm üst politika belgeleri 

stratejik planın tamamına temel dayanak teĢkil edecek Ģekilde dikkate alınmıĢtır. 

Bu kapsamda ilçemizin öncelikli eğitim sorunları arasında yer alan köyden kente 

mevsimlik iĢçi olarak göçlerin olması ilçemizin öncelikli sorunun ilçe eğitimine olan olumsuz 

etkilerinin 2015-2019 stratejik plan döneminde en aza indirilmesi hedeflenmiĢtir. Ġlçe bazında, 

ayrıntılı okulöncesi ve ilköğretim kademelerine ait çağ nüfusu mevcut öğrenci 

karĢılaĢtırmalarının yapıldığı plan dönemi derslik ihtiyacı ortaya koyan yeni bir veri tabanı 

oluĢturulmuĢtur. Plan dönemi boyunca her öğretim yılı için kayıt yaĢı gelen öğrenci sayısı ile o 

öğretim yılı mezun olacak öğrenci sayıları karĢılaĢtırılarak çağ nüfusundaki değiĢimler 

nedeniyle ortaya çıkacak derslik ihtiyacı veya fazlası hesaplanarak köy/Ģehir yerleĢimine göre 

tablolara aktarılmıĢ ve analizlerde kullanılmıĢtır. 

 GFZT analizinden bağımsız olarak, planın daha sonraki aĢamalarına ıĢık tutacak 

öneriler çalıĢması tamamlanmıĢtır. GerçekleĢtirilen PaydaĢ/Hizmet Matrisi, Durum Analizi, 

GZFT Analizi ve Öneriler çalıĢmaları göz önünde bulundurularak, stratejik planlama birimince 

stratejik amaç ve hedeflerin tanımlanmasına temel oluĢturması amacıyla “stratejik konular”   

çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

DURUM ANALĠZĠ 

 

A.ĠLÇENĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

            Ġlk çağlarda Sincik‟ in içinde bulunduğu Adıyaman ve Kahta yöresinde bir çok 

devlet egemenliği kurulmuĢtur. Hititler, Hurriler ve Mitaniler M.Ö. 1600 –1000 yıllarında bu 

yöreye hükmetmiĢlerdir. M.Ö. 69 M.S. 72 senelerinde bu yörede kurulan Kommagene 

Krallığından sonra Sincik ve çevresine Roma Ġmparatorluğu, Bizans Ġmparatorluğu daha sonra 

Selçuklu ve Osmanlı Devleti bu yöreye hakim olmuĢlardır. 1954‟e kadar Malatya Ġline bağlı bir 

nahiye olan Sincik; 1954 ten sonra Adıyaman‟ın Ġl olması ile Kahta Ġlçesine bağlı bir köy iken 

1990 yılında ilçe statüsüne kavuĢmuĢtur. 1992 yılında Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

kurulmuĢtur. 

Kurumumuz Sincik Ġlçesinin  Karaman Mahallesinde 1992 tarihinde kurulmuĢtur. 

Günümüze kadar toplam 7 tane Ġlçe Milli Eğitim Müdürü hizmet etmiĢtir. Bu görevi 2014 tarihi 

itibariyle Ahmet AYDIN yürütmektedir. 
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ  

 

YASAL YÜKÜMLÜLÜK 

 
A. Yönetim Hizmetleri  

 

1) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plân, program ve amirlerle kendilerine verilen 

görevleri yapmak,  

2) Bulunduğu görev alanındaki millî eğitim hizmetlerini incelemek, görev alanına giren okul ve 

kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde olanları yapmak, olmayanları yetkili 

makamlara bildirmek.  

 

B. Personel Hizmetleri  

 

1) Müdürlüğe bağlı her tür ve derecedeki okul ve kurumlarda görevli personel için personel bilgi 

defteri ve formlarını tutmak, bu konuda Bakanlık ile koordinasyonu sağlamak, mevcut öğretmen 

sayılarını ve gelecek öğretim yılının öğretmen ve diğer personel ihtiyacını ilgili makamlara 

bildirmek,  

2 Ġlk ve orta dereceli okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama iĢlemlerini usulüne göre 

yürütmek  

3) Ġhtiyaç halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirilmesini Ġl Makamına teklif etmek ve 

alınacak onay doğrultusunda iĢlem yapmak  

4) Öğretmen ve diğer personelin terfi, izin, adaylık, emeklilik gibi özlük haklarına iliĢkin 

iĢlemlerden yetkisi dâhilinde olanların sonuçlandırılmasını sağlamak,  

5) Öğretmen ve diğer personelin disiplinle ilgili iĢlemlerini usulüne göre yapmak,  

6) SözleĢmeli personelin iĢ ve iĢlemlerini yürütmek  

7) Emekliye ayrılmaları gerekenlerle, emekliye ayrılmak isteyenlerin iĢlemlerini yapmak  

8) Personelin özlük haklarına iliĢkin tahakkuk ve mutemetlik iĢlerini yürütmek.  

 

C. Eğitim-Öğretim Hizmetleri  

 

1) Ġlkokuldan itibaren öğrencilerin meslekî ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerine 

ve verimli çalıĢma alıĢkanlığı kazanmalarına yönelik tedbirler almak,  

2) Bakanlığa bağlı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, ders ve laboratuvar 

araç ve gereçleri ile bunların donatımına ve basılı eğitim malzemelerine ait ihtiyaçlarını tespit 

etmek, plânlamak ve dağıtımını sağlamak,  

3) Yurt dıĢında öğrenim yaparken, yurda dönen ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin denklik 

iĢlemlerinin mevzuata göre yapılmasını sağlamak,  

4) Özel okul, kurs, dershane, öğrenci yurdu, pansiyon ve benzeri kurumlar açmak üzere 

baĢvuranların isteklerini incelemek ve gereklerini yerine getirmek,  

5) Eğitim ve öğretim kurumlarının açılması, kapatılması ve bunlara ad verilmesi iĢlerini 

yürütmek,  

6) Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve güzel sanatlar alanındaki çalıĢmalar ile yakından 

ilgilenerek, çalıĢmaların faydalı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak,  

7) DanıĢma ve benzeri kurulların mevzuata uygun olarak çalıĢmasını sağlamak.  

8) Öğrenci disiplin durumunu takip etmek, disiplinsizliği öneyici tedbirler almak, öğrenci üst 

disiplin kurulu hizmetlerini yürütmek.  

9) Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili halka açık kurs, seminer ve konferanslar 

düzenlemek  

10) Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda öğrencilerin periyodik tarama ve aĢılama iĢlemlerinin 

zamanında yapılmasını, gençliğe ve sporcu öğrencilere gerekli sağlık hizmetlerinin verilmesini 

sağlamak,  

11) Bakanlığa bağlı resmî, özel okul ve kurumların verdikleri diploma ve belgeleri incelemek, 

onaylamak ve bunlara ait evrakı arĢivlemek,  

12) Gençlerin ve öğrencilerin, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif, izcilik, halk oyunları 

ve benzeri amatör faaliyet alanlarında değerlendirmelerine yönelik çalıĢma ve hizmetleri 



 8 

yürütmek,  

13) Okul içi ve okullar arası beden eğitimi, izcilik ve spor faaliyetlerini organize etmek ve 

yürütmek,  

14) Basında yer alan eğitim ve öğretimle ilgili yerel haberleri değerlendirerek gereğini yerine 

getirmek,  

15) Millî ve mahallî bayramların programlarının yapılması uygulanması ve sonuçlarının 

değerlendirilmesine iliĢkin iĢlerle ilgili verilen görevleri yapmak,  

16) Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'na ve bu Kanuna göre çıkarılmıĢ diğer mevzuata göre 

iĢleri yürütmek, eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini 

sağlamak,  

17) Okul-Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalıĢmalarını sağlamak,  

18) Okul ve kurumlarda eğitici çalıĢmaların yönetmeliğine göre yapılan çalıĢmaları denetlemek, 

örnek çalıĢmaları çevreye duyurmak ve teĢvik edici yarıĢmalar düzenlemek,  

 

D. Bütçe-Yatırım Hizmetleri  

 

1) Özel idare bütçesinde millî eğitim hizmetlerine ayrılan ödeneklerin okul ve kurumların 

ihtiyaçları göz önünde tutularak ilçeler itibarıyla dağılımını sağlamak ve il daimi encümeninden 

gerekli karar alındıktan sonra gereğini yapmak,  

2) Programa alınan yatırımların zamanında ihale edilmesi ve bitirilmesi için gereken iĢleri yapmak 

ve yaptırmak,  

3) Ayniyat talimatnamesi gereği olan iĢleri yapmak,  

 

Diğer her türlü parasal iĢler ve öğrencilerin burs ve benzeri iĢlerini yapmak.  

 

E-AraĢtırma-Plânlama-Ġstatistik Hizmetleri  

 

1) Genel nüfus sayımlarına göre değerlendirme yapmak, muhtemel öğrenci artıĢı ve ilgisini tespit 

etmek, bu tespitlere göre okul yapım ve dağılımını plânlamak,  

2)Her türlü istatistikî bilginin toplanmasını, değerlendirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili 

formları hazırlamak ve geliĢtirmek,  

3) Okul ve kurumların bina, araç ve gereç durumunu gösteren istatistik ve kartların tutulmasını 

sağlamak ve takip etmek,  

4) Ġl ve ilçe genelinde öğrencilerin baĢarı, disiplin ve benzeri durumlarını takip etmek ve 

değerlendirmek,  

5) Öğrenci ve öğretmenlerin okullar itibarıyla dengeli bir Ģekilde dağılımını sağlamak için gerekli 

araĢtırmayı yapmak,  

6) Hizmetlerin çabuk ve verimli yürütülmesini sağlamak için araĢtırma ve plânlama yapmak.  

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17.nci maddesinde sayılan görevleri yapmak,  

b) Rehberlik, denetim, araĢtırma, inceleme ve soruĢturma esasları ile rehberlerini hazırlayarak 

uygulanmasını sağlamak,  

c) Maarif müfettiĢleri baĢkanlıkları arasında koordinasyonu ve uygulama birliğini sağlamaya 

yönelik her türlü tedbiri almak ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek,  

ç) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.  

d) BaĢkanlığı yönetmek, çalıĢmalarını düzenlemek ve denetlemek,  

e) Rehberlik ve denetim programını hazırlatmak, Makam onayına sunmak ve uygulanmasını 

sağlamak,  

f) Rehberlik, denetim, araĢtırma, inceleme, soruĢturma ve ön incelemelere iliĢkin yazı ve raporları 

incelemek veya görevlendireceği müfettiĢler vasıtasıyla Ģekil, usul ve esas yönlerinden 

inceletmek; eksikliklerin giderilmesini ve bu çalıĢmaların ilgili kiĢi ve kuruluĢlara bildirilmesini 

sağlamak,  

g) BaĢkanlıkta görevli maarif müfettiĢ yardımcılarına refakat edecek rehber müfettiĢi 

görevlendirmek,  

h) MüfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının mesleki alanda geliĢmelerini ve hizmet içinde 

yetiĢmelerini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak,  

ı) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Makama sunmak,  
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i) Bir önceki yılın rehberlik, denetim, inceleme, soruĢturma ve ön inceleme çalıĢmalarının 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni rehberlik ve denetim dönemi içerisinde yapılacak 

çalıĢmaların görüĢülmesi amacıyla, müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının katılacağı toplantılar 

yapılmasını sağlamak,  

j) BaĢkanlığın bütçe taslağının hazırlanmasını ve tahsis edilen bütçenin harcanmasına iliĢkin iĢ ve 

iĢlemlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak,  

k) BaĢkanlığın faaliyet alanına giren hususlarda, Bakanlık teĢkilatında uygulama birliğinin 

sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,  

l) Gerektiğinde müfettiĢ ve müfettiĢ yardımcılarının çalıĢmalarını mahallinde denetlemek,  

m) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,  

n) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.  

F. Sivil Savunma Hizmetleri  
1) Görev alanındaki okul ve kurumlar için sivil savunma ile ilgili plân ve programları 

düzenlemek, gerekli tespitler yapmak ve tedbirleri almak,  

2) Sivil savunma teĢkilâtı ile koordinasyon sağlamak ve hizmetin aksamadan yürütülmesini temin 

etmek.  
 

 

 

C. FAALĠYET ALANLARI VE SUNULAN HĠZMETLER  

 
FAALĠYET ALANLARI (Ġl/Ġlçe MEM Yönetmeliği ve Standart Dosya sistemine göre)  

 

a)Eğitimi geliĢtirmeye yönelik görevler:  

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

2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine iliĢkin iĢlemleri yürütmek, etkin 

kullanımlarını sağlamak,  

3) Eğitimde fırsat eĢitliğini sağlamak,  

4) Eğitime eriĢimi teĢvik edecek ve artıracak çalıĢmalar yapmak,  

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,  

6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araĢtırma geliĢtirme ve saha çalıĢmaları yapmak,  

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

8) Eğitime iliĢkin projeler geliĢtirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,  

9) Ulusal ve uluslararası araĢtırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak,  

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaĢlarıyla iĢbirliği içinde gerekli iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

11) Eğitim hizmetlerinin geliĢtirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,  

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliĢtirmek ve iyi uygulamaları teĢvik etmek.  

 

b) Öğrencilere yönelik görevler:  

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

2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapmak, 

yaptırmak ve sonuçlarını raporlaĢtırmak,  

3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve baĢarı değerlendirme iĢ ve 

iĢlemlerinin yürütülmesini sağlamak,  

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili iĢlemlerini yürütmek,  
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5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine iliĢkin iĢ ve 

iĢlemlerini yürütmek,  

6) Öğrencilerin okul baĢarısını artıracak çalıĢmalar yapmak, yaptırmak,  

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dıĢında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,  

8) YurtdıĢında eğitim alan öğrencilerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

9) Öğrencilerin okul dıĢı etkinliklerine iliĢkin çalıĢmalar yapmak, yaptırmak,  

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.  

ç) Ġzleme 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.  

MADDE 3 Temel eğitim hizmetleri  

 

a) Okul öncesi eğitimi yaygınlaĢtıracak ve geliĢtirecek çalıĢmalar yapmak,  

b) Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.  

 

MADDE 4 Ortaöğretim hizmetleri  

a) Yükseköğretime giriĢ sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak.  

 

MADDE 5 Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri  

a) Mesleki ve teknik eğitim-istihdam iliĢkisini yerelde sağlamak ve geliĢtirmek,  

b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iĢ ve iĢlemleri 

yapmak,  

c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.  

MADDE 6 Din öğretimi hizmetleri  

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.  

 

MADDE 7 Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri  

a) Bakanlık tarafından oluĢturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,  

b) Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaĢmasını ve geliĢmesini sağlayıcı 

çalıĢmalar yapmak,  

c) Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,  

ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

d) Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,  

e) Rehberlik ve araĢtırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,  

f) Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,  

g) Madde bağımlılığı, Ģiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,  

ğ) Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalıĢmalar yapmak,  

h) Rehberlik ve kaynaĢtırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,  

ı) Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalıĢmasına yönelik tedbirler almak,  

i) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime eriĢimlerini sağlamak,  

j) Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,  

k) Özel yetenekli birey eğitimine iliĢkin araĢtırma, geliĢtirme ve planlama çalıĢmaları yapmak.  

 

MADDE 8 Hayat boyu öğrenme hizmetleri  

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

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

c) YetiĢkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,  
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ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalıĢmalar yapmak,  

d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

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

f) Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,  

g) Edinilen bilgilerin denkliğine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek.  

 

MADDE 9 Özel öğretim kurumları hizmetleri  

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

b) Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin geliĢmesini sağlayıcı çalıĢmalar yapmak,  

c) Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ç) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan kurumların açılıĢ, kapanıĢ, 

devir, nakil ve diğer iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

d) Özel yurtlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

e) Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iĢ ve 

iĢlemlerini yürütmek,  

f) Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

g) Özel okulların arsa tahsisi ile teĢvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

h) Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve 

değerlendirmek,  

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

değerlendirmek,  

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

j) Öğrencilerin daha fazla baĢarı sağlamalarına iliĢkin faaliyetler yürütmek.  

 

MADDE 10 Bilgi iĢlem ve eğitim teknolojileri hizmetleri  

a) Ölçme ve değerlendirme iĢ ve iĢlemlerini birimlerle iĢbirliği içerisinde yürütmek,  

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

c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,  

ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,  

d) Eğitim faaliyetlerinin iyileĢtirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı 

uygulama projeleri geliĢtirmek ve yürütmek,  

e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen 

proje ve araĢtırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

f) Ġlgili birimler ile iĢbirliği içinde proje ve araĢtırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön vererek 

sürdürülebilir iĢ süreçlerine dönüĢümünü sağlamak,  

g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

h) Eğitim biliĢim ağını iĢletmek ve geliĢtirmek, eriĢim ve paylaĢım yetkilerini yönetmek,  

ı) Hizmet Verenlerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,  

i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,  

j) BiliĢime iliĢkin Bakanlık ve diğer birim projelerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

k) Kamu biliĢim standartlarına uygun çözümler üretmek,  

l) HaberleĢme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,  

m) Eğitim biliĢim ağının kullanımının yaygınlaĢtırılmasını sağlamak,  

n) BiliĢim hizmetlerine ve internet sayfalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ö) Bilgi iĢlem ve otomasyon ihtiyacının karĢılanmasına destek sağlamak ve iĢletimini yapmak,  

p) Ġstatistikî verilerin saklanmasına iliĢkin teknik iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve iĢletilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek.  

 

MADDE 11 Strateji geliĢtirme hizmetleri  

a) Ġlçe düzeyinde iĢ takvimini hazırlamak, 
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b) Ġlçe stratejik planlarını hazırlamak, geliĢtirmek ve uygulanmasını sağlamak,  

c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili iĢleri yürütmek,  

ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili iĢlemleri yürütmek,  

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

e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaĢ ve çalıĢan memnuniyetine iliĢkin çalıĢmalar yapmak,  

f) Bütçe ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,  

ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,  

h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,  

ı) Kamu zararı ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,  

j) Performans programıyla ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

k) Okul aile birlikleri ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

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

m) Ġstatistikî verileri ilgili birimlerle iĢbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve 

eksiksiz toplamak, güncelleĢtirmek, analiz etmek ve yayınlamak,  

n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalıĢanlar için belirlenen performans ölçütlerinin 

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

o) Ġlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaĢ odaklı yönetimin oluĢturulması, idarenin 

geliĢtirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iĢ ve karar 

süreçlerinin oluĢturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına iliĢkin araĢtırma 

geliĢtirme faaliyetleri yürütmek,  

ö) Eğitime iliĢkin araĢtırma, geliĢtirme, stratejik planlama ve kalite geliĢtirme faaliyetleri 

yürütmek,  

p) Eğitime iliĢkin projeler hazırlamak, uygulamak,  

r) Ġlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini 

geliĢtirici çalıĢmalar yapmak,  

s) AraĢtırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.  

 

 

MADDE 12 Ġnsan kaynakları hizmetleri  

a) Ġnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,  

b) Norm kadro iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

c) Ġlçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,  

ç) Özlük ve emeklilik iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

d) Disiplin ve ödül iĢlemlerinin uygulamalarını yapmak,  

e) Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması iĢlemlerini yürütmek,  

f) Yöneticilik formasyonunun geliĢmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,  

g) Personelin eğitimlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yapmak,  

ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,  

h) Öğretmen yeterliliği ve iĢ baĢarımı düzeyini iyileĢtirici hizmet içi eğitimler yapmak,  

ı) Öğretmen yeterliliklerine iliĢkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,  

i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası geliĢmeleri izlemek,  

j) Öğretmenlerin meslekî geliĢimiyle ilgili araĢtırma ve projeler yapmak ve uygulamak,  

k) Öğretmenlerin meslekî geliĢimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,  

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

değiĢikliği ve benzeri iĢ ve iĢlemlerini yapmak,  

m) Personelin pasaport ve yurt dıĢı iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletiĢim sağlamak,  

o) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki görevleri yürütmek.  
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MADDE 13 Destek hizmetleri  

a) Yayın faaliyetlerini yürütmek,  

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

c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,  

ç) TaĢınır ve taĢınmazlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

d) Depo iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

e) Lojmanlar ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

f) Yemekhane iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ğ) Döner sermaye iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taĢıma gibi iĢlemleri yürütmek,  

ı) Satın alma iĢ ve iĢlemlerini yürütmek,  

i) Tahakkuk iĢlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer iĢlemleri yürütmek,  

j) Genel evrak ve arĢiv hizmetlerini yürütmek.  

 

MADDE 14 ĠnĢaat ve emlak hizmetleri  

a) Yapım programları ile ilgili iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

b) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karĢılamak,  

c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına iliĢkin iĢ ve iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

e) Ġhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,  

f) Onarımlara iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale Ģartnamelerinin hazırlanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

h) Hak ediĢlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı veya inĢaat iĢleri ile ilgili diğer kamu 

kurum ve kuruluĢlarına yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

j) Özel projeleri incelemek ve görüĢ bildirmek,  

k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

m) Kamu kuruluĢlarına tahsisli taĢınmazların tahsisi veya devri iĢlemlerine iliĢkin iĢ ve iĢlemleri 

yürütmek,  

n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

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

kiralama karĢılığı yaptırılmasıyla ilgili iĢlemlere iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dıĢındaki hizmet ve alanların iĢletme 

devri karĢılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleĢme ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiĢilerine 

yenileĢtirilmesi veya yeniden yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

p) Eğitim kurumlarının depreme karĢı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek eğitim 

kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,  

r) TaĢınabilir okulların yaptırılmasına iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek,  

s) Eğitim kurumlarına iliĢkin kamulaĢtırma  
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D. PAYDAġ ANALĠZĠ  

            Müdürlüğümüze bağlı tüm kurum ve kuruluĢlarda Türk eğitim sistemini düzenleyen 

mevzuat ile birlikte 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun eğitim sistemi 

için öngördüğü, ilimizin beklentilerini karĢılayan, hizmetlerin yararlanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda Ģekillendirilebilmesine imkân tanıyan örnek ve öncü bir “Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planı‟nın” tüm paydaĢların katılımıyla hazırlanması hedeflenmiĢtir. 

Stratejik planının hazırlanması aĢamasında katılımcı bir yapı oluĢturabilmek için ilgili tüm tarafların 

görüĢlerinin alınması ve plana dâhil edilmesi gerekli görülmüĢ ve bu amaçla paydaĢ analizi çalıĢması 

yapılmıĢtır.  

PaydaĢ sözcüğü, kuruluĢun kaynakları veya çıktıları üzerinde hak iddia eden ya da kuruluĢun 

faaliyetlerini etkileyen veya faaliyetlerinden etkilenen kiĢi, grup veya kurumları ifade etmektedir.  

Stratejik Plan çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilen paydaĢ analizi ile iç ve dıĢ ilgili tarafların 

belirlenmesi, bunların önemlerinin tespiti ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün faaliyetlerini nasıl 

etkiledikleri analiz edilmiĢtir.  

Stratejik Planlama Ekibi tarafından yapılan çalıĢmayla paydaĢ analizinin ilk aĢaması olan iç ve 

dıĢ paydaĢların belirlenmesi çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ bu kapsamda, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün 

49 paydaĢı tespit edilerek paydaĢ görüĢlerinin alınması sırasında kurumsal olarak görüĢlerine 

baĢvurulmuĢtur.  

              PaydaĢların sınıflaması yapılırken; Kurum yöneticileri  ve çalıĢanları, Meslek KuruluĢları 

ve Sivil Toplum Örgütleri (Vakıflar, Dernekler), Odalar/ Borsalar/ Birlikler/ Sendikalar, Sağlık 

Kurum ve KuruluĢları, Medya, Siyasi Partiler, Özel Sektör KuruluĢları, okul-aile birlikleri, okul 

öğrenci temsilcileri ve Firmalar Ģeklinde genel baĢlıklar halinde ele alınarak sınıflama listesi 

oluĢturulmuĢtur.  

 

SİNCİK  İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 ORGANİZASYON YAPISI 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ:  AHMET AYDIN 

ADI-SOYADI ÜNVANI SORUMLU OLDUĞU BÖLÜMLER ŞUBE MÜDÜRÜ 

Hüseyin YARAMIŞ                                       

ŞEF 

Temel Eğitim Hizmetleri     

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Hukuk Hizmetleri 

İnsan Kaynakları Hizmetleri 

 

Hüseyin MERİÇ 

Hüseyin YARAMIŞ                                       

ŞEF 

Destek Hizmetleri 

İnşaat ve Emlak Hizmetleri                                           

 

Ahmet ÖZELMİŞ 
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Eda HAZAR 

V.H.K.İ 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 

Temel Eğitim Hizmetleri     

Özel Eğitim Kurumları Hizmetleri 

Özel Eğitim Kurumları ve Rehberlik  Hizmetleri 

Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

Hukuk Hizmetleri 

İnsan Kaynakları Hizmetleri 

 

Hüseyin MERİÇ 

Kadime YILDIZ 

Memur 

Destek Hizmetleri 

 
Ahmet ÖZELMİŞ 

Mikail DALOĞLU 

Mutemet 

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

 
Hüseyin MERİÇ 

Musa ERDEM 

V.H.K.İ 

Özel Eğitim Kurumları ve Rehberlik  Hizmetleri 

Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri 

Strateji Geliştirme Hizmetleri 

Hüseyin MERİÇ 

Bayram KARACA 

Memur 

Destek Hizmetleri 

 
Ahmet ÖZELMİŞ 
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2.TEġKĠLAT YAPISI 

 

 

  

Ahmet AYDIN 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Hüseyin YARAMIŞ 

Şef 

Eda HAZAR 

V.H.K.İ 

Mikail DALOĞLU 

Memur 

Kadime YILDIZ 

Memur 

İhsan AKSOY 

Memur 

Musa ERDEM 

Memur 

Bayram 
KARACA 

Memur 

Mehmet İLİK 

Memur 

Mehmet  
ÇIPLAK 

Şoför 
Ramazan 

BİLGİN 

Hizmetli 
Memur 

Hüseyin MERİÇ 

Şube Müdürü 
V. 

Ahmet ÖZELMİŞ 

Şube Müdürü V. 
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SĠNCĠK ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 YILI ĠNSAN KAYNAKLARI-1 

EĞĠTĠM KADEMESĠ 

OKUL 

SAYISI DERSLĠK SAYISI 

TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISI 

E K T 

OKUL ÖNCESĠ 2 4 35 36 71 

ĠLKOKUL 36 144 911 822 1733 

ORTAOKUL 10 40 775 780 1555 

LĠSELER 3 21 479 409 888 

TOPLAM 51 209 2200 2047 4247 
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SĠNCĠK ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜD. 2014-2015 YILI ĠNSAN KAYNAKLARI-2 

Ġl: ADIYAMAN   Ġlçe: SĠNCĠK (A)       

BranĢ  

Kodu 

    Okul 

Sayısı 

Ders 

Sayısı 

      

  BranĢ Adı        Norm Mevcut Ġhtiyaç 

1119 BiliĢim Teknolojileri   12 98 7 4 3 

1123 Biyoloji   3 85 4 4 0 

1207 Coğrafya   3 74 3 1 2 

1230 Ġ.H.L. Meslek Dersleri   1 157 7 1 6 

1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.   22 278 15 6 9 

1283 Türk Dili ve Edebiyatı   3 244 11 11 0 

1371 Felsefe   3 38 2 1 1 

1386 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji   10 276 14 11 3 

1390 Fizik   3 53 3 1 2 

1524 Ġngilizce   23 437 22 13 9 

1627 Kimya/Kimya Teknolojisi   3 53 3 1 2 

1715 Ġlköğretim Matematik Öğr.   10 331 16 13 3 

1822 Müzik   12 98 7 2 5 

2036 Tarih   3 94 4 3 1 

2143 Türkçe   10 394 19 16 3 

2265 Beden Eğitimi   13 178 11 10 1 

2353 Matematik   3 215 9 9 0 

2403 Sınıf Öğretmenliği   38 0 91 70 21 

2510 Sosyal Bilgiler   10 200 10 9 1 

4439 Okul Öncesi Öğrt   9 0 10 7 3 

4900 Teknoloji ve Tasarım   10 88 6 1 5 

4936 Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi   2 112 4 3 1 

7035 El San.Tek./El Sanatları   1 0 1 1 0 

7092 Arapça   1 20 1 0 1 

7102 Görsel Sanatlar   10 71 6 5 1 

7103 Rehberlik   10 0 10 7 3 

  TOPLAM   228  3594  296  210  86  
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SĠNCĠK  ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJĠK KAYNAKLARI;  

 

Milli Eğitim Bakanlığın ilçelerin kullanımına sunmuĢ olduğu hizmetlerin daha hızlı ve 

etkili Ģekilde ulaĢtırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanılarak 

yararlanıcılara daha hızlı ve etkili ulaĢılmaktadır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi 

ĠĢlem Sistemi (MEBBĠS), yürütülmekte olan kurumsal ve bireysel iĢ ve iĢlemlerin büyük 

bölümü ile personel ve öğrenci bilgilerini de içeren modüler tüm birim ve bağlı 

okul/kurumlarca kullanılmaktadır. MEBBĠS üzerinden Devlet Kurumları, Yatırım ĠĢlemleri, 

MEĠS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBĠS, Kitap Seçim, Sınav, Sosyal Tesis, e-Mezun, ĠKS, 

MTSK, , Engelli Birey, RAM, TKB, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, 

Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, Açık Öğretim 

Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi modüllerin 

ve  Öz değerlendirme ve Stratejik Planlama Hazırlama vb. programlarla paydaĢlarımızın 

kullanımına açılmıĢtır. Ayrıca tüm iĢ ve iĢlemler için birimler arasında iletiĢim ağı kurularak 

her kademedeki yönetim faaliyetinde kullanılması sağlanmıĢtır. Kurumumuz Bakanlık/il/ilçe 

resmi yazıĢmaları elektronik ortamda Dokuman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden 

yapılmaktadır. BĠMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 gibi servisler aracılığıyla bilgi talebi, 

öneri, Ģikâyet ve ihbarlara iliĢkin vatandaĢ ve kurumlara hızlı ve etkin bir biçimde hizmet 

sağlanmaktadır. Eğitim ve öğretimde fırsat eĢitliğini temin etmek, okullarda teknolojik 

altyapıyı iyileĢtirmek ve bilgi iletiĢim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla ortaokul ile ortaöğretim düzeyindeki bir kısımokullar FATĠH 

Projesi kapsamına alınmıĢtır. öğretmen ve öğrencilerimize tablet dağıtımı  planlanan proje ile 

dersliklere kurulan biliĢim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin 

kullanılması amaçlanmıĢtır. 

 

SĠNCĠK ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ KAYNAKLARI;  

 
Eğitim ve öğretimin baĢlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, il 

özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar,  gerçek ve tüzel kiĢilerin bağıĢları ve okul-aile 

birliği gelirleri oluĢturmaktadır.  
 

ORTAÖĞRETİME AİT OKULLARA BAKANLIKTAN TAHSİS EDİLEN ÖDENEK 

GELİRLER ÖDENEK MİKTARI 

1 2012 YILI BAKANLIKTAN TAHSİS EDİLEN ÖDENEK  29.525.191,35 

2 2013 YILI BAKANLIKTAN TAHSİS EDİLEN ÖDENEK  28.898.118,13 

3 2014 YILI BAKANLIKTAN TAHSİS EDİLEN ÖDENEK  53.148.133,98 
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TEMEL EĞİTİM YAPIM GELİR VE ÖDENEKLERİ 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 

GELİRLER 
ÖDENEK 
MİKTARI 

ÖDENEK 
MİKTARI 

ÖDENEK 
MİKTARI 

1 
GEÇEN YIL BÜTÇEDEN DEVREDİLEN 
ÖDENEK 0 0 0 

2 
BU BÜTÇE YILINDA İL ÖZEL İDARESİNDEN 
KONULAN ÖDENEK (76/b) 300.000 320.000 410.000 

3 
222 SAYILI KANUNUN 76 (d,e,f,g,h,i,j) 
FIKRALARINA GÖRE 0 0 0 

TOPLAM 300000 320000 410000 

TABLO 3 -YATIRIM HARCAMALARI 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 

BÜYÜK ONARIM 

İLKÖĞRETİM OKULU 0 0 140.000 

PANSİYONLU İLKÖĞRETİM OKULU  0 0 0 

YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU  0 0 0 

ANAOKULU  0 0 0 

TOPLAM 0 0 140.000 

DİĞER HARCAMALAR 

İLK TESİS OKUL EŞYASI  0 0 23.802 

KAMULAŞTIRMA-SATINALMA 0 0 0 

TEZYİD-İ BEDEL 0 0 0 

GEÇEN YIL BORÇLARI 0 0 0 

 TOPLAM 0 0 0 

GENEL TOPLAM 0 0 303.802 

TABLO 4 DİĞER HARCAMALAR 2012 YILI 2013 YILI 2014 YILI 

Bina Küçük Onarımı 20.00 20.000 35.000 

Makine, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarımı 0 0 0 

Ulaştırma (Taşımalı 
Hariç)     0 0 0 

Kırtasiye, Baskı ve Kitap 30.000 4.000 10.000 

Yakacak 200.000 200.000 210.000 

 Akaryakıt, Yağ, Elektrik, Su ve Havagazı  40.000 45.000 50.000 

Diğer Giderler 0 0 0 

TOPLAM 270000 269.000 305.000 

GELİRLER GENEL TOPLAMI 300.000 320.000 410.000 

GİDERLER GENEL TOPLAMI 270.000 269.000 608.802 
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ÇALIġTAY, ANKET vb. YÖNTEMLERLE ALINAN PAYDAġ GÖRÜġLERĠ:  

 

Kurumun içinde personele  uygulanan anket müdürlüğümüz Stratejik Plan ekibince 

hazırlanarak  Stratejik Plan ekibi tarafından uygulaması yapıldı.  

Müdürlüğümüz çalıĢanlarından 1 Ģef,6  memur, 2 diğer çalıĢan ve 1 geçici çalıĢandan  

toplam  10,Ġlçe ġube Müdürü 2 kiĢi ile birlikte toplamda 12 iç paydaĢımız görüĢlerini 

bildirmiĢlerdir. 

 

ÜST POLİTİKA BELGELERİ; 
-10. Kalkınma Planı 

-Bakanlık Mevzuatı 

-MEB 2010-2014 Stratejik Plan 

-Milli Eğitim ġura Kararları 

-Ġl Özel Ġdare Stratejik Planı 

-Milli Eğitim Kalite Çerçevesi 

-Hayat Boyu Öğrenme Stratejik Planı 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Stratejik Planı 

-Ulusal Öğretmen Stratejik Planı 
  

 

DIġ PAYDAġ ANALĠZ TESPĠTLERĠ;  

 
Stratejik Plan çalıĢmalarında; Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Belgesi, 10. Kalkınma 

Planı, 2013 Yılı Programı, 2008-2010 Orta Vadeli Program, AB Müktesebatına Uyum 

Programı (Eğitim ve Kültür), TÜBĠTAK Vizyon: 2023-Eğitim ve Ġnsan Kaynakları Raporu, 62. 

Hükümet Programı Eylem Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi gibi tüm üst politika belgeleri 

stratejik planın tamamına temel dayanak teĢkil edecek Ģekilde dikkate alınmıĢtır.  

Bakanlığımızın merkezi planlama çalıĢmalarının daha etkili ve verimli bir Ģekilde 

yürütülebilmesine katkı sağlayacak doğru verilerin sağlanması amacıyla ilçe hakkındaki 

demografik, ekonomik ve sosyolojik veriler stratejik planlama ekibimiz tarafından “Çevre 

Analizi” kapsamında ayrıntılı olarak değerlendirilerek il stratejik planına yansıtılmıĢtır. 
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GZFT (SWOT) ANALİZİ 

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 

1) Güçlü ve geniĢ bir insan kaynağı (memur, 

öğretmen, yönetici) potansiyeline sahip 

olunması,  

2) Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun 

bulunması. 

3) Kaymakamın eğitime olan yüksek 

duyarlığı. 

4) Müdürlüğümüzün ARGE Ekibi 

olmamasına karĢın geçici görevlilerce 

yapılan SODES, Ġpekyolu Kalkınma 

Ajansı ve diğer projelerin  yapılması 

2014 de ise 2 Projemiz kabul edildi) ve 

uygulanmaktadır. 

5) Kurumda Hizmetiçi eğitim 

faaliyetlerine önem verilmesi. 

6) Bakanlık tarafından ulusal ölçekte 

uygulanan eğitim kampanyalarının ilçe 

düzeyinde ulusal ölçekte model olacak 

ölçütte (Özellikle Kız Çocuklarının 

okullaĢtırılma oranının artırılması, Okullar 

Hayat Olsun vb. projelerin) baĢarılı bir 

Ģekilde uygulanması. 

7) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli okul 

dönüĢüm altyapının büyük oranda 

sağlanmıĢ olması. 

8) Belirlenen sorunlara yönelik olarak 

projelerin geliĢtiriliyor olması,, 

ortaöğretime geçiĢ ve YGS, LYS 

sınavlarına yönelik kurs ve deneme 

sınavları gibi. 

9) ĠletiĢimin güçlü olması 

1) Derslik sayısının yetersiz olması, sınıfların kalabalık 

olması  

2) BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapan ilkokul sayısının 

%62, yaklaĢık %35 öğrencinin ikili eğitim yapan okulda 

olması (ikili yapan eğitim öğrenci yüzdesi temel eğitimde 

%59, genelde %48 olması.) 

3) Fiziki altyapı yetersizliği nedeniyle ilçe okulların bir 

bölümünün ikili öğretim yapması 

4) Ġlçe genelindeki okul bina ekleri ve donanımlarının 

(laboratuvar, spor salonu vb.) yetersiz oluĢu. 

5) Kurumun daha etkili ve verimli çalıĢabileceği müstakil 

hizmet binasının olmayıĢı, toplantı salonu ve sosyal-

kültürel faaliyetlerin gerçekleĢtireceği tesislerin 

yetersizliği. 

6) Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlarda diğer personelin 

(hizmetli) sayısal olarak yetersizliği ve eğitimsizliği 

7) Mesleki Teknik eğitim yapan okul sayısının ve yetenekli 

öğrencilerin ilgisinin azlığı  

8) Mevcut sistemin performansa dayalı bir çalıĢma sistemi ve 

çalıĢanlara ödül uygulamasının olmaması 

9) Ortaöğretimin (4+4+4) ile zorunlu olmasına karĢın 

geçiĢteki oranın yükselmesine karĢılık, derslik sayısındaki 

artıĢın aynı oranda sağlanamamıĢ olması. 

10) Köylerde görev yapan öğretmen ve idarecilerin Ģehir 

merkezinde ikamet etmeleri 

11) Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, baĢarı ölçütü 

olarak yalnızca (TEOG, YGS ve LYS) sınavlarından elde 

edilen baĢarıların referans alınması. 

12) Öğretim etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinden öncelikli 

tutulması. 

13) Ġlçe düzeyinde orta öğretim kademesindeki anormal 

derslik ihtiyacı dağılımı. 

14) Mesleki Teknik eğitimin Ġstihdam edilebilir nitelikte insan 

gücü yetiĢtirilmesi konusunda iĢ piyasalarının olmaması. 

15) Ücretli öğretmen sayısı fazla olması 
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FIRSATLAR TEHDİTLER 

1) Ġlçede mevcut olan huzur, güven ortamı ve genel 

anlamda okulların güvenlik problemlerinin 

bulunmaması, 

2) Ġlçe Emniyet Müdürlüğünün eğitimde güvenli bir 

ortamın sağlanmasındaki katkısı, toplumla ve 

okullarla güçlü bir iletiĢim içinde olması 

3) Yerel medyanın eğitime olan olumlu bakıĢı, etkin 

yararlanabilme gücü. 

4) 4+4+4 uygulanmasının ortaöğretimdeki 

okullaĢma oranına katkı sağlaması 

5) Çağın gerekleri doğrultusunda yenilenen ilk ve 

ortaöğretim müfredatı. 

  6)   Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun 

bulunması. 

 

1) Yüksek iĢsizlik, mevsimlik tarım iĢçiliği ve 

köyden kente göçün eğitim öğretim 

faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi. 

2) Ġlçemize ayrılan eğitim ödeneğinin yetersiz 

oluĢu, 

3) Ortaöğretime geçiĢ sisteminin sık sık 

değiĢmesi, 

4) Okulöncesi ve Ġlkokullara bakanlık 

bütçesinden ödenek ayrılmaması, 

5) Ġstihdam imkânlarının yetersizliği, 

6) Ġlçe imar planlarında eğitim kurumları için 

yeterli ve uygun arsaların ayrılmaması 

7) Yeni Yönetici Atama Yönetmeliği 

8) Coğrafi yapı ve iklim Ģartlarının eğitim 

öğretim faaliyetlerinin aksamasına ve 

yürütülmesine imkân vermemesi.  

9) Ücretli öğretmen sayısı fazla olması 

 

GZFT analizi, Stratejik Plan  Ekibince iç paydaşlarla yapılan görüşme temel alınarak kuvvetli 

görülen alanlar güçlü yönlere, başarısız görülen alanlar da zayıf yönlere işlenmiştir. Dış paydaşlara 

uygulanan anket sonuçları doğrultusunda kuvvetli görülen alanlar Fırsatlar, zayıf görülen alanlar ise 

Tehditler olarak tespit edilmiştir. 

 Analizde  ekip üyelerinin ortaklaşa yapılan çalıştayında belirlenen GZFT konuları  önemine göre 

önceliklendirilerek sıralaması yapılmıştır. 

 

6) GELĠġĠM/SORUN ALANLARI  

 

PaydaĢ analizi, kurum içi ve dıĢı analiz sonucunda Bakanlığın faaliyetlerine iliĢkin geliĢim 

ve sorun alanları tespit edilmiĢtir. Belirlenen geliĢim ve sorun alanları üç tema altında 

gruplandırılarak plan  mimarisinin oluĢturulmasında temel alınmıĢtır.  

 

Eğitim ve Öğretime EriĢimde 15 ,  

 

Eğitim ve Öğretimde Kalitede 14,  

 

Kurumsal Kapasitede 13 olmak üzere toplam 42 sorun/geliĢim alanı tespit edilmiĢtir  

 

 

Eğitim ve Öğretime EriĢim  

eğitim yapan okullarda eğitim görüyor olması  

 

oluĢu.  
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kli öğrencilerin mesleki eğitime ilgisinin azlığı   

 

 

 

olmaması  

mekanizmasının olmaması  

olumsuz yönde etkilemesi.  

 

p olmaması  

 

 

olmaması  

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite  

yetersiz olması  

sınavlardan elde edilen baĢarıların referans alınması  

 

olarak uygulanamaması  

 

ğrencilerde teknoloji bağımlılığı  

 

 

 

aftalık ders saatlerinin öğrencilerin geliĢim düzeylerine uygun olmaması  

 

 

 

akademik baĢarı odaklı olması, öğretime önem 

verilmesi ve eğitimin göz ardı edilmesi.  

Kurumsal Kapasite  
 

olmaması  

derslik sayısındaki artıĢın aynı oranda sağlanamamıĢ olması.  

 Köylerde görev yapan öğretmen ve idarecilerin Ģehir merkezinde ikamet etmeleri  

uygunsuz, yetersiz olması)  

cü yetiĢtirilmesi konusunda iĢ 

piyasalarının olmaması.  
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ri için kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin 

yetersiz olması  

uygulamalarının yetersizliği  

 düzeyde olmaması  

mekanizmaların geliĢtirilmemiĢ olması.  

 
 

 

2009 Yılı ile 2014 yılları arasındaki GZFT Analizlerini kıyaslamak, yorumlamak gerekirse; 

2009 yılına göre 2014 yılında kurum liderlerinin tarafsızlık, yeniliklere açık olması, , kütüphane, 

oyun alanları gibi bina ve eklentilerinin, düzeltilemediği, ayrıca yönetici ve personel arasındaki 

iletişimin ise olumlu yönde değiştiği aşağıdaki “2009 yılına göre olumlu-olumsuz gelişmeler kıyaslama 

tablosunda” görülmektedir.  

 

2009 Yılına göre olumlu gelişmeler: 

 

2009 YILINDA ZAYIFYÖNDE İKEN 2014 YILINDA GÜÇLÜYÖNDE OLANLAR 

 1.Kurumsallaşamamak ve kurum 
kültürünün oluşmaması. 
 
2.İlçe genelindeki okul binalarımızın 
laboratuar, kütüphane, teknoloji sınıfları 
yetersiz oluşu. 
 
3.Yeni eğitim müfredatının öğretmenler 
tarafından tam benimsenip 
uygulanmaması. 
 
4.Kurumum daha etkili ve verimli 
çalışabileceği hizmet binası ve sosyal - 
kültürel faaliyetlerin gerçekleştireceği 
tesislerin yetersizliği. 
 
5.Kurum çalışanlarının sayısal yetersizliği 
ve alanlarındaki eğitimsizliği 
6.Mesleki eğitime olan ilginin azlığı ve 
mesleki eğitim alanındaki fiziki altyapı 
yetersizliği. 

1.Kurum liderinin tarafsız, yeniliklere açık ve geniş 
bir vizyona sahip olması 
 
2.Kurum yönetici ve personel kadrosu arasında 
güçlü bir iletişim ve dayanışmanın olması 
 
4.Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun 
bulunması 
 
5.Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapının 
büyük ölçüde sağlanmış olması  
 
8.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine önem verilmesi 
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2009 Yılına göre olumsuz geliĢmeler: 

 

2009 YILINDA GÜÇLÜYÖNDE ĠKEN 2014 YILINDA ZAYIF YÖNDE OLANLAR 

1.Kurum liderinin tarafsız, yeniliklere açık 

ve geniĢ bir vizyona sahip olması 

 

2.Kurum yönetici ve personel kadrosu 

arasında güçlü bir iletiĢim ve dayanıĢmanın 

olması 

 

4.Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun 

bulunması 

 

5.Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli olan 

altyapının büyük ölçüde sağlanmıĢ olması  

 

8.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine önem 

verilmesi 

 

1.KurumsallaĢamamak ve kurum kültürünün 

oluĢmaması. 

 

2.Ġlçe genelindeki okul binalarımızın laboratuar, 

kütüphane, teknoloji sınıfları yetersiz oluĢu. 

 

3.Yeni eğitim müfredatının öğretmenler 

tarafından tam benimsenip uygulanmaması. 

 

4.Kurumum daha etkili ve verimli çalıĢabileceği 

hizmet binası ve sosyal - kültürel faaliyetlerin 

gerçekleĢtireceği tesislerin yetersizliği. 

 

5.Kurum çalıĢanlarının sayısal yetersizliği ve 

alanlarındaki eğitimsizliği 

 

6.Mesleki eğitime olan ilginin azlığı ve mesleki 

eğitim alanındaki fiziki altyapı yetersizliği. 

 

 

 

STRATEJĠK PLAN MĠMARĠSĠ  

 

1. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠME ERĠġĠM  

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama  
1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaĢma devam ve tamamlama  

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaĢma, devam ve tamamlama  

1.1.3. Yükseköğretime katılım ve tamamlama  

1.1.4. Hayat boyu öğrenmeye katılım  

1.1.5. Özel eğitime eriĢim ve tamamlama  

1.1.6. Özel politika gerektiren grupların eğitim ve öğretime eriĢimi  

1.1.7. Özel öğretimin payı  
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2. EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠMDE KALĠTE  

2.1. Öğrenci BaĢarısı ve Öğrenme Kazanımları  
2.1.1. Öğrenci  

2.1.2. Öğretmen  

2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri  

2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi  

2.1.5. Rehberlik  

2.1.6. Ölçme ve Değerlendirme  

2.2. Eğitim ve Öğretim ile Ġstihdam ĠliĢkisinin GeliĢtirilmesi  
2.2.1. Sektörle ĠĢbirliği  

2.2.2. Hayata ve Ġstihdama Hazırlama  

2.2.3. Mesleki Rehberlik  

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik  
2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği  

2.3.2. Uluslararası hareketlilik  

 

3. KURUMSAL KAPASĠTE  

3.1. BeĢeri Alt Yapı  
3.1.1. Ġnsan kaynakları planlaması  

3.1.2. Ġnsan kaynakları yönetimi  

3.1.3. Ġnsan kaynaklarının eğitimi ve geliĢtirilmesi  

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı  
3.2.1. Finansal kaynakların etkin yönetimi  

3.2.2. Okul bazlı bütçeleme  

3.2.3. Eğitim tesisleri ve alt yapı  

3.2.4. Donatım  

3.3. Yönetim ve Organizasyon  
3.3.1. Kurumsal yapının iyileĢtirilmesi  

3.3.1.1. Bürokrasinin azaltılması  

3.3.1.2. İş analizleri ve iş tanımları  

3.3.1.3. Mevzuatın güncellenmesi  

3.3.2. Ġzleme ve Değerlendirme  

3.3.3. Avrupa Birliği‟ne uyum ve uluslararasılaĢma  

3.3.4. Sosyal tarafların katılımı ve yönetimi  

3.3.4.1. Çoğulculuk  

3.3.4.2. Katılımcılık  

3.3.4.3. Şeffaflık ve hesap verebilirlik  

3.3.5. Kurumsal Rehberlik ve Denetim  
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Çevre (PEST) Analizi 

POLİTİK/HUKUKİ FAKTÖRLER EKONOMİK FAKTÖRLER 

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması, 

Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına 

alınması,  

Ortaöğretimdeki genel liseler lehine olan %65-

%35 öğrenci sayısı oranının mesleki teknik 

eğitim lehine dönüşümünün sağlanması,  

Okulların nicelik ve nitelik yönünden yeterli 

düzeye getirilmesi  

Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması. 

Türk kamu yönetiminde; toplumun taleplerine 

karşı duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve 

önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf ve 

etkin bir kamu yapılanması benimsenerek 5018 

sayılı yasayla hayata geçirilmiş olması. 

Yerel yönetimlerin imar uygulamaları sırasında 

eğitim kurumları için yeterli ve uygun arsaların 

ayırmaması 

Güneydoğu Anadolu Projesinde yer almasına 

rağmen projenin ekonomik ve sosyal 

imkânlarından yeterince yararlanamaması. 

Bölge ölçeğine uygun İşsizlik sorunun olması. 

Ülkenin ekonomik büyüme hızının eğitime olumlu 

yansıması. 

 -İlçemizin tarıma dayalı ekonomik yapıda olması. 

Üniversite mezunu iş gücünün eğitime yeteri kadar 

yansıtılmaması. 
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SOSYAL/KÜLTÜREL FAKTÖRLER TEKNOLOJİK FAKTÖRLER 

-Kırsal kesimlerde toplumun, eğitimi kız çocukları 

için ihtiyaç hissetmemesi. 

-Okur- yazar oranın % 92 olması 

-Kız/erkek öğrenci okullaşma oranın temel 

eğitimde eşitlenmiş, ortaöğretimde ise kız/erkek 

oran farkının % 1 olması,  

-Kız çocukların eğitime erişimindeki sosyal ve 

kültürel engeller. 

-Üniversite mezunlarının az oluşu 

-Kırsal kesimlerdeki nüfus hareketliğinin 

okullaşmaya olan olumsuz etkisi. 

-Feodal ilişkilerin eğitimi olumsuz etkilemesi 

-Vatandaşın her şeyi devletten beklemesi 

-Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekân 

olmaması 

-Ailelerin eğitim seviyelerinin düşük olması 

(özelikle eğitimsiz anneler). 

 

E-okul uygulamaları 

E-devlet uygulamaları 

Akıllı tahtaların kullanılması 

-İlçemizin enerji potansiyelinden yeterince 

yararlanamaması.(HES, RES, Petrol, Atatürk barajı ) 

-AR-GE çalışmalarına yeterli önemin verilmemesi 

ve kaynağın ayrılmaması. 

-Gelişen teknolojinin öğrenciye olan olumsuz 

yönleri 

 

 

DURUM ANALĠZĠ DEĞERLENDĠRMESĠNE GÖRE NEREDEYĠZ 

 

Yapılan iç ve dıĢ analizler sonucunda genel olarak veriler dikkate alındığında yapılan 

çalıĢmalar, etkinlikler ve SODES , Ġpekyolu Kalkınma Ajansı projeleri dikkate alındığında Ġlçe 

katılımının faaliyetlerde yer aldığı görülmüĢtür.  
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* MİSYON  * VİZYON * TEMEL 
DEĞERLER  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Stratejik Temalar 

 

 



 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİSYON 
Toplumun kalkınmasında çağdaş bir 
eğitim için bilimsel teknikleri ile her türlü 
kaynağı etkili ve verimli kullanımını 
sağlayan personeli, cumhuriyet ve 
demokrasi bilincini aşılayan, millî ve 
manevî değerlerine sahip çıkan, yenilikçi, 
analitik düşünmeyi teşvik eden, bilimsel 
ve teknolojik gelişmelere duyarlı, üretken 
ve sorumluluk sahibi bireyler 
yetiştirmektir. 

file:///E:/Projeler/SP/SP 2014-4 aşama/Adıyaman MEM SP 2-3-19092014-ÇALIŞTAY SONRASI.docx
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VİZYON 
Dünyadaki değişimi kavrayabilen, çevresel 
ve kültürel duyarlılığa sahip bireyler 
yetiştiren tam donanımlı eğitim 
kurumlarıyla, ulusal anlamda model olacak 
bir kurum olmak. 
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TEMEL DEĞERLER 
Öncülük 

  Yenilikçilik 

 Sorumluluk 

 Hesap verebilirlik 

 Akılcılık ve bilimsellik 

 Adalet 

 Şeffaflık 

 Katılımcılık 

 İşbirliği ve paylaşımcılık 

 Çevreye duyarlılık 
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AMAÇLAR 
 

STRATEJİK PLAN 2015 - 2019 
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Temalar 
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B. STRATEJĠK PLAN GENEL TABLOSU  

Stratejik Amaç 1.  
Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil Ģartlar altında eriĢmesini sağlamak.  

 

Stratejik Hedef 1.1.  

Stratejik Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar baĢta olmak üzere, eğitim ve 

öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırarak, örgün ve yaygın 

eğitimin her kademesinde %17,1 olan devamsızlık oranını %13,2 ye düĢürmek.  

 

Stratejik Amaç 2.  
Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranıĢın 

kazandırılması ile giriĢimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletiĢime ve 

öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetiĢmesine 

imkân sağlamak.  

 

Stratejik Hedef 2.1.  
Stratejik Plan dönemi sonunda bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel geliĢimlerine 

yönelik % 11 olan faaliyetlere katılım oranını % 16 ya yükselterek öğrencilerin akademik 

baĢarı düzeylerini artırmak.  

 

Stratejik Hedef 2.2.  
Stratejik Plan dönemi sonunda hayat boyu öğrenme yaklaĢımı çerçevesinde, iĢgücü 

piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek % 65 olan mezunlarının 

mesleki yeterliliklerine yönelik iĢveren memnuniyet oranı % 80‟e çıkartarak istihdam 

edilebilirliklerini artırmak.  

 

Stratejik Hedef 2.3.  
Stratejik Plan dönemi sonunda eğitimde yenilikçi yaklaĢımlar kullanılarak bireylerin 

yabancı dil yeterliliğini ve 30 olan uluslararası öğretmen hareketliliğine katılanların 

sayısını 50 ye çıkartmak.  

 

Stratejik Amaç 3. Stratejik Hedef 3.1.  
Stratejik Plan dönemi sonunda hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere 18,3 olan 

personel baĢına yıllık hizmet içi eğitim süresini 35 e çıkartarak insan kaynaklarının 

yapısını ve niteliğini geliĢtirmek.  

 

Stratejik Hedef 3.2.  
Stratejik Plan dönemi sonunda belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını 

tesis etmek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluĢturarak 26,2 olan derslik baĢına 

düĢen öğrenci sayısını 25 e düĢürmek.  

 

Stratejik Hedef 3.3.  
Stratejik Plan dönemi sonunda etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, 

bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve 

organizasyon yapısı oluĢturarak, % 27,5 olan ÇalıĢan Memnuniyet oranını % 32,5‟a 

çıkartmak.  

 

 



 37 

 

 

 

 

 

 

 

GÖSTERGELER ĠÇĠN VERĠLER BELĠRLENĠRKEN; 

  

Genellikle MEBBĠS Devlet Kurumları, MEĠS, Hizmetiçi, Atama modüllerinden, e-okul 

Modülünden, Hayat Boyu Öğrenme Modülünden, Bakanlık MüfettiĢleri raporlarından faydalanılmıĢ 

olup ayrıca bazı gösterge verileri için online anket ve programları aracılığıyla kurumlardan alınmıĢtır. 
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TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

STRATEJİK AMAÇ 1: Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini 

sağlamak. 

STRATEJİKHEDEF1.1:StratejikPlandönemisonunakadardezavantajlıgruplarbaştaolmaküzere,e

ğitimveöğretiminhertürvekademesindekatılımvetamamlamaoranlarınıartırarak,örgünveyaygı

neğitiminherkademesinde%17,1olandevamsızlıkoranını%13,2'yedüşürmekve%78,4olanzorun

lueğitimdekinetokullaşmaoranını%94,6olarakartırmak. 

HEDEFLERĠN MEVCUT DURUMU:  

 

Net okullaĢma oranı ilkokul da %100,ortaokulda ise %94,88‟dir. Genel Ortaöğretimde 

ise net okullaĢma oranı %63,80‟dir.  

Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢte ilk beĢ tercihine yerleĢen öğrencilerin oranı 

%43,03 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime eriĢim oranı %100 

olmuĢtur. Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı %8,01‟dir.Ortaöğretimde örgün eğitim 

dıĢına çıkan öğrenci oranı 7,85‟tir.  

10 gün üzeri devamsızlık yapan öğrenci oranı ilkokulda %3,5 ortaokulda %9,9olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Ortaöğretimde ise %38‟dir.  

Özel öğretimin payı; okul öncesinde %2,05, ilkokulda %0,70, ortaokulda %0,88, 

ortaöğretimde %0,83 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı%4,00‟dır.  

Açık öğretim okullarında kaydı dondurulmuĢ öğrenci oranı; açık öğretim ortaokulunda %84, 

açık öğretim lisesinde %17,mesleki açık öğretim lisesinde ise %18‟dir.  

Zorunlu eğitimde net okullaĢma oranı %78,46 olarak gerçekleĢmiĢtir. YurtdıĢında göç 

nedeniyle gelen çocukların (çadır kentte) eğitime eriĢimleri%75olarak sağlanmıĢtır. 
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Sıra 
No Performans Göstergeleri 1.1 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1  
 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış 
olanların oranı (%) 5  8  11,64  15  

2   Net Okullaşma Oranı (%) 96,74  98  98  100  

4  
 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte ilk beş tercihinden birisine yerleşen 
öğrencilerin oranı (%) 58  60 65 70 

5  

  

Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime 

eriĢim oranı (%)  
 1  1 1 5 

6  

  

Örgün eğitimde 10 gün üzeri devamsız öğrenci oranı (%)  
 0,94  0,98  103,52  0,50  

7   Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı (%) 1  2  2,25  1  

8  
Ortaöğretimde örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci oranı (%)  
 0,15 0,75 1 0,2 

9  
Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)  
 50 55 58 65 

10  

  

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)  
 60  63 68 75 

11   Açık öğretim ortaokulunda kaydı dondurulmuş öğrenci oranı (%) 50  50  50  25  

12  

  

Zorunlu eğitimde net okullaĢma oranı (%)  
 97  97,25 98 99,50 

13  
 Yurt dışından göç nedeniyle gelenlerin (Çadır Kent) eğitime erişimi oranı 
(%) 0  0  0  0  

 

 

TEDBĠRLER ::.. 

 Net OkullaĢma Oranı (%) 

Tedbir :  Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik 

kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu 

nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmetinin bütün 

bireylere adil Ģartlarda eğitim verilerek net okullaĢma oranını arttırmak. 

Sorumlu  : TEM 

 Ġlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almıĢ olanların oranı 

(%) 

Tedbir :  Okul öncesi öğrenci velilerine okul öncesi eğitimin önemi anlatılarak 

öğrencilerin okula kazandırılması. 

Sorumlu   TEM 

 Özel eğitime yönlendirilen bireylerin yönlendirildikleri eğitime eriĢim oranı (%) 

Tedbir :  Özel eğitime yönlendirilen bireylerin rehberlik çalıĢmaları yapılarak öğrencilere 

ulaĢılarak eğitime eriĢim imkanlarının sağlaması. 

Sorumlu   TEM 
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 10 gün üzeri devamsız olan öğrenci oranı (%) 

Tedbir :  Öğrencilerin okula devamın sağlanması için kurum/veli rehberlik çalıĢmaları ve 

okullarımızda Rehberlik servisinin öğretmenlerle iĢbirliği içerisinde okul /aile 

ziyaretleri ile öğrencilerin eğitim öğretime devamın sağlanması.Coğrafi yapı ve 

iklim Ģartlarının eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasına yani okula devam 

sonun olması nedeniyle eğitimin yürütülmesinde sıkıntıların yaĢanması. 

Ortaöğretim düzeyinde yurt kapasiteleri arttırarak devamsızlığın önlenmesi 

tedbirleri alınmıĢtır. 

Sorumlu   TEM 

 Ortaöğretimde örgün eğitim dıĢına çıkan öğrenci oranı (%) 

Tedbir :  Örgün eğitim dıĢına çıkan veya çıkmak isteyen öğrencilerimizin Açıköğretim 

okullarına yönlendirilerek eğitime devamının sağlanması. 

Sorumlu   OÖ 

 Özel öğretimdeki okulöncesi öğrenci sayısı (toplam) (%) 

Tedbir :  Okulöncesi özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin eğitime kazandırılması. 

Sorumlu   ÖE 

 Özel öğretimdeki Ġlkokul öğrenci sayısı (toplam)  

Tedbir :  Özel öğretimdeki ilkokul öğrencilerin devam etmeyen öğrencilerinde devamının 

sağlanması. 

Sorumlu   TEM 

 Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı (%) 

Tedbir :  ÇeĢitli sebeplerden dolayı zorunlu eğitimden erken ayrılma durumunda olan 

öğrencilerin aileleri ile görüĢülüp gerekli çalıĢmalar yapılarak öğrencilerin okula 

devamının sağlanması. 

Sorumlu   TEM 

 Özel öğretimdeki Ortaokul öğrenci sayısı (toplam) (%) 

Tedbir :  Devamın sağlanarak bütün öğrencilere ulaĢmak. 

Sorumlu   TEM 

 Hayat boyu öğrenim kapsamındaki kursların tamamlama oranı (%) 

Tedbir :  Hayat boyu öğrenmeye katılımın artması, devamsızlığın ve okul terklerinin 

azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika 

gerektiren grupların eğitime eriĢim olanaklarının arttırılarak kurs programları 

tamamlanacaktır. 

Sorumlu   HBÖ 

 Ortaöğretim Özel öğretimdeki öğrenci sayısı (toplam) (%) 

Tedbir :  Rehberlik hizmeti verilerek eğitimin tamamlanması. 

Sorumlu   RAM 

 Açık öğretim ortaokulunda kaydı dondurulmuĢ öğrenci oranı (%) 

Tedbir :   Hayat boyu öğrenmeye katılımın artması için yeni kayıt duyurularını Halk 

Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile kaydı dondurulmuĢ öğrencilere ulaĢılarak kayıtları 

yenilemek.  
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Sorumlu   HBÖ 

 Açık öğretim lisesi okulunda kaydı dondurulmuĢ öğrenci oranı (%) 

Tedbir :  Duyuru yaparak kayıt yenileme oranını arttırmak. 

Sorumlu   HEM 

 Mesleki açık öğretim lisesi okulunda kaydı dondurulmuĢ öğrenci oranı (%) 

Tedbir :  Mesleki açık öğretim lisesinde okumak isteyen öğrencileri yönlendirmek. 

Sorumlu    HEM 

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢte ilk beĢ tercihinden birisine yerleĢen öğrencilerin oranı 

(%) 

Tedbir :  Ortaöğretim okullarımızın eğitim kalitesini yükselterek ve okullarda rehberlik 

çalıĢmalarıyla öğrencilerin tercihini sağlamak. 

Sorumlu   TEM 

 Zorunlu eğitimde net okullaĢma oranı (%)  

Tedbir :  Gerekli teĢvikler yapılarak bütün eğitim çağındaki çocukların okullaĢma oranını 

yükseltmek. 

Sorumlu   TEM 

 Yurt dıĢından göç nedeniyle gelenlerin (Çadır Kent) eğitime eriĢimi oranı (%) 

Tedbir :  Göç olmadığı için çalıĢma yapılmadı. 

Sorumlu   TEM 

 2 yıl üst üste okulöncesi sınıfa devam eden öğrenci sayısı 

Tedbir :  Rehberlik hizmeti verilerek baĢarının arttırılması. 

Sorumlu   TEM 

 

 

TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİ 

STRATEJİK AMAÇ 2: Bütün bireylere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum 

ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve 

öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân 

sağlamak. 

STRATEJİKHEDEF2.1:StratejikPlandönemisonundabütünbireylerinbedensel,ruhsalvezihins

elgelişimlerineyönelik%11olanfaaliyetlerekatılımoranını%16'yayükseltereköğrencilerinakade

mikbaşarıdüzeyleriniartırmak. 
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HEDEFĠN MEVCUT DURUMU:  
Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak sınavlarının net ortalamaları Türkçe 56,89, 

Matematik 36,96, Fen ve Teknoloji 54,11, Din Kültürü 79,77, Yabancı Dil 44,82, T.C. Ġnkılap 

Tarihi ve Atatürkçülük 53,78‟dir.  

Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki net ortalamaları Türkçe 18,32, Temel Matematik 

7,44, Sosyal Bilimler 9,85, Fen Bilimleri 6,41‟dir.  

Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları; 5. Sınıf 69,87, 6.sınıf 67,88, 7.sınıf 

68,39, 8.sınıf 69,70, 9.sınıf 64,57, 10.sınıf 70,09, 11.sınıf 72,51, 12.sınıf 76,63‟tür.  

Bir eğitim ve öğretim yılında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarında en az bir faaliyete 

katılan öğrenci oranı; ilkokullarda %10, ortaokullarda %11 ve ortaöğretimde de %12 

olmuĢtur.  

Öğrenci baĢına okunan kitap sayısı; ilkokullarda 22,54, ortaokullarda 22,94 ve 

ortaöğretimde de 8,84 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı; temel eğitim okullarında %22,3, 

ortaöğretimde %5,5‟tir.  

Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı; 9. Sınıflarda %15,34 10.sınıflarda %4,29 

11.sınıflarda %1,62 12. sınıflarda da %0,42‟dır.  

Disiplin cezası alan öğrenci oranı; ortaokullarda 0,025 ortaöğretimde 0,046 olmuĢtur. 

Uluslararası yarıĢmalara katılan öğrenci sayısı; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 31‟dir.  

Beyaz Bayrak sertifikasına sahip okul sayısı; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 41‟dir.  

Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 

17‟dir. 

 

 

 

S/N Performans Göstergeleri 2.1. 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1  

 Bir yılda sanat, bilim, kültür, rehberlik ve 

spor alanlarında en az bir faaliyete katılan 

öğrenci/kursiyer/çırak oranı 1  1  1  2  

2   Öğrenci baĢına okunan kitap sayısı 7  10  13  15  

3   Sınıf tekrar oranı 4,83  6,46  1,24  1  

4   Disiplin cezası alan öğrenci oranı 1,88  4,77  5,44  1  

5  

 Beyaz Bayrak sertifikası var mı? Eğer Beyaz 

Bayrak sertifikası varsa o yıllara 1 yazın, 

yoksa 0 yazın) 0  0  2  5  

6  

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Türkçe 

net ortalaması 10,06  13,32  14,02  20  

7  

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki 

Matematik net ortalaması 2,99  2,73  2,12  4  

8  

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Sosyal 

Bilimler net ortalaması 8,06  8,57  10,34  13  
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9  

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Fen 

Bilimleri net ortalaması 1,79  2,13  1,98  3  

10  

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak 

sınavlarının Türkçe net ortalaması 0  45,75  48,26  50  

11  

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak 

sınavlarının Matematik net ortalaması 0  31,40  29,17  35  

12  

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak 

sınavlarının Fen ve Teknoloji net ortalaması 0  46,74  47,39  50  

13  

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak 

sınavlarının T.C. Ġnkılap Tarihi ve 

Atatürkçülük net ortalaması 0  43,27  46,74  50  

14  

 Uluslararası yarıĢmalara katılan öğrenci 

sayısı 0  0  0  1  

15  

 Beslenme Dostu Okul sertifikası var mı? 

Eğer Beslenme Dostu Okul sertifikası varsa o 

yıllara 1 yazın, yoksa 0 yazın) 0  0  0  1  

16  

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Yabancı 

Dil net ortalaması 0  0  0  0  

17  

 9. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 51,70  53,10  63,90  75  

18  

 10. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 66,70  64,60  71,50  80  

19  

 11. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 69,60  72,90  75  85  

20  

 12. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 78,90  75,30  81,10  95  

21  

 5. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 54  49,30  71,41  75  

22  

 6. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 48,15  59,70  68,52  75  

23  

 7. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 56,69  58,35  69,79  75  

24  

 8. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı 

ortalamaları 54,08  61,97  64,93  75  

 

 

TEDBĠRLER  2.1. 

 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak sınavlarının Türkçe net ortalaması 

Tedbir : 
 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak sınavlarının baĢarı oranın arttırılması için ilkokul ve 

ortaokullarımızda çeĢitli kitap okuma etkinlikleri düzenlemek. Kitap okuma alıĢkanlığı 

kazandırılarak baĢarının devamının sağlamak.Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının 

arttırılması. 

  Sorumlu 

:  TEM 
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Tedbir : 

 Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması. 

  
Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

  
 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak sınavlarının Matematik net ortalaması 

Tedbir : 
 Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması. 

  
Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

  
 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak sınavlarının Fen ve Teknoloji net ortalaması 

Tedbir : 
  Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması. 

  
Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

  
 Temel eğitimden ortaöğretime geçiĢ ortak sınavlarının T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük net ortalaması 

Tedbir : 
  Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması. 

  
Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

  
 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Türkçe net ortalaması 

Tedbir :  

  Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması 
 

    

Sorumlu 

: 
TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Matematik net ortalaması 
 

Tedbir : 
  Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Sosyal Bilimler net ortalaması 
 

Tedbir : 
 Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Fen Bilimleri net ortalaması 

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6023&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6026&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6029&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
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Tedbir :  

 Sınava hazırlık kursları düzenleyerek baĢarının arttırılması 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 Yükseköğretime GeçiĢ Sınavındaki Yabancı Dil net ortalaması 
 

Tedbir :  Yükseköğretime GeçiĢ Sınavına Yabancı Dil katılımı için ingilizce öğretmenleri ile çalıĢmalar 

yaparak gerekli tedbirler almak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 Bir yılda sanat, bilim, kültür, rehberlik ve spor alanlarında en az bir faaliyete katılan öğrenci/kursiyer/çırak oranı 
 

Tedbir : 
 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek katılım oranını arttırmak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 Öğrenci baĢına okunan kitap sayısı 

Tedbir :  

 SODES prejeleri ve Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün düzenlediği kitap okuma 

yarıĢmaları ile kitap okuma oranı arttırmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 5. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 

Tedbir :  

 Ġlkokullarımızda, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul / veli ortak çalıĢması ile baĢarı 

yılsonu baĢarı oranı arttırmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 6. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 

Tedbir :  

 BaĢarının arttırılması için derslere gereken önemin verilmesi. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 7. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 
 

Tedbir : 

  Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul / veli ortak çalıĢması ile yılsonu baĢarı oranı arttırmak.     
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http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6030&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6032&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6041&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=6045&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13522&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13559&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13563&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
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Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 8. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 
 

Tedbir :   Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul / veli ortak çalıĢması ile yılsonu baĢarı oranı arttırmak. 

Kurslar düzenlenerek baĢarının arttırılması. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 9. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 

Tedbir :  

  Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul / veli ortak çalıĢması ile ortaöğretime geçiĢlerde 

yılsonu baĢarı oranı arttırmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 10. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 
 

Tedbir :  BaĢarı düzeyi en yüksek seviyede tutmak için zayıf olan derslerin deneme sınavları ile 

desteklenerek yılsonu baĢarı oranını yükseltmek. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 11. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 
 

Tedbir : 
 Zayıf olan derslere daha fazla gereken önemin verilerek puan ortalamasını arttırmak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 12. Sınıf Öğrencilerin yılsonu baĢarı puanı ortalamaları 

Tedbir :  

 Zayıf olan derslerin öğretmenlerinin hazırlayacağı planı ve okul idaresinin desteği ile 

puan ortalamalarını arttırmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

 Sınıf tekrar oranı 
 

Tedbir :  Sınıf tekrar oranı ilkokul/ortaokul ve liselerde ortak çalıĢmalarla öğrencinin hangi derslerde 

eksik olduğu rehberlik servisinin kapsamlı çalıĢmaları ile tespit edilerek baĢarının arttırılması. 

Yapılan rehberlik çalıĢmaları ile sınıf tekrar oranını en aza indirmek. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
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http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13571&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13575&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13592&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13873&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13887&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13908&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13916&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
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 Disiplin cezası alan öğrenci oranı 
 

Tedbir : 

 Okullarımızda disiplin cezalarının yaĢanmaması için okul/veli arasında iletiĢim kurularak 

cezaların oranını düĢürmek. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 Uluslararası yarıĢmalara katılan öğrenci sayısı 

Tedbir :  
 Ġlçe Ģartlarının kısıtlı olması uluslararası yarıĢmalara katılımı 

azaltmaktadır.Kurum/okul olarak gerekli çalıĢmalar yapılarak yarıĢmalara katılımın 

sağlanması. 
 

    

Sorumlu 

: 
TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 Beyaz Bayrak sertifikası var mı? Eğer Beyaz Bayrak sertifikası varsa o yıllara 1 yazın, yoksa 0 yazın) 

Tedbir : 
  ĠĢkur'un Toplum Yararına ÇalıĢma Programı ile kurumuzun doğrudan hizmet alım yoluyla 

okullarımızın temizlik ve bakımı yapılmaktadır. 

  Sorumlu 

: 
TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

   

STRATEJĠK HEDEF 2.2:Stratejik Plan dönemi sonunda hayat boyu öğrenme yaklaĢımı 

çerçevesinde, iĢgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiĢtirerek % 65 

olan mezunlarının mesleki yeterliliklerine yönelik iĢveren memnuniyet oranı % 80‟e 

çıkartarak istihdam edilebilirliklerini artırmak.  

 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU:  
Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki yeterliliklerine yönelik iĢveren 

memnuniyet oranı %65‟tir.  

Sektörle iĢbirliği protokolü kapsamında eğitim alan veya istihdam edilen birey sayısı 369‟tır.  

Öz değerlendirme yapan okul oranı; Temel eğitim okullarında %90, Genel 

Ortaöğretim okullarında %100, Din öğretimi okullarında %100 Mesleki ve Teknik 

ortaöğretim okullarında ise %100‟dür.  

Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının iĢgücüne katılım oranı %2‟dir.  

Stratejik Planların Ġzleme sonucuna göre GeliĢim planı yapan okul oranı; Temel eğitim 

okullarında %75, Genel Ortaöğretim okullarında %95, Din öğretimi okullarında %93 Mesleki 

ve Teknik ortaöğretim okullarında ise %100‟dür. 

 

 

 

 

 

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13936&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13936&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=13936&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=13936&tema=F0ZvZk&xhedef=bilq9U&amac=y6rKqm&b=fed
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SIRA 

NO Performans Göstergeleri 2.2. 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1  

 Okul, öğrenci/kursiyer/çırak veya öğretmenlerin yaptığı patent 

veya faydalı model baĢvuru sayısı 0  0  0  1  

2  

 Sektörle iĢbirliği protokolü kapsamında eğitim alan veya 

istihdam edilen birey sayısı 0  0  0  1  

3  

 Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesi sonucunda her yıl 

belirlenen tedbirlerin uygulanma oranı 35  38  40  45  

4  

 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki 

yeterliliklerine yönelik ĠĢveren Memnuniyet oranı 0  0  0  0  

5  

 Her yıl yapılan Özdeğerlendirme sonucu kurumda yapılan 

iyileĢtirme sayısı 0  0  0  0  

6  

 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının iĢgücüne katılım 

oranı 1  1  1  5 

 

 

 TEDBĠRLER : 2.2. 

 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki yeterliliklerine yönelik ĠĢveren Memnuniyet oranı 

Tedbir :  ĠĢveren memnuniyet anketi sonuçlarına göre değerlendirmeler yaparak memnuniyet oranını 

arttırmak. 

  

Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

   Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının iĢgücüne katılım oranı 

Tedbir :  Mezun öğrencilerimizin iĢgücüne katılım oranını net bir Ģekilde ulaĢılamamaktadır. Buna rağmen 

ortaöğretim okullarından mezun öğrencilerimizin üniversiteye yerleĢmeleri ve mezun olduktan sonra 

iĢgücüne katılım oranını göz önünde bulundurularak rehberlik çalıĢmaları ile tercihlerde yetenekleri 

ve istekleri doğrultusunda tercihlerini sağlamaktır. 

  

Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

   Sektörle iĢbirliği protokolü kapsamında eğitim alan veya istihdam edilen birey sayısı 

Tedbir :  Eğitim ve istihdam iliĢkisi güçlendirilerek iĢ piyasasını talep ettiği beceriler ile uyumlu, yenilikçi, 

yaratıcı ve giriĢimci bireyler yetiĢtirmek. 

  

Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

   Okul, öğrenci/kursiyer/çırak veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model baĢvuru sayısı 

Tedbir :  Okul,öğrenci/kursiyer/çırak veya öğretmenlerin patent ve faydalı model çalıĢmaları yaparak 

baĢvurularda bulunmak. 

  

Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

   Her yıl yapılan Özdeğerlendirme sonucu kurumda yapılan iyileĢtirme sayısı 

Tedbir :  Özdeğerlendirme raporları sonucu kurumda çalıĢma verimliliğini arttırmak. 

  Sorumlu :   
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TEM, OB, DÖB, MTEB, MMB, ÖEB  
 

 Stratejik Planın izleme ve değerlendirmesi sonucunda her yıl belirlenen tedbirlerin uygulanma oranı 

Tedbir : 
 Stratejik Plan her yıl belirlenen hedefler doğrultusunda uygulamayı sağlamak.     

 

TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

STRATEJİK AMAÇ 3: BeĢeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon 

yapısını iyileĢtirerek eğitime eriĢimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli iĢleyen bir 

kurumsal yapıyı tesis etmek. 

STRATEJİKHEDEF3.1:StratejikPlandönemisonundahizmetlerininetkinsunumunusağlam

aküzere18,3olanpersonelbaĢınayıllıkhizmetiçieğitimsüresini35'eçıkartarakinsankaynaklarınıny

apısınıveniteliğinigeliĢtirmek. 

S/N Performans Göstergeleri 3.1. 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1  

 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı 

(%) 2  2,5  3,9  4  

2  

 Öğretmen baĢına düĢen öğrenci/çırak/kursiyer 

sayısı 45  40  34  25  

3  

 YDS veya eĢdeğer dil sınavlarından birinden en 

az C seviyesinde baĢarı gösteren personel oranı 

(%) 0  0  0  0  

4  

 Personel baĢına yıllık hizmet içi eğitim süresi 

(saat) 120  120  120  200  

5  

 Mesleğe yeni baĢlayan, görev veya yer değiĢtiren 

personelden iĢe baĢlama ve uyum eğitimi 

alanların oranı (%) 95  97  99  100  

6  

 Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına 

oranı (%) 0  18  20  15  

7  

 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen 

sayısına oranı (%) 0  25  27,80  15  

8   Norm kadro doluluk oranı 38  40  55,61  65  
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TEDBĠRLER :3.1  

 Öğretmen baĢına düĢen öğrenci/çırak/kursiyer sayısı 

Tedbir :  

 Öğrenci sayısı fazla olan okullarımıza okulun norm kadro durumuna göre görevlendirmeler 

yaparak öğretmen baĢına düĢen öğrenci sayısını düĢürmek. 
 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

 

 Norm kadro doluluk oranı 
 

Tedbir : 
 Ġhtiyacı olan okulların norm kadro durumunu Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirerek 

tedbirler almak. Ġhtiyaç durumunda ücretli öğretmen görevlendirmek. 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

 

 Personel baĢına yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat) 
 

Tedbir : 
 Öğretmenlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürütebilmesi ve 

nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. 

Bu bağlamda Kurumumuzun öğretmen ve diğer personeline gerekli hizmetiçi eğitimin 

sağlanması için kurslar düzenlenmektedir. 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

 

 Mesleğe yeni baĢlayan, görev veya yer değiĢtiren personelden iĢe baĢlama ve uyum eğitimi 

alanların oranı (%) 
 

Tedbir :  Eğitim içeriğinin nitelik açısından geliĢtirilmesi, daha fazla Hizmetiçi Eğitim faaliyeti 

teklifinin yapılması, eğitim kalitesinin arttırılması, hizmet sunan personelin eğitimi 

sağlanacaktır. 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%) 

Tedbir :  
 Lisansüstü eğitimini tamamlamak isteyen personellerimize destek verilerek eğitim seviyesini 

yükseltmek. 
 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

 

 YDS veya eĢdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde baĢarı gösteren personel oranı 

(%) 
 

Tedbir : 

 Ġlçe desteği verilecektir. 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9157&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9171&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15455&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15458&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9157&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9171&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15455&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15458&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9157&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9171&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15455&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15458&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9157&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=9171&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15455&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15458&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
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 Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı (%) 

Tedbir :  
 Ġl'in desteği ile asil yönetici oranını yükseltmek. 
 

  

Sorumlu 

: 

  

ĠKB, DHB  
 

 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı (%) 

Tedbir : 
 Verimli ve kaliteli bir eğitimin sağlanması için ücretli öğretmen sayısı azaltmak ve kadrolu 

öğretmenlerin atanması ile eğitime istikrar gelerek eğitim seviyesini yükseltmek.Ücretli 

öğretmenlerimizin gayretli çalıĢmasına rağmen dönem sonu ayrılmaları ve devamında 

öğretmenlerin sürekli değiĢmesi eğitim kalitesini düĢürmektedir. Bu nedenle ücretli öğretmen 

sayısını azalmak ve kadrolu öğretmen sayısını arttırmak.   

 

STRATEJĠK HEDEF 3.2:Stratejik Plan dönemi sonunda belirlenen kurum standartlarına uygun 

eğitim ortamlarını tesis ederek; etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluĢturarak 26,2 olan derslik 

baĢına düĢen öğrenci sayısını 25‟e düĢürmek. 

HEDEFİN MEVCUT DURUMU:  
Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı okulöncesinde 20, ilkokulda 28, ortaokulda 27, 

ortaöğretimde 30‟dır.  

Bağımsız bir binaya sahip olmayan okul oranı %14,5‟tır.  

Kurumda çalıĢan baĢına düĢen kapalı alan 7 m2‟dir.  

Ġkili eğitim yapan okul oranı%22,1‟dir.Spor salonu olan okul oranı %3‟tür.Çok amaçlı salon 

veya konferans salonu olan okul oranı %21‟dir.Kütüphanesi olan okul oranı%20,7‟dir.  

5580 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan dershanelerden irtifak hakkı veya kiralama 

yolu ile özel okula dönüĢtürülenlerin sayısı 4‟tür.  

Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından 

güçlendirilmesi yapılanların oranı %0‟dır.  

Standartlara uygun pansiyon oranı %70‟tir.  

Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum oranı %31,3‟tür.  

Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı %100‟dir.Tenkis edilen bütçe 

ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe oranı%0‟dır.  

Özel öğretim teĢviki kontenjanlarının kullanılma oranı %61‟dir.  

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlardan sağlanan kaynak miktarındaki artıĢ oranı 

%77‟dir.  

O kul ve derslik yapımı ile büyük onarımlar için hayırsever yardım 7.395.306 TL‟dir.  

Ġnternet altyapısı, tablet ve etkileĢimli tahta kurulumu tamamlanan okul oranı 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında da %21,78‟dir. 

 

 

 

 

 

 

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15463&tema=L5ylV4&xhedef=40jseh&amac=Yd2eiU&b=fed
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S/N Performans Göstergeleri 3.2. 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1   Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 40  38  32  25  

2  

 Okul/kurum bağımsız binada mı eğitim-öğretim yapıyor? Evet 

için 1, hayır için 0 yazın 0  0  0  1  

3   Kurumdaki Spor Salon sayısı 0  0  0  1  

4  

 Okuldaki/kurumdaki Çok Amaçlı Salon veya Konferans 

Salonu sayısı 0  0  0  1  

5   Okuldaki/kurumdaki Kütüphane sayısı 0  0  0  1  

6  

 5580 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan 

dershanelerden irtifak hakkı veya kiralama yolu ile özel okula 

dönüĢtürülenlerin sayısı 0  0  0  0  

7   Okulda Standartlara uygun pansiyon sayısı 0  0  2  2  

8   Ġnternet alt yapısı var mı? Evet içi 1, hayır için 0 yazın 1  1  1  1  

9   EtkileĢimli tahta (akıllı tahta) sayısı 0  0  49  100  

10   Okulda/kurumda kullanılan Tablet sayısı 0  0  0  1000  

11  

 Okul, derslik yapımı ve büyük onarım için hayırsever 

tarafından yapılan yardım miktarı(TL) 0  0  0  5000  

12  

 Engellilerin kullanımına yönelik kurumda yapılan düzenleme 

sayısı 2  3  3  4  

13  

 Deprem tahkikatı sonucu okul/kurum binasında yapılan 

güçlendirme sayısı 0  0  0  2  

14  

 Okulda/kurumda Normal eğitim yapılıyor mu? Evet için 1, 

hayır için 0 yazın 0  0  1  1  

15  

 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlardan proje/program 

yoluyla sağlanan kaynak miktarındaki artıĢ yüzdesi 0  0  10  15  

16   Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı (%) 20  22  24  30  

17  

 Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe oranı 

(%) 1  1  1  1  

18   Özel öğretim teĢviki kontenjanlarının kullanılma oranı (%) 0  0  0  0  
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 TEDBĠRLER :3.2 

 

 Derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 
 

Tedbir : 
 Bütün okullarımızda derslik baĢına düĢen öğrenci sayısı 25'e düĢürmek. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Kurumdaki Spor Salon sayısı 

Tedbir :  

 Ġlçeye yapılmakta olan spor salonu ile ihtiyacı karĢılamak. 
 

    

Sorumlu 

: 
TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Okul/kurum bağımsız binada mı eğitim-öğretim yapıyor? Evet için 1, hayır için 0 yazın 
 

Tedbir : 

 Kaymakamlık binasının zemin ve 1. katın 2 odası kullanılmaktadır. Kuruma bir hizmet 

binasına ihtiyaç vardır. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Okulda/kurumda Normal eğitim yapılıyor mu? Evet için 1, hayır için 0 yazın 
 

Tedbir : 

 Çamdere okulumuzda ikili eğitim yapılmaktadır.Okul dönüĢümleri kapsamında, Söğütlü 

Cumhuriyet Ġlkokulu Halk Eğitim binasına geçti.Atatürk Ortaokulu Sincik ÇPAL yurt binası 

olarak kullandığı (daha önce lojman olarak yapılmıĢ) binaya taĢındı. Yarpuzlu Karakol binası 

tadilatı yapılarak Yarpuzlu ilkokuluna dönüĢtürüldü. Anadolu Ġmam Hatip Lisesi, kapatılan 

YĠBO binası tahsis edilerek açıldı. Fakat aynı eğitim öğretim döneminde yapılan deprem 

raporu sonucu binanın boĢaltılması kararı verilmiĢtir.Bina boĢaltılarak Sincik ÇPAL binasına 

taĢınmıĢtır.ÇPAL binası 15 derlikli olmasına rağmen Ġmam Hatip Lisesi ile ortak 

kullanmaktadır. Alınması gereken tedbirler olarak;Çamdere okulumuza yeni bir binanın 

yapılması, Atatürk Ġlkokuluna ve orta okuluna yeni bir bina yapılması, Anadolu Ġmam Hatip 

Hatip Lisesine yeni bir binanın yapılması hedeflenmektedir. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Okuldaki/kurumdaki Çok Amaçlı Salon veya Konferans Salonu sayısı 
 

Tedbir :  Ġlçe olarak çok amaçlı salon veya konferans salonu stratejik plan tarihi sonunda ilçeye 

kazandırmak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Okuldaki/kurumdaki Kütüphane sayısı 

Tedbir : 
     

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3691&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?kyt=ks3&id=3700&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
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 Kitap kampanyaları ve projeleri ile her okulda bir kütüphane olacak Ģekilde çalıĢmalar 

yapmak. 
 

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 5580 Sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan dershanelerden irtifak hakkı veya kiralama yolu ile özel 

okula dönüĢtürülenlerin sayısı 
 

Tedbir : 
 Ġlçemizde bahsi geçen kanun kapsamında okul bulunmamaktadır. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Deprem tahkikatı sonucu okul/kurum binasında yapılan güçlendirme sayısı 

Tedbir :  

 Okul ve kurumlarımızda deprem tahkikatı yapılarak güçlendirme gerekiyorsa çalıĢmalar 

yapmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Okulda Standartlara uygun pansiyon sayısı 
 

Tedbir : 
 Ġlçemizde standartla uygun pansiyon mevcut olup pansiyonlarımızın daha verimli 

kullanımını sağlamak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Engellilerin kullanımına yönelik kurumda yapılan düzenleme sayısı 
 

Tedbir :  Kurum ve okullarımızda gerekli çalıĢmalar yapılarak engelli kullanımına uyumlu hale 

getirmek. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluĢlardan proje/program yoluyla sağlanan kaynak miktarındaki artıĢ 

yüzdesi 

Tedbir :  

 Ulusal kuruluĢlardan sağlanan kaynak miktarını projeler hazırlayarak arttırmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı (%) 
 

Tedbir : 
 Talep edilen bütçenin yeterli düzeyde karĢılanmaması nedeniyle mevcut olan ödenekleri 

verimli kullanmak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15624&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15637&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15624&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
http://adiyaman.meb.gov.tr/arge/sphs/b3syf6.asp?f=kd&id=15637&tema=L5ylV4&xhedef=p9cPd2&amac=Yd2eiU&b=fed
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 Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe oranı (%) 

Tedbir :  

 Ödenek oranını arttırmak için talepte bulunmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 Okul, derslik yapımı ve büyük onarım için hayırsever tarafından yapılan yardım miktarı(TL) 
 

Tedbir : 
 Okullarımızın derslik yapımı ve büyük onarımlara ihtiyacı bulunmaktadır.Ġlçe olarak gerekli 

tedbirler alınmaya çalıĢılmaktadır.Buna rağmen yeterli olmamaktadır. Okul tadilat ihtiyaçları 

belirlenerek hayırseverlere bilgi verilerek çalıĢmalar yapılacaktır. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Ġnternet alt yapısı var mı? Evet içi 1, hayır için 0 yazın 

Tedbir :  

 Okullarımızın internet alt yapısı istenilen seviyeye ulaĢtırmak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 

 EtkileĢimli tahta (akıllı tahta) sayısı 
 

Tedbir : 
 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sincik ÇPAL, Ġnlice ÇPAL ve Ġmam Hatip Ortaokuluna 

toplam 49 adet etkileĢimli tahta montajı yapılmıĢtır. Dağıtımı yapılan okullara tablet dağıtımı 

ile projeye iĢlerlik kazandırmak. Geri kalan okullarımıza da ekileĢimli tahta projelerini 

uygulanması için çalıĢmalar yaparak eğitimde fırsat eĢitliği yakalamak. 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Okulda/kurumda kullanılan Tablet sayısı 

Tedbir :  

 FATĠH Projesi ile montajı yapılan tahtalar kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Öğrencilerimize 

tabletlerin dağıtımını sağlamak. 
 

    

Sorumlu 

: 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB  
 

 Özel öğretim teĢviki kontenjanlarının kullanılma oranı (%) 

Tedbir : 
 Ġlçemizde özel eğitim kurumu bulunmamaktadır.     
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STRATEJĠK HEDEF 3.3:Stratejik Plan dönemi sonunda etkin bir izleme ve 

değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, Ģeffaf ve 

hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısı oluĢturarak, % 55 olan ÇalıĢan 

Memnuniyet anket uygulanma oranını % 80‟e çıkartmak. 

HEDEFĠN MEVCUT DURUMU:  

Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı%12‟dir.  

Personele yönelik her yıl en az bir adet uygulanan ÇalıĢan Memnuniyet anket sayısının 

toplam çalıĢan sayısına oranı%55‟tir.  

Müdürlüğün idari iĢ ve eylemlerinden kaynaklanan davaların kazanılma oranı 

%70‟dir.Müdürlüğe bağlı resmi okul sayısı 848‟dir.  

Müdürlüğün izleme ve değerlendirme sistemi ile yapılan izleme sonuçlarına göre okul ve 

kurumlardan rehberlik ve denetimi yapılanların oranı %30‟dur. 

S/N Performans Göstergeleri  3.3 

Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1  

 Müdürlüğün idari iĢ ve eylemlerinden kaynaklanan davaların 

kazanılma oranı 0  0  0  0  

2   Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 1  1  1  2  

3  

 Personele yönelik her yıl en az 1 adet uygulanan ÇalıĢan 

Memnuniyeti anketi sayısının toplam çalıĢan sayısına oranı 0  0  7,69  23,07  

4   Müdürlüğe bağlı resmi okul sayısı 50  51  52  55  

5  

 Maarif MüfettiĢlerince okul/kurumda yapılan rehberlik ve 

denetimi sayısı 2  3  3  5  

6  

 Veliye yönelik her yıl en az 1 adet uygulanan Veli Memnuniyeti 

anketi sayısının toplam veliye sayısına oranı 0  0  0  0  

7  

 Öğrenciye yönelik her yıl en az 1 adet uygulanan 

Öğrenci/kursiyer/çırak Memnuniyeti anketi sayısının toplam 

öğrenci/kursiyer/çırak sayısına oranı 0  0  0  0  

8  

 Maarif MüfettiĢlerince okul/kurumda yapılan rehberlik ve 

denetim sonuçlarına göre yapılan önerilerin uygulanma oranı 75  82  86  97 

 

 TEDBĠRLER :3.3 

 Maarif MüfettiĢlerince okul/kurumda yapılan rehberlik ve denetim sonuçlarına göre yapılan önerilerin uygulanma 

oranı 

Tedbir : 
 Rehberlik ve denetim sonucunda yapılan önerilerin okul ve kurum olarak yerine getirmek. 

  Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB,  
 

 Müdürlüğe bağlı resmi okul sayısı 

Tedbir : 
 Müdürlüğümüze bağlı okul sayını arttırarak kaliteli eğitim vermek.   
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Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB,  
 

 Kadın yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı 

Tedbir : 
 Yönetici iĢ ve iĢlemlerinde kadın erkek ayırımı gözetmemek. 

  Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB,  
 

 Personele yönelik her yıl en az 1 adet uygulanan ÇalıĢan Memnuniyeti anketi sayısının toplam çalıĢan sayısına oranı 

Tedbir : 
 ÇalıĢan memnuniyet anketleri düzenlenerek, anket sonuçlarını değerlendirmeleri ile verimli 

çalıĢmayı sağlamak. 

  Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB,  
 

 Veliye yönelik her yıl en az 1 adet uygulanan Veli Memnuniyeti anketi sayısının toplam veliye sayısına oranı 

Tedbir : 
 Anket değerlendirmeleri sonucunda verimli çalıĢmayı sağlamak. 

  Sorumlu : 
TEM, OB, DÖB, MTEB,  
 

 Öğrenciye yönelik her yıl en az 1 adet uygulanan Öğrenci/kursiyer/çırak Memnuniyeti anketi sayısının toplam 

öğrenci/kursiyer/çırak sayısına oranı 

Tedbir : 
 Anketler sonucunda memnuniyeti arttırmak. 

  Sorumlu : 

  

TEM, OB, DÖB, MTEB,  
 

 Maarif MüfettiĢlerince okul/kurumda yapılan rehberlik ve denetimi sayısı 

Tedbir : 
 Rehberlik ve denetim sayısını arttırarak eğitim kalitesini arttırmak.   

 

 

 
MALĠYETLENDĠRME  

 
Sincik Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda 

gerçekleĢtirilecek faaliyet ve projelerin fiziki altyapı (derslik yapım ve onarımı, taĢıma merkezi 

güçlendirme faaliyetleri) ihtiyacı ile söz konusu faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı belirlenmiĢtir. 

Diğer amaç ve hedeflere yönelik faaliyet ve projelerin planlanması ve bütçelendirilmesi devam 

etmektedir.  

 Gelen bildirimler stratejik planlama birimi tarafından değerlendirilerek hâlihazırda yürütülen 

veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projelerin hedeflerle iliĢkilendirilmesi yapılmıĢtır.  

Önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin 

yaklaĢık maliyetine, hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç 

maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaĢılmıĢtır. BeĢ yıllık toplam 

ise planın toplam tahmini maliyetini verecek Ģekilde hesaplanarak oluĢturulan Sincik Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Plan Maliyet Tablosu (Tahmini) aĢağıda verilmiĢtir. 
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TEMA 1 - STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 
1

-E
ğ

it
im

 v
e 

Ö
ğ
re

ti
m

e 
E

ri
Ģi

m
 SAM-1 36.000 42.000 44.000 53.000 79.000 254.000 

SH-1. 2.000 2.000 2.000 4.000 7.000 17.000 

SH-2. 1.000 1.000 3.000 4.000 9.000 18.000 

SH-3. 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 26.000 

SH- 4 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 40.000 

SH-5 3.000 3.000 3.000 9.000 7.000 25.000 

SH-6 2.000 3.000 5.000 5.000 7.000 22.000 

SH-7 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 13.000 

SH - 8 2.000 7.000 2.000 5.000 9.000 25.000 

SH- 9 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 

SH-10 2.000 2.000 5.000 2.000 7.000 18.000 

SH-11 3.000 3.000 3.000 3.000 8.000 20.000 

TOPLAM 36.000 42.000 44.000 53.000 79.000 254.000 

 

TEMA 2 - STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 

2
-E

ğ
it

im
 v

e 
Ö

ğ
re

ti
m

d
e 

K
a
li

te
n

in
 a

rt
tı

rı
lm

a
sı

 

SAM-1 20.000 23.000 29.000 32.000 48.000 152.000 

SH-1. 1.000 2.000 2.000 4.000 6.000 15.000 

SH-2. 1.000 1.000 3.000 4.000 5.000 14.000 

SH-3. 2.000 3.000 5.000 5.000 6.000 21.000 

SH- 4 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 16.000 

SH-5 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 16.000 

SH-6 2.000 3.000 3.000 3.000 4.000 15.000 

SH-7 2.000 2.000 2.000 2.000 5.000 13.000 

SH - 8 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 11.000 

SH- 9 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 11.000 

SH-10 2.000 2.000 3.000 2.000 3.000 12.000 

SH-11 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 8.000 

SAM-2 6.000 7.000 11.000 16.000 20.000 60.000 

SH-1. 2.000 2.000 2.000 4.000 5.000 15.000 

SH-2. 1.000 1.000 3.000 4.000 5.000 14.000 

SH-3. 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 20.000 

SH- 4 1.000 1.000 2.000 3.000 4.000 11.000 

SAM-3 5.000 5.000 8.000 10.000 12.000 40.000 

SH-1. 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 11.000 

SH-2. 1.000 1.000 3.000 4.000 4.000 13.000 

SH-3. 1.000 1.000 2.000 2.000 3.000 9.000 

SH- 4 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000 

TOPLAM 31.000 35.000 48.000 58.000 80.000 252.000 
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TEMA 3 - STRATEJĠK PLAN MALĠYET TABLOSU 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 
3

-K
u

ru
m

sa
l 
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a

p
a
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n

in
 G

el
iĢ

ti
ri

lm
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SAM-1 41.000 60.000 75.000 92.000 138.000 406.000 

SH-1. 11.000 12.000 12.000 14.000 16.000 65.000 

SH-2. 5.000 6.000 7.000 8.000 15.000 41.000 

SH-3. 2.000 3.000 5.000 5.000 6.000 21.000 

SH- 4 3.000 3.000 3.000 3.000 14.000 26.000 

SH-5 3.000 3.000 3.000 3.000 14.000 26.000 

SH-6 2.000 3.000 3.000 7.000 9.000 24.000 

SH-7 9.000 10.000 12.000 12.000 15.000 58.000 

SH - 8 2.000 2.000 9.000 12.000 13.000 38.000 

SH- 9 1.000 11.000 12.000 13.000 14.000 51.000 

SH-10 2.000 2.000 3.000 8.000 13.000 28.000 

SH-11 1.000 5.000 6.000 7.000 9.000 28.000 

SAM-2 20.000 25.000 37.000 43.000 60.000 185.000 

SH-1. 12.000 14.000 22.000 25.000 25.000 98.000 

SH-2. 1.000 1.000 3.000 4.000 15.000 24.000 

SH-3. 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 20.000 

SH- 4 5.000 7.000 8.000 9.000 14.000 43.000 

SAM-3 22.000 26.000 41.000 47.000 62.000 198.000 

SH-1. 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 11.000 

SH-2. 5.000 6.000 8.000 14.000 24.000 57.000 

SH-3. 11.000 12.000 22.000 22.000 23.000 90.000 

SH- 4 4.000 6.000 9.000 9.000 12.000 40.000 

TOPLAM 22.000 26.000 41.000 47.000 62.000 789.000 
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MALĠYET -  KAYNAK KARġILAġTIRMA TABLOSU 

TEMA AMAÇ 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 

1 SAM-1 36.000 42.000 44.000 53.000 79.000 254.000 

TOPLAM 36.000 42.000 44.000 53.000 79.000 254.000 

2 

SAM-1  20.000 23.000  29.000  32.000  48.000  152.000  

SAM-2  6.000 7.000  11.000 16.000  20.000  60.000  

SAM-3  5.000 5.000  8.000  10.000  12.000 40.000 

TOPLAM  31.000 35.000  48.000  58.000  80.000  252.000  

3 

SAM-1  41.000 60.000  75.000  92.000 138.000  406.000  

SAM-2  20.000 25.000  37.000  43.000  60.000  185.000  

SAM-3  22.000 26.000  41.000  47.000  62.000  198.000  

TOPLAM  83.000 111.000  153.000  182.000  260.000  789.000  

MALĠYET TOPLAMI  150.000  188.000 245.000  293.000  419.000  1295.000  

KAYNAK TOPLAMI  2.470.00 2.670.00  2940.00  3.220.00  3420.00   14.720.00 

KALAN KAYNAK 

MĠKTARI             

KAYNAK TABLOSU 

KAYNAKLAR 2015 2016 2017 2018 2019 

Genel Bütçe  2.100.00 2.250.00   2.500.00 2.750.00  2.900.00  

Özel Ġdare 350.000 400.000 420.000 450.000  500.000  

Yerel Yönetimler 0 0  0 0 0 

Vakıf ve Dernekler  0 0 0 0 0 

DıĢ Kaynak  0 0 0 0 0 

Hayırsever Katkısı  20.000 20.000  20.000  20.000  20.000  

TOPLAM  2.470.00 2.670.00   2.940.00  3.220.00  3.420.00 

GENEL TOPLAM 14.720.00  
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ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME  

 
Ġzleme, 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  

Sincik  Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin 

gerçekleĢtirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin uygulanabilmesi için amaç, hedef ve 

faaliyetler bazında sorumluların kimler/hangi birimler olduğu belirlenmesi amacıyla stratejik 

hedef birim iliĢkilendirilmesi yapılmıĢtır. Sağlıklı bir izleme ve değerlendirmeyi sağlayacak 

amaç, hedef ve faaliyetlerin ne zaman gerçekleĢtirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi 

hususların yer aldığı eylem planları ise stratejik planlama birimi tarafından hazırlanmaktadır.  

Amaç ve hedeflerin gerçekleĢtirilmesine iliĢkin geliĢmeler  belirlenen periyotlarla 

Müdürlüğümüz stratejik Planlama Birimi tarafından yapılıp raporlaĢtırılarak ilgili taraflar ile 

kurum içi ve kurum dıĢı mercilerin değerlendirmesine sunulmaktadır.  

Ġzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleĢtirilebilmesi için 

müdürlüğümüz stratejik planında ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler 

ile iliĢkilendirilmesini sağlanmıĢtır. Stratejik planlama sürecinde izleme faaliyetinin temelini 

oluĢturan performans göstergeleri ile ilgili veriler, Stratejik Planlama Birimince düzenli 

olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Ġzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda 

elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilmekte, hedeflenen ve ulaĢılan 

sonuçlar karĢılaĢtırılması yapılmaktadır. 

Ġzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin 

temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik 

planın baĢarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koĢuldur. 
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1- ĠLÇENĠN WEB SAYFASI ÜZERĠNDEN STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA VE 

HAZIRLIKLARININ HANGĠ AġAMADA OLDUKLARININ ĠL/ĠLÇE MEM VE 

BĠRĠMLERCE ĠZLENMESĠ, GERĠ BĠLDĠRĠM VERĠLMESĠ ĠÇĠN HAZIRLANMIġ 

OLAN PROGRAM  

 

 
 

 

 

 

Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans 

göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmelidir. (Eğitimde 

Stratejik Planlama MEB, Ankara, 2014) 74 Bu aĢamada gerçek performansın “planlanan” 

performansla karĢılaĢtırılarak, stratejik plan ve planlama sürecinin periyodik bir Ģekilde 

değerlendirilmesi hedeflenmiĢtir. Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Ekibinde de yer 

verilmiĢtir.  

Stratejik planın baĢarıyla uygulanması ancak etkili bir iletiĢimle mümkündür. Sincik Milli 

Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama sürecinin her aĢaması kurumun web sitesinde 

oluĢturulan Stratejik Planlama sayfasında yayınlanmaktadır.  
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STRATEJİK TEMA/AMAÇ/HEDEF İLİŞKİSİ 

     1. TEMA 
 

2. TEMA 
 

3. TEMA 

Eğitim ve Öğretime Erişimin 
Artırılması 

 

Eğitim ve Öğretimde 
Kalitenin Artırılması 

 

Kurumsal Kapasitenin 
Geliştirilmesi 

STRATEJİK AMAÇ 1. 

 
STRATEJİK AMAÇ 2.1 

 
STRATEJİK AMAÇ 3.1 

HEDEF İLİŞKİSİ 

 
HEDEF İLİŞKİSİ 

 
HEDEF İLİŞKİSİ 

H1, H2, H3, H4, H5, H6 

 
H1, H2, H3, H4, H5, H6 

 
H1, H2 

  
 

STRATEJİK AMAÇ 2.2 

 
STRATEJİK AMAÇ 3.2 

  
 

HEDEF İLİŞKİSİ 

 
HEDEF İLİŞKİSİ 

  
 

H1, H2 

 
H1, H2, H3 

  
 

STRATEJİK AMAÇ 2.3 

 
STRATEJİK AMAÇ 3.3 

  
 

HEDEF İLİŞKİSİ 

 
HEDEF İLİŞKİSİ 

  
 

H1, H2 

 
H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 

 

a- Performans Göstergeleri 3.1 

 

EKLER: 

EK- 1 PAYDAŞ LİSTESİ 

SIRA 

NO 
PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ/ DIŞ PAYDAŞ/ MÜŞTERİ 

1.  İl Milli Eğitim Müdürü İç Paydaş 

2.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri İç Paydaş 

3.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Birimler İç Paydaş/Müşteri 

4.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli İç Paydaş 

5.  Tüm Okul ve Kurumlar İç Paydaş 

6.  Milli Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş 

7.  Milli Eğitim Bakanlığı İç Paydaş 

8.  Kaymakamlık İç Paydaş 

9.  Yerel Yönetimler Dış Paydaş 

10.  Emniyet Amirliği Dış Paydaş 

11.  Yöneticiler Dış Paydaş 

12.  İlçe Jandarma Komutanlığı Dış Paydaş 
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13.  Mal Müdürlüğü Dış Paydaş 

14.  İlçe Özel İdaresi Dış Paydaş 

15.  İlçe Sağlık Müdürlüğü Dış Paydaş 

16.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş 

17.  İlçe  Müftülüğü Dış Paydaş 

18.  Tapu Müdürlüğü Dış Paydaş 

19.  Kadastro Müdürlüğü Dış Paydaş 

20.  İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü Dış Paydaş 

21.  PTT  Müdürlüğü Dış Paydaş 

22.   Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Dış Paydaş 

23.  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dış Paydaş 

24.  Telekom  Müdürlüğü Dış Paydaş 

25.  Yerel Medya Kuruluşları Dış Paydaş 

26.  Yerel Yönetimler Dış Paydaş 

27.  Ziraat Odası Başkanlığı Dış Paydaş 

28.  Bankalar Dış Paydaş 

29.  Sendika Temsilcileri Dış Paydaş/Müşteri 

SIRA NO PAYDAŞ ADI İÇ PAYDAŞ/ DIŞ PAYDAŞ/ MÜŞTERİ 

30.  Söğütlü Cumhuriyet İ.O. Aile Birliği Temsilcisi Dış Paydaş/Müşteri 

31.  Atatürk İ.O. Aile Birliği Temsilcisi Dış Paydaş/Müşteri 

32.  
Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği 

Temsilcisi 

Dış Paydaş/Müşteri 

33.  İnlice Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği 

Temsilcisi 

Dış Paydaş/Müşteri 

34.  Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Temsilcisi Dış Paydaş/Müşteri 

35.  Söğütlü Cumhuriyet İO. Öğrenci Temsilcisi İç Paydaş 

36.  Atatürk İO. Öğrenci Temsilcisi İç Paydaş 

37.  Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Temsilcisi İç Paydaş 

38.  İnlice Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrenci Temsilcisi İç Paydaş 

39.  Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Temsilcisi İç Paydaş 

40.  Milli Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş 
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EK-2 2009 Yılına ait (Eski) Önceliklendirilmiş GZFT (SWOT) Analizi 

2009 Yılı GÜÇLÜ YÖNLER 2009 Yılı ZAYIF YÖNLER 

1.Kurum liderinin tarafsız, yeniliklere açık ve geniş 

bir vizyona sahip olması 

2.Öğretmen ve yönetici sayılarının yeterli olması 

3.Kurum yönetici ve personel kadrosu arasında 

güçlü bir iletişim ve dayanışmanın olması 

4.Genç ve dinamik bir eğitim kadrosunun 

bulunması 

5.Bakanlık tarafından ulusal ölçekte uygulanan 

eğitim kampanyalarının ilçemiz düzeyinde ulusal 

ölçekte model olacak ölçütte (Haydi Kızlar Okula 

Kampanyası) başarılı bir şekilde uygulanması. 

6.Kurumun atılım yapma arzusu ve proje 

çevrimini bilen yeterli personele sahip olması 

7.Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapının 

büyük ölçüde sağlanmış olması  

8.Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine önem verilmesi 

 

1.Kurumsallaşamamak ve kurum kültürünün oluşmaması. 

2.Mevcut sistemin liyakat ve performansa dayalı bir 

çalışma sistemi olmaması ve çalışanlar arasındaki ücret 

dengesizliği 

3.İlçe genelindeki okul binalarımızın laboratuar, 

kütüphane, teknoloji sınıfları yetersiz oluşu. 

4.Yeni eğitim müfredatının öğretmenler tarafından tam 

benimsenip uygulanmaması. 

5.Kurumum daha etkili ve verimli çalışabileceği hizmet 

binası ve sosyal - kültürel faaliyetlerin gerçekleştireceği 

tesislerin yetersizliği. 

6.Kurum çalışanlarının sayısal yetersizliği ve alanlarındaki 

eğitimsizliği 

7.Mesleki eğitime olan ilginin azlığı ve mesleki eğitim 

alanındaki fiziki altyapı yetersizliği. 

8.Matematik, Fen Bilgisi ve yabancı dil öğretimindeki 

yetersizlik 

9.Bilgi İletişim Teknolojilerinin eğitimin her alanında 

yaygın ve etkin kullanılamaması. 

10- İlçe genelinde internet bağlantısının sağlıklı olarak 

kullanılamaması ve birçok okulda internet erişiminin 

olmaması 

11. Hizmetiçi eğitimlerin nitelik ve nicelik bakımından 

yetersiz olması.  

12.Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, başarı 

ölçütü olarak yalnızca YGS-LYS ve SBS sınavlarından elde 

edilen başarıların alınması. 
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2009 Yılına ait (Eski) Önceliklendirilmiş GZFT (SWOT) Analizi 

2009 Yılı FIRSATLAR 2009 Yılı TEHDİTLER 

1. Ġlçede mevcut olan huzur ve güven ortamı 

ve genel anlamda okulların güvenlik 

problemlerinin bulunmaması 

2.Ġlçe Emniyet Amirliğinin eğitimde güvenli 

bir ortamın sağlanmasındaki katkısı ve 

toplumla güçlü bir iletiĢim içinde olması 

3. Yerel medyadan etkin ve etkili 

yararlanabilme gücü.  

4.Bakanlığın eğitim sistemindeki kalite hedefi 

ve uygulamaları 

5.Çağın gerekleri doğrultusunda yenilenen ilk 

ve ortaöğretim müfredatı. 

6.Uluslararası kuruluĢların ve Avrupa 

Birliği’nin eğitim projelerine sağladığı 

finansal destek.  

7.Ġlimizin GAP kapsamında ve kalkınmada 

öncelikli iller arasında yer alması ilçemize 

olan katkısı 

 

1.Yüksek işsizlik, mevsimlik tarım işçiliğin eğitim 

öğretim faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesi. 

2.İlçemize ayrılan eğitim ödeneğinin yetersiz 

oluşu 

3.İlköğretim okullarına bakanlık bütçesinden 

ödenek ayrılmaması 

4.İstihdam imkânlarının yetersizliği 

5.Yerel yöneticilerin ve iş adamlarının eğitime ve 

eğitim yatırımlarına katkılarının yetersizliği. 

6. .Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik 

başarı odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi. 

7.Öğretim etkinliklerinin eğitim faaliyetlerinden 

öncelikli tutulması. 
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EK 2_ Tablo-2: SPE Tarafından Önceliklendirilen Öneriler No 

No ÖNERĠ 

1  Temel ve ortaöğretim okulların sınıflarında 25 öğrenci standardına ulaĢtırılması. 

2  BirleĢtirilmiĢ sınıf uygulaması yapan okul sayısını azaltmak/bitirmek. 

3  

Ġlçe genelindeki okulların tamamında Fiziki altyapıyı yeterli hale getirerek, normal 

öğretim uygulamasına geçmek.  

4  

Okulöncesini yaygınlaĢtırmak amacıyla ilkokullarda 1. sınıf sayısı kadar ana sınıfının 

aynı okulda açılması. 

5  Temel Eğitim okullarına bakanlık bütçesinden ödenek ayrılmalıdır. 

6  Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kurumsallaĢmayı bir kurum kültürü haline getirmek. 

7  

Ortaöğretime geçiĢte sıkıntı olmaması için ortaokullardaki mevcut derslik sayısı oranın 

derslik sayısına yükselmesi. 

8  Okul/kurum bina eklerinin ve donanımlarının yeterli hale getirilmesi. 

9  Öğretmen ve yöneticilerin yönetim kapasitesinin geliĢtirilmesi için çalıĢma yapılması. 

10  

Kurumum daha etkili ve verimli çalıĢabileceği hizmet binası ve sosyal - kültürel 

faaliyetlerin gerçekleĢtireceği tesislerin yapılması. 

11  

Yardımcı ve güvenlik personelinin hizmet satın alma yoluyla nicelik ve niteliğini 

artırmak. 

12  Yeni bilgi teknolojilerini eğitimin her alanında yaygın ve etkin kullanılması. 

13  Tüm öğrencilere Değerler Eğitimini her alanda vermek. 

14  Aile ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri vermek. 

15  

Köylerde görev yapan öğretmen ve idarecilerin görev yerlerinde ikamet etmelerini teĢvik 

etme. 

16  

Öğrenci, aile ve toplum nezdinde eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde, yalnızca 

öğretim referans alınmasını önleyici bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması.  
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