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MÜDÜR SUNUŞU 
 

Kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması açısından kurum çalışmalarının 

raporlanması stratejik yönetim sisteminin gereklerindendir. Bilginin anlık olarak paylaşıldığı ve yayıldığı günümüzde, 

ihtiyaçlarımız doğrultusunda özgün hedeflerimize ulaşmak için strateji ve çalışmaların planlanması, planlanan çalışmaların 

gerçekleştirilme durumunun ortaya konulması ve kamuoyuna duyurulması önem arz etmektedir.  

2018 Yılı Faaliyet Raporu, Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı temel alınarak hazırlanmış ve 2018 yılı içerisinde 

gerçekleştirilmiş faaliyetlere ilişin bilgileri içermektedir. 

Eğitim sistemimizde benimsenen stratejik yaklaşım ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer İlgili 

mevzuat doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu, Müdürlüğümüz birimlerince gerçekleştirilen faaliyetleri, 

projeleri, protokolleri ve hedeflenen gayelere ne derecede ulaşıldığını göstergelerle ortaya koyan bir çalışma şeklinde 

hazırlanmıştır.  

Eğitim alanında ülkemizin 2023 Hedeflerine ulaşmasında tüm birimlerimizle gerekli çalışmaları yapmaktayız. Denizli İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü olarak uhdemizde bulunan eğitim öğretim faaliyetleri, kapasite arttırma ve nitelik geliştirme alanında, 

Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi temel alınarak, 2018 yılında Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik 

Planı gibi üst politika belgeleri ile Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Performans Programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı bu rapordaki 

faaliyetler ve gösterge gerçekleşmeleri incelendiğinde sağlanan ilerlemelerin önemi anlaşılacaktır.  

Müdürlüğümüz 2018 yılı çalışmaları hakkında hazırlanan 2018 Faaliyet Raporunun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
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I.GENEL BİLGİLER 
Müdürlüğümüz 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu genel bilgiler bölümünde misyon ve vizyon, yetki, görev ve sorumluluklar ile idareye ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

 

 

A. Misyon Ve Vizyon 
 

Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan misyon ve vizyonumuz aşağıda belirtilmiştir. 

 

Misyon 

Denizli’de Millî Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa ve mevzuatı uygulamak, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda kaliteli bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlamak, eğitim öğretim sürecindeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek.  

  

  

  

 Vizyon  

 2023 Hedefleriyle eğitimin her alanında bir adım önce, bir adım önde, iyi bir örnek olmak. 
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B. Yetki Görev Ve Sorumluluklar 
 

18/11/2012  tarih ve 28471 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği”  (Değişiklik 20 Eylül 2015 tarih ve 29481)’ 

ne göre Müdürlüğün görevleri şunlardır. 

Eğitim öğretim hizmetlerinde ortak görevler   

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

 a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:  

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

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

3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,  

4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak,  

5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak,  

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

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

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

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

10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,  

11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,  

12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 
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 b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler:  

1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek,  

3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,  

4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak,  

5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,  

6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak,  

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

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

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

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

c) Öğrencilere yönelik görevler:  

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

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

3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,  

4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,  

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

6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak,  

7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,  

8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

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

10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.  
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11) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,  

12) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağlamak.  

 

ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler:  

1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek,  

2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,  

3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek,  

4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek. 
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C. İdareye İlişkin Bilgiler 
 

Bu bölümde Müdürlüğümüzün fiziksel ve örgütsel yapı/kurumsal yapısı, bilgi ve teknolojik kaynakları, insan kaynakları, sunduğu hizmetler, yönetim ve iç kontrol sistemi ve 

denetim sonuçlarına yer verilmiştir. 

1) Fiziksel Yapı 
Müdürlüğümüz 1990 yılından beri, 2.250 m2 alanda 7 katlı ana bina ve 2 katlı ek binada, 

Denizli ili Merkezefendi İlçesi’ nde Ana Bina ve Ek Hizmet Binası olmak üzere iki ayrı binada 

hizmet vermektedir. 

 

Fiziksel yapıya ait bilgiler yanda belirtildiği gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahçe yüzölçümü: 200 m2  

Arşiv: 5  

Büroda kullanılan bilgisayar sayısı: 326  

Danışma: 1  

Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı: 47  

İbadet Amaçlı Kullanılan Oda Sayısı:1  

İdari İşler Odası: 57  

Konferans Salonu Sayısı: 2  

Lavabo Sayısı: 32  

Müdür Odası: 1  

Müdür Yrd. Odası: 4  

Toplantı Salonu: 1   
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2) Örgütsel/Kurumsal Yapı 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü teşkilatı 20 birimden oluşmaktadır. Bu birimler aşağıda sıralanmıştır.  

 

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Birimleri 

 

 Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi 

 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 

 Destek Hizmetleri Şubesi  

 Din Öğretimi Şubesi  

 Hukuk Hizmetleri  

 Hayat Boyu Öğrenme Şubesi  

 İnşaat ve Emlak Şubesi  

 Personel Şubesi  

 İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi  

 Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü  

 Meslekî ve Teknik Eğitim Şubesi  

 Ortaöğretim Şubesi  

 Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi 

 Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi  

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi  

 Özel Öğretim Kurumları Şubesi  

 Temel Eğitim Şubesi  

 Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi  

 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şubesi  

 Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesi 
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Tablo 1: İlk Madde ve Malzemeleri İcmal Cetveli (TL) 

 

 

 

KAMU İDARESİNİN KODU 13 Adı Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yıl 2018 

TAŞINIR HESAP KODU 150 Adı İlk Madde ve Malzemeler 

Sıra 
No 

Taşınır I. Düzey Detay 
Kodu 

Taşınır 1.Düzey Detay Adı Geçen Yıldan 
Devreden Tutar  

Yıl İçinde Giren 
Tutarı 

Toplam Tutarı Yıl İçinde Çıkan 
Tutarı 

Gelecek Yıla 
Devreden Tutarı 

1 150.01  Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1.906.684,27 2.386.039,10 4292.723,37 1.428.152,64 2.864.570,73 

2 150.02  Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta 
Kullanılan  

189.456,30 266.339,97 455.796,27 107.934,17 347.862,10 

3 150.03  Tıbbi ve Laboratuvar Sarf 
Malzemeleri Grubu  

202.190,01 329.810,78 532.000,79 104.684,58 427.316,21 

4 150.04  Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 
Grubu  

5.190.768,13 10.336.830,10 15.527.598,23 3.899.764,76 11.627.833,47 

5 150.05  Temizleme Ekipmanları Grubu  1.307.555,33 2.415.120,06 3.722.675,39 1.007.756,61 2.714.918,78 

6 150.06  Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye 
Malzemeleri Grubu  

708.247,13 741.732,67 1.449.979,80 359.594,39 1.090.385,41 

7 150.07  Yiyecek Grubu  4.250.646,73 9.909.240,91 14.159.887,64 3.761.194,80 10.398.692,84 

8 150.08  İçecek Grubu  198.141,54 412.255,30 610.396,84 156.465,86 453.930,98 

9 150.09  Canlı Hayvan Grubu 10,00 2.079,00 2.089,00 0,00 2.089,00 

10 150.10  Zirai Maddeler Grubu  19.367,12 6.307,09 25.674,21 135,00 25.539,21 

11 150.11  Yem Grubu  12.545,00 0,00 12.545,00 0,00 12.545,00 

12 150.12  Bakım Onarım ve Üretim 
Malzemeleri Grubu  

6.288.105.65 4.081.226,99 10.369.332,64 3.804.700,15 6.564.632,49 

13 150.13  Yedek Parça Grubu  207.218,56 267.780,79 474.999,35 115.159,99 359.839,36 

14 150.14  Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu  1.368,80 1.850,00 3.218,80 0,00 3.218,80 

15 150.15  Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı 
Yayınlar Grubu  

103.539,86 22863,12 126.402,98 13.657,05 112.745,93 

16 150.16  Spor Malzemeleri Grubu  79.838,02 51.863,05 131.701,07 44.129,58 8.7571,49 

17 150.17  Basınçlı Ekipmanlar  7.415,99 10.968,10 18.384,09 0,00 18.384,09 

18 150.99  Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler  5.208.529,44 429.065,89 5.637.595,33 892.083,14 4.745.512,19 

150 HESAP TOPLAMI 25.881.627,88 31.671.372,92 57.553.000,80 15.695.412,72 41.857.588,08 
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Tablo 2: Taşıt, Makine ve Cihazları Cetveli (TL) 

KAMU İDARESİNİN KODU  13 Adı  Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yıl  2018  

TAŞINIR HESAP KODU  253 Adı  Tesis, Makine ve Cihazlar    

SIRA  
NO  

Taşınır I. Düzey Detay 
Kodu  

Taşınır I. Düzey Detay Adı  Geçen Yıldan 
Devreden Tutarı  

Yıl İçinde Giren 
Tutarı  

Toplam 
Tutarı  

Yıl İçinde Çıkan 
Tutarı  

Gelecek Yıla Devreden 
Tutarı  

1  253.01  Tesisler Grubu  239.229,74 181.943,00 421.172,74 64.217,18 356.955,56 

2  253.02  Makineler ve Aletler Grubu  5.992.661,26 529.942,31 6.522.603,57 372.641,08 6.149.962,49 

3  253.03  Cihazlar ve Aletler Grubu  4.593.095,35 803.844,51 5.396.939,86 411.419,84 4.985.520,02 

 253 HESAP TOPLAMI  10.824.986,35 1.515.729,82 12.340.716,17 848.278,10 11.492.438,07 

 

 

Tablo 3: Taşıtlar Grubu İcmal Cetveli (TL) 

KAMU İDARESİNİN KODU  13 Adı  Denizli İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 

 Yıl  2018  

TAŞINIR HESAP KODU  254  Adı  Taşıtlar Grubu     

SIRA 
NO  

Taşınır I. Düzey 
Detay Kodu  

Taşınır I. Düzey Detay Adı  Geçen Yıldan 
Devreden Tutarı  

Yıl İçinde Giren 
Tutarı  

Toplam Tutarı  Yıl İçinde Çıkan 
Tutarı  

Gelecek Yıla Devreden 
Tutarı  

1  254.01  Karayolu Taşıtları Grubu  942.813,08 15.400,00 958.213,08  
 

926.478,34 

2  254.02  Su ve Deniz Taşıtları Grubu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3  254.03  Hava Taşıtları Grubu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4  254.04  Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 254 HESAP TOPLAMI  942.813,08 15.400,00 958.213,08 31.734,74 926.478,34 
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Tablo 4: Demirbaşlar Grubu İcmal Cetveli (TL) 

KAMU İDARESİNİN KODU  13 Adı  Milli Eğitim 
Bakanlığı  

 Yıl  2018  

TAŞINIR HESAP KODU  255  Adı  Demirbaşlar Grubu     

SIRA  
NO  

Taşınır I. Düzey 
Detay Kodu  

Taşınır I. Düzey Detay Adı  Geçen Yıldan 
Devreden Tutarı  

Yıl İçinde Giren 
Tutarı  

Toplam Tutarı  Yıl İçinde Çıkan 
Tutarı  

Gelecek Yıla Devreden 
Tutarı  

1  255.01  Döşeme ve Mefruşat Grubu  2.772.382,11 797.567,54 3.569.949,65 354.210,77 3.215.738,88 

2  255.02  Büro Makineleri Grubu  36.803.210,80 7.077.284,92 43.880.495,72 4.941.587,68 38.938.908,04 

3  255.03  Mobilyalar Grubu  43.845.227,75 3.409.092,35 47.254.320,10 2.418.224,11 44.836.095,99 

4  255.04  Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu  568.195,74 179.589,21 747.784,95 66.697,29 681.087,66 

5  255.05  Canlı Demirbaşlar Grubu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6  255.06  Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar 
Grubu  

4.172,13 0,0 4.172,13 0,00 4.172,00 

7  255.07  Kütüphane Demirbaşları Grubu  734.269,97 24.293,41 758.563,38 23.974,24 734.589,14 

8  255.08  Eğitim Demirbaşları Grubu  24.233.367,36 5.232.845,24 29.466.212,60 3.254.111,66 26.212.100,94 

9  255.09  Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu  208.680,20 31.904,41 240.584,61 8.397,63 232.186,98 

10  255.10  Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı 
Demirbaşlar  

1.445.970,61 259.062,56 1.705.033,17 148.794,62 1.556.238,55 

11  255.11  Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları  206.367,55 69.365,72 275.733,27 37.723,55 238.009,72 

12  255.12  Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki 
Değerli  

66.518,52 50.720,49 117.239,01 17.277,38 99.961,63 

13  255.99  Diğer Demirbaşlar Grubu  171.999,58 12.854,83 184.854,41 4.725,10 180.129,31 

 255 HESAP TOPLAMI  111.060.362,32 17.144.580,68 128.204.943,00 11.275.724,03 116.929.218,97 

 İDARE TOPLAMI  148.709.789,63 50.347.083,42 199.056.873,05 27.851.149,59 171.205.723,46 
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Müdürlüğümüz, 19 ilçemizde bulunan ilçe milli eğitim 

müdürlüklerimizle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bakanlığımızın 

sunduğu hizmetlerin yerine getirilmesinde çok büyük önemi olan 

okul ve kurumlarımız da idari yapıya uygun olarak millî eğitim 

müdürlüklerine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 

Müdürlüğümüz teşkilat yapısına ilişkin şema aşağıda sunulmuştur. 
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3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  
Müdürlüğümüz elektronik çağın gerektirdiği bilişim teknolojisini ve stratejik amaçlarımıza ulaşılmasına katkı sağlayacak tüm araçları etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu 

amaçla tüm iş ve işlemleri için birimlerimiz arasında bilgi ağı kurularak her kademedeki yönetim etkinliğinde kullanılması sağlanmıştır.   

Bu çerçevede, Müdürlüğümüzün görev alanına giren çalışmalardan, doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşların daha yüksek hizmet standardının gerektirdiği 

vatandaş odaklılık anlayışıyla daha hızlı ve etkili sonuçlar almalarını sağlayacak nitelikte güncel paylaşımlar yapılmakta, Müdürlüğümüz 

https://denizli.meb.gov.tr/  adresinden ulaşılabilecek olan MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi), yönetimin her kademesindeki işlemleri, personel bilgilerini, 

öğrenci ve veli bilgilerini de içeren modüler bir yapıda kullanılmakta, kurumsal ve bireysel yetkili girişlerle kurumsal ve bireysel çalışmalara destek sağlanmaktadır.  

Müdürlüğümüz, Bakanlığımız ve ilçe teşkilatımızla yazışmalar elektronik ortamda, elektronik imzalı olarak Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gerçekleşmekte, tüm 

kurumlarımız ve personel, öğrencilerimiz okullarından internetten faydalanma imkânı bulunurken, CİMER, MEBİM ( Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi ) gibi servisler 

aracılığıyla vatandaş ve kurumlara bilgi talebi, öneri, şikâyet ve ihbarlarına ilişkin hızlı ve etkin bir biçimde hizmet sağlanmakta ve Bakanlığımız sunucuları üzerinden hizmet 

vermektedir.  

Müdürlüğümüz, ilçe teşkilatımız ve okul/kurumlarımız tarafından göreve uygun yetkilerle kullanılan e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel 

tüm örgün ilköğretim, ortaöğretim öğrencileri ve bağımsız anaokullarını kapsamakta olup örgün eğitimde bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan 

süreçte, öğrencinin eğitim-öğretim hayatı içerisindeki tüm bilgilerin sistematik olarak elektronik ortamda yürütülmesine imkân tanıyan bir sistemdir.  

Öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim başvuruları da elektronik ortamda alınmaktadır. Böylece, yönetici-öğretmenlerimiz, yıl boyunca katılmak istedikleri hizmet içi eğitim 

faaliyetine başvuru yapabilmektedir. Mesleki ve kişisel gelişimi son derece önemseyen kurumumuzun teknolojik altyapısı sürekli güncellenerek sayısı her geçen gün artan 

öğretmenlerimize ve yöneticilerimize uzaktan eğitim sistemiyle de destek vermeye devam etmektedir.  

FATİH projesiyle bilişim teknolojisi araçlarıyla başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere, tüm bireylerin eğitimden etkin olarak yararlanmasını sağlamak, eğitim ve öğretimde 

fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde derslerde 

etkin kullanımı için okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımıza LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısını Bakanlığımızla koordineli bir 

şekilde yaygınlaştırmaktayız.  

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, teknolojiyi iyileştirmek, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanmak amacıyla okul/kurumlarımızda bilgi 

teknolojisi sınıfları açılmıştır. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımı aktif olarak yaygınlaşmaktadır. 

 

 

 

 

 

https://denizli.meb.gov.tr/
https://denizli.meb.gov.tr/
https://mebbis.meb.gov.tr/
https://mebbis.meb.gov.tr/
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4) İnsan Kaynakları  
Müdürlüğümüz insan kaynaklarına dair bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfının 2018 Yılı Atama ve Yer Değişikliği Analizi 

Atama Türü  Atama Türü  Atama Süreci  Müracaat  
Sayısı  

Atanan  
Sayısı  

Atanamayan  
Sayısı  

Karşılama Oranı 
(%)  

İlk Atama  Haziran 2018 Engelli Ataması  Başvuru İşlemleri 13-20 Haziran 2018 
Atama Tarihi              25 Haziran 2018  29 5 24 %17.24 

Temmuz 2018 Sözleşmeli 
Ataması(*)  

Başvuru İşlemleri 2-8 Mart 2018  
Atama Tarihi              24 Temmuz 2018  

818 - 818 0 

Eylül 2018 Sözleşmeli (Ek Ders  
Karşılığından Geçiş) Ataması (**)  

Başvuru İşlemleri 8-13 Haziran 2018  
Atama Tarihi             11 Eylül 2018  

52 - 52 0 

Ekim 2018 Sözleşmeli (Ek Ders 
Karşılığından Geçiş) Ek Ataması  

Başvuru İşlemleri 20-26 Eylül 2018  
Atama Tarihi             30 Ekim 2018   
Ek Atama                   26 Kasım 2018  25 - 25 0 

İlk Atama Toplamı  924        5 919 %0.54 

Mazerete Bağlı 
Yer Değişikliği  

Ocak 2018 İl Dışı Mazerete Dayalı 
Yer Değiştirmeleri  

Başvuru İşlemleri 2-8 Ocak 2018  
2. Başvuru               11-17 Ocak 2018  
Atama Tarihi 19 Ocak 2018  

74 30 44 %40.54 

Ocak 2018 İl İçi Mazerete Dayalı 
Yer Değiştirmeleri  

Başvuru İşlemleri 2-8 Ocak 2018  
2. Başvuru               11-17 Ocak 2018  
Atama Tarihi 19 Ocak 2018  

1.013 53 960 %5.23 

Ağustos 2018 İl Dışı Mazerete 
Dayalı Yer Değiştirmeleri  

Başvuru İşlemleri 1-7 Ağustos 2018  
2. Başvuru              10-15 Ağustos 2018  
Atama Tarihi 17 Ağustos 2018  

135 96 39 %71.11 

Ağustos 2018 İl İçi Mazerete 
Dayalı Yer Değiştirmeleri  

Başvuru İşlemleri 1-7 Ağustos 2018  
2. Başvuru              10-15 Ağustos 2018  
Atama Tarihi 17 Ağustos 2018  

1.039 80 959 %7,69 

Eylül 2018 İl Dışı Mazerete Dayalı 
Yer Değiştirmeleri (Ek Atama)  

Başvuru İşlemleri 5-7 Eylül 2018 
Atama Tarihi 10 Eylül 2018  

34 22 12 %64.70 

Eylül 2018 İl İçi Mazerete Dayalı  Başvuru İşlemler i 5-7 Eylül 2018  136 11 125 %8.08 

 Yer Değiştirmeleri (Ek Atama)  Atama Tarihi 10 Eylül 2018      
Eylül 2018 İl Dışı Mazerete Dayalı 
Yer Değiştirmeleri (Ek-2 Atama)  

Atama Tarihi 14 Eylül 2018  
-        21 -  

  Mazeret Toplamı  2431  313 2139 %12.8 
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İsteğe Bağlı Yer 
Değişikliği  

Mayıs 2018 İl İçi İsteğe Bağlı Yer 
Değiştirmeleri  

Başvuru İşlemleri 22-25 Mayıs 2018 
Atama Tarihi 30 Mayıs 2018  

2.128  356 1.772 %11.38 

Haziran 2018 İller Arası İsteğe 
Bağlı Yer Değiştirmeleri  

Başvuru İşlemleri 05-08 Haziran 2018 
Atama Tarihi 11 Haziran 2018  

 248 77 171 %31.04 

 İsteğe Bağlı Toplamı  2.376  433 1.943 %18.22 

  Genel Toplam  5.731  757 4.995 %13.20 

 

 

Tablo 5’teki veriler değerlendirildiğinde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfının 2018 yılı atama ve yer değişikliği analizi atama türü, atama süreci, müracaat sayısı, atanan sayısı, 

atanamayan sayısı ve karşılama oranı bazında ele alınarak gösterilmiştir.  

 
Tablo 6: Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin Yaş Dağılımı 

Yaş Dağılımı  Mevcut  Yüzdesi (%)  

30 yaş ve altı  1.586 10,49 

31-40 yaş arası  6.350 42,00 

41-50 yaş arası  4.760 31,49 

51-60 yaş arası  2.209 14,61 

61 yaş üzeri  212 1,40 

Toplam  15.117 100 

 

Tablo 6’daki verilerde Müdürlük personelinin yaş dağılımı personel sayıları ile birlikte gösterilmiştir ve oransal olarak ta 15.117 personel içerisinde en çok yüzdeye sahip olunan 

yaş aralığının “ 31-40 yaş arası” olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 7: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Eğitim Düzeyi  Mevcut  Yüzdesi (%)  

Doktora  14 0,9 

Yüksek Lisans  1.221 8,4 

Lisans  11.620 79 

Ön Lisans  573 3,9 

Enstitü  216 1,4 

Lise  263 2,4 

Ortaokul  175 1,2 

İlkokul                                                 354 2,4 
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Tablo 7’deki verilerde Müdürlük personelinin eğitim düzeyine göre dağılımı personel sayıları ile birlikte gösterilmiştir ve oransal olarak ta 14.436 personel içerisinde en çok 

yüzdeye sahip olunan eğitim düzeyinin %79 oran ile “lisans” mezunları, sonrasında %8,4 oranla “yüksek lisans” olduğu görülmektedir. 

Tablo 8: Müdürlük Personelinin Birim Bazında Dağılımı 

Hizmet Birimi Adı Avukatlık 
Hizmetleri 
Sınıfı 

Eğitim/Öğretim Genel İdare 
Hizmetleri 

Sağlık 
Hizmetleri 
Sınıfı 

Teknik 
Hizmetler 
Sınıfı 

Yardımcı 
Hizmetler 
Sınıfı 

Genel Toplam 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi        

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi  2 2    4 

Destek Hizmetleri Şubesi   14  2  16 

Din Öğretimi Şubesi   4    4 

Hukuk Hizmetleri 3  4    7 

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi   3    3 

İnşaat ve Emlak Şubesi   4  12  16 

Personel Şubesi   16  5 23 44 

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi   3    3 

Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü   28    28 

Meslekî ve Teknik Eğitim Şubesi   4    4 

Ortaöğretim Şubesi   3    3 

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi   4    4 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi  5 2    7 

Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi   2    2 

Özel Öğretim Kurumları Şubesi   9    9 

Temel Eğitim Şubesi   4  1  5 

Strateji Geliştirme Şubesi  11 8    19 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şubesi        

Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şubesi        

Genel Toplam 3 18 114  22 23 178 

Tablo 8’de Müdürlük personelinin, Müdürlük birimleri bazında ele alınıp birimler içindeki hizmet sınıflarına göre dağılımı ve sayıları ifade edilmiştir. 

5) Sunulan Hizmetler 
Milli Eğitim Müdürlüğü 2015–2019 Stratejik Planı’nda Bakanlığımızın faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin 

yasal yükümlülükleri, standart dosya planı ve kamu hizmet envanteri incelenerek Müdürlüğün hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır. Buna 

göre faaliyet alanları ve sunulan hizmetler şu şekildedir. 
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Eğitim Ve Öğretim 

1)Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması 

2)Eğitim öğretim programlarının uygulanması 

3)Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemler 

4)Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar 

5)Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak 

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

7)Eğitim moral ortamının, okul ve kurum kültürünün ve öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi 

8)Eğitime ilişkin projelerin geliştirmesi/uygulanması  

9)Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla iş birliğinin sağlanması 

10)Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunulması 

11)Etkili ve öğrenci merkezli eğitimin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların teşvik edilmesi  

12)Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması  

13)Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemleri 

14)Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevler 

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

16)Meslekî ve teknik eğitim-istihdam ilişkisinin yerelde sağlanması ve geliştirilmesi  

17)5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve işlemler 

18)Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlama 

19)Tüm derslerin eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak  

20)Seçmeli ders iş ve işlemleri  

21)Tüm öğretim kademelerinde ders materyallerinin temini 
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22)Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarının uygulanması 

23)Özel öğretimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı çalışmalar 

24)Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izleme ve değerlendirme  

25)Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemler 

 

Bilimsel, Kültürel, Sanatsal Ve Sportif Faaliyetler 

1)Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmaları 

2)Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar 

3)Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel etkinliklerine ilişkin iş ve işlemler 

4)Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar 

5)Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirler 

6)Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin iş ve işlemler 

7)Sporcu öğrencilere yönelik hizmetler 

8)Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

9) Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanmasına yönelik iş ve işlemler 

 

Ölçme Değerlendirme Ve Sınav  

1)Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemleri 

2)Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyon 

3)Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri 

4)Öğretim programlarını teknik yönden izlenmesi faaliyetleri 

5)Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemler 
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6)Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerinin inceleme ve değerlendirmesi 

7)Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamaları 

8)Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemler 

9)Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılması 

10)Çağrı sistemleri işletilmesi 

11)Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmaları 

12)Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

  

Araştırma, Geliştirme, Proje Ve Protokoller 

1)İl düzeyinde iş takvimi hazırlanması  

2)Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri yürütülmesi 

3)Hükümet programlarına dayalı eylem planı hazırlanması  

4) Faaliyetlerin stratejik plan, performans programı doğrultusunda yapılması, izleme ve değerlendirme çalışmaları  

5)Proje ve protokollerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi  

6)Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapılması 

7)Bütçe, kamu zararı, eğitim yatırımları hizmetleri  

8)Okul-aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemler 

9)İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapılması 

10)Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme ve proje faaliyetleri  

11)Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği 

12)Eğitim, danışmanlık hizmetleri 
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Yönetim Ve Denetim  

1-Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemleri  

2-Eğitim kurumları arasında işbirliğinin sağlanması  

3-Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesi  

4-Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarının sağlanması  

5-Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarının hazırlanması  

6-Okul sağlık hizmetleri  

7-Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izleme ve değerlendirme  

8-Öğretmen yeterliliklerini izleme ve değerlendirme  

9)Öğretim programlarının uygulamalarının izlenmesi 

10)Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmaları  

11)Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi 

12)Adlî ve idarî davalarda Valiliği veya Kaymakamlığı temsil etmek 

13)Hizmet satın alma işlemleri 

 

 İnsan Kaynakları Yönetimi 

1)Norm kadro işlemleri 

2)Özlük ve emeklilik işlemleri  

3)Disiplin ve ödül işlemleri 

4)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri 

5)Yöneticilik formasyonunun geliştirilmesi faaliyetleri 

6)Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulama işlemleri 
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7)Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitim hizmetleri 

8)Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemleri 

9)Personelin pasaport ve yurt dışı işlemleri 

10)Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim 

 

Uluslararası İlişkiler  

1)Uluslararası araştırma ve projeleri işlemleri  

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

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

 

Fiziki Ve Teknolojik Altyapı  

1)Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, bakım ve onarım işlerini ve bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje çalışmaları 

2)Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemler  

3)Özel okulların arsa tahsisi, teşvik ve vergi muafiyeti ile ilgili iş ve işlemleri  

4)Kamulaştırma yoluyla arsa üretimi 

5)Hizmet alanlarıyla ilgili bilişim teknolojilerine yönelik çalışmalar 

 

6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi  
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreçlerle yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, performans esaslı 

bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla Müdürlüğümüz birimlerinde etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması 

çalışmaları devam etmektedir.  

Müdürlüğümüz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve 

yürütülmesi; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, iç denetim 



26 
 

faaliyetleriyle, idarenin varlıklarının güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği, risklerin en aza indirilmesi, idarenin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin 

tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi, mümkünse sayısallaştırılması konularında faaliyetler yürütmekte ve ilgili birimlerden hizmet almaktadır.  

7) Denetim Sonuçları  
Müdürlüğümüz denetim sonuçları Müdürlük genel denetimi ve okul/kurum denetimleri olmak üzere iki yönlü olarak ele alınmıştır. İç denetim kapsamında MEB Teftiş Kurulu 

Başkanlığının 07-18 Ocak 2019 tarihleri arasında yaptığı denetime yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Müdürlüğümüz Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülen 

çalışmalara yer verilmiştir. Müdürlüğümüz 2018 yılında Sayıştay Başkanlığı tarafından denetime tabi tutulmamıştır.  

İç Denetim; 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü genel denetimi 07-18 Ocak 2019 tarihleri arasında eğitim-öğretim, yönetim ve mali iş ve işlemlerine ilişkin süreçler ve sonuçlar, mevzuatta 

önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere göre incelenerek değerlendirilmiştir.  

Müdürlüğümüz Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen 2018 yılına ait denetim sonuçları tablo 9’ da belirtilmiştir. 
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Tablo 9: 2018 Yılında Yapılan İnceleme, Soruşturma ve Diğer Çalışmalar 
                               Çalışma Türleri Sayısı 

Türlerine Göre Rapor Sayısı 

Soruşturma 
136 

İnceleme 
34 

Suç Duyurusu 
- 

Ön İnceleme 
6 

Mucipli Ders Denetimi 
10 

Tevdi Raporu 
- 

Hakkında Rapor Düzenlenen Kişi Sayısı 

Soruşturma 
200 

İnceleme 
31 

Suç Duyurusu 
 

Ön İnceleme 
18 

Mucipli Ders Denetimi 
21 

Tevdi Raporu 
- 

Teklif Türlerinin Sayısı 

Disiplin Teklifi 
- 

Uyarma 
103 

Kınama 
65 

Aylıktan Kesme 
29 

Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
6 

Devlet Memurluğundan Çıkarma 
7 

İdari Teklif 
77 

Mali Teklif 12 
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Müdürlüğümüz Maarif Müfettişleri tarafından yapılan denetimler sırasında tespit edilen hususlar, Müdürlüğümüze gönderilen ihbar/şikâyet dilekçeleri ile 

Valilik/Kaymakamlıklardan gelen ihbar/şikâyet ve talepler, CİMER ve MEB Bilgi Edinme Sistemi aracılığıyla ulaştırılan ihbar/şikâyetler neticesinde; inceleme ve gerektiğinde 

soruşturma; Valilik, Kaymakamlık ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine de ön inceleme çalışmaları yapılmaktadır.  

 

II. AMAÇ VE HEDEFLER 
2018 Yılı İdare Faaliyet Raporunun amaç ve hedefler bölümünde idarenin amaç ve hedefleri, misyon ve vizyonu ile temel politika ve önceliklerine yer verilmiştir. 

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri  
Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, 

hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’unun 9. maddesinde: “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda 

ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” denilmektedir.   

Kalkınma Planı, Yıllık Program ve Hükümet Programı vs. üst politika belgelerinde yer alan temel politikalar çerçevesinde ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ve toplum 

refahının artırılmasına katkı sağlamak üzere eğitim-öğretim faaliyetini yerine getiren Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan misyon, vizyon, stratejik 

amaç ve stratejik hedefler şunlardır:  

Misyon  

Denizli’de millî eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda yasa ve mevzuatı uygulamak, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda kaliteli bir şekilde 

gerçekleşmesini sağlamak, eğitim öğretim sürecindeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek araştırmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek.  

  

  

 Vizyon  

 2023 Hedefleriyle eğitimin her alanında bir adım önce, bir adım önde, iyi bir örnek olmak. 
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TEMA 1: Eğitim ve Öğretime Erişim  

Stratejik Amaç 1: Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar 

altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak. 

Hedef 1: Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak ve örgün/yaygın eğitimin her kademesinde 

devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.  

  

TEMA 2: Eğitim ve Öğretime Kalite  

Stratejik Amaç 2: Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 

yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Hedef 2.1: Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 

ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak 

Hedef 2.2: Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek bireylerin 

istihdam edilebilirliklerini arttırmak.  

Hedef 2.3: Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliği ile uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak.  

  

TEMA 3: Kurumsal Kapasite  

Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; 

mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek 

Hedef 3.1: Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam 

edilen personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını plan dönemi sonuna 

kadar oluşturmak.  

Hedef 3.2: Plan dönemi sonuna kadar, ihtiyaçlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, çağın gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek ve 

etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak 
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              Hedef 3.3: AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı,  kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf 

ve hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.  

 

B. Temel Politika ve Öncelikler  
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/b maddesi gereği birim ve idare faaliyet raporlarında amaç ve hedefler bölümü yer almalıdır. 

Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilmesi gerektiği ifade edilmektedir.   

Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmenin sağlanması, toplumun yaşam kalitesinin artması ve genç nüfusun değişen koşullara uyum sağlayarak ülkemizin küresel 

rekabette yerini alması için eğitim ve öğretim hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede Müdürlüğümüz değişen ve dönüşen dünya şartlarını da göz önünde bulundurarak 

nitelikli insan ve nitelikli toplumu amaçlayan; katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir eğitim sistemi hedefi doğrultusunda 2023 vizyonuna ulaşılmasında azami katkıyı 

sağlaması amaçlanmaktadır.  

Milli Eğitim Müdürlüğünün görevleri, 18/11/2012  tarih ve 28471 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği”  

(Değişiklik 20 Eylül 2015 tarih ve 29481)’ ne göre belirlenmiştir.  

 

Temel Politika Dokümanları  

Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan ’da aşağıda belirtilen politika ve öncelikler yer almaktadır.  

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)  

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, 

kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir. Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya 

yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel 

farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır. Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim, imkânları kısıtlı 

hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. İlk ve ortaöğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi 

sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun 

ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı güçlendirilecektir. Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi 

derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan etkin rehberlik 

ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturulacaktır. Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak 

şekilde öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve 

denetleme mekanizması geliştirilecektir. Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; 

öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa 

dayanan bir yapıda düzenlenecektir. Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması özendirilecektir. Okul idarelerinin bütçeleme 

süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır. Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları yaygınlaştırılacaktır. Eğitimde 
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alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif 

katılımı özendirilecektir.  

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. FATİH 

Projesi tamamlanacak ve teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır. Eğitim sistemi ile iş gücü 

piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün 

benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır. 

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci 

hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon sistemi geliştirilecektir. Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve 

teknik eğitimde, program bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık verilecektir. Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik 

temelinde özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya dönüştürülecektir. Yükseköğretim Kurulu, standart 

belirleme, planlama ve koordinasyondan sorumlu olacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi oluşturulacaktır. Yükseköğretim 

kurumlarının sanayi ile iş birliği içerisinde teknoloji üretimine önem veren, çıktı odaklı bir yapıya dönüştürülmesi teşvik edilecek ve girişimci faaliyetler ile gelir kaynakları 

çeşitlendirilecektir. Yükseköğretim kurumları çeşitlendirilecek ve yükseköğretim sistemi uluslararası öğrenciler ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline getirilecektir.  

 

Orta Vadeli Program (OVP)  

OVP (2018-2020)  

OVP’nin temel amacı makroekonomik istikrarın korunması, beşeri sermaye ve işgücü kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım 

ortamının iyileştirilmesi ve kamuda kurumsal kalitenin artırılması yoluyla büyümenin hızlandırılması, istihdamın artırılması ve gelir dağılımının iyileştirilmesidir. Bu 

çerçevede; enflasyonun düşürülmesi, mali disiplinin sürdürülmesi ve cari dengenin iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, işgücünün beceri ve üretkenliğinin 

artırılması, işgücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi, yeniliğe dayalı yüksek katma değerli üretim ve ihracatın artırılması, iş ve yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, iş 

ve ticaret uyuşmazlıklarında hukuki öngörülebilirliğin artırılması ve kamuda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik yapısal reformların gerçekleştirilmesi önem 

arz etmektedir.  

Kamu yatırımlarının özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak nitelikteki öncelikli altyapı 

alanlarına yönlendirilmesine devam edilecektir. Bu kapsamda yatırım ödeneklerinin tahsisinde; beşeri sermayenin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve sağlık altyapı 

yatırımları, öncelikli alanlar olarak değerlendirilecektir.  

Önümüzdeki dönemde eğitimde ve işgücü piyasasında uygulanacak politikalarla nüfus dinamikleri yüksek nitelikli bir işgücüne dönüştürülerek büyüme ve istihdamın 

artırılması sağlanacaktır.  

Program döneminde; öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğinin artırılması, yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi, öğretmen niteliklerinin artırılması, mesleki ve teknik eğitimin 

güçlendirilmesi ve üniversitelerin ihtisaslaşması temel amaçtır. Bunlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.  
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Fırsat eşitliğinin artırılması:   

• İlköğretimde tekli eğitime geçileceği,  

• Eğitimde kademeler arası geçiş yeniden düzenleneceği,  

• Okul öncesi eğitim, beş yaş grubu çocuklar başta olmak üzere yaygınlaştırılacağı,  

• Sınıf içi öğretme uygulamalarında iyi örnekler belirlenerek paylaşıma açılacağı,   

• Eğitimde dijital içeriklerin geliştirilmesine özel önem verilmeye devam edilecek ve bu içeriklerin eğitim sürecinde kullanımı yaygınlaştırılacağı,   

• Okulların rekabetçi bir anlayışla yenilikçi projeler üretmesi için bir mekanizma geliştirilecek, bu mekanizmaya imkânları kısıtlı okulların başvurmasına öncelik verileceği,  

• Özel okul teşvik sisteminin değerlendirilmesi yapılarak daha verimli olması sağlanacağı,  

• Eğitimde özel sektörün payını artıracak ilave tedbirler alınarak özel okullaşma oranı yükseltileceği,  ifade edilmektedir.  

 Öğretmen niteliklerinin artırılması:   

• Öğretmen Stratejisi hayata geçirilecek ve uygulama etkin bir şekilde takip edilecektir.  

• Hizmet içi eğitim ihtiyaçları öğretmen bazında tespit edilecek ve öğretmenlerin oluşturulan hizmet içi eğitim programlarına katılması sağlanacağı,  

• Okullar ve eğitim kurumları, bölgesel koşullar, öğrenci ve velilerin sosyo-ekonomik koşulları, fiziki imkânlar ve akademik başarılar göz önünde bulundurularak 

öğretmenler için adaletli bir performans sistemi oluşturulacağı,  

• Öğretmen yetiştiren kurumlar, mevcut millî eğitim sistemi ile ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda akademik ve kurumsal olarak yeniden yapılandırılacağı,  

• Öğretmenlerin ve eğitim kurumları yöneticilerinin eğitimdeki yeni gelişmeler ışığında yetiştirilmeleri için Öğretmen Akademisi kurulacağı, ifade edilmektedir.  

 Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi:  

• Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının yönetim yapısı ve müfredatı, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu beceri alanlarında sektörle işbirliğini yoğunlaştıracak şekilde 

geliştirileceği,  

• Belirli iş sahalarında yoğunlaşmış bölgelerde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ihtisaslaşması sağlanarak tematik mesleki 

ve teknik lise uygulaması yaygınlaştırılacağı, ifade edilmektedir.  
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 Üniversitelerin ihtisaslaşması:  

• Üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik programların uygulanmasına devam edileceği,  

• Bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde seçilen pilot üniversiteler, ilan edilen alanlarda ihtisaslaşmaları amacıyla destekleneceği,  

• Araştırma üniversiteleri ihtisaslaşma programı hayata geçirileceği,  

• Yükseköğretim Kalite Kurulunun teşkilatlanma çalışmaları tamamlanarak üniversitelerin eğitim kalitesini artıracak tedbirler alınacağı,  

• Üniversitelerde fonksiyon, bina, derslik ve iç mekân kalitesi bazında mekân standartları oluşturularak mekânların verimli kullanımı temin edileceği, ifade edilmektedir.   

 

 Eğitim sisteminde yönetişim etkinliğinin artırılması:   

• Eğitim sistemini destekleyecek mahiyetteki program ve projelerin tasarımında mevcut uygulama tecrübeleri ile bu kapsamda elde edilen ayrıntılı verilerin kullanılması 

sağlanacağı,  

• Öğrencilerin, akademik performans açısından gelişimlerinin takip edilmesine imkân verecek milli bir araştırma projesi tasarlanacak ve uygulanacağı,  

• Okul bazlı bütçe yönetimi, okul yöneticilerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri okul ihtiyaçları doğrultusunda esnek bir biçimde kullanabilmelerini sağlayacak şekilde 

geliştirileceği, ifade edilmektedir.  

Orta Vadeli Programda, iş ve işgücü arasındaki beceri uyumunun artırılmasına yönelik olarak; Eğitim-İstihdam Veri Tabanı kurularak eğitim sisteminin işgücü piyasasının 

beklentilerine duyarlı hale getirilmesine yönelik kanıta dayalı politika uygulamaları hayata geçirileceği ifade edilmiştir. Özel politika gerektiren grupların istihdamının 

artırılmasına yönelik olarak ise dezavantajlı gruplar için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere erişilebilirliğin artırılacağı belirtilmiştir.  

Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)  

OVMP (2018-2020)  

Eğitim sisteminde, yönetişim süreçlerini iyileştiren, öğretmen niteliklerini artıran, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde 

işgücü piyasasıyla uyumlu, mesleki ve teknik eğitimi güçlendiren, özel sektörün katkısını artıran, fırsat eşitliğine dayalı, üniversitelerin ihtisaslaşması temel amaçları 

çerçevesinde kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.   

Mal ve hizmet alım giderlerinin belirlenmesinde, kamu idarelerinin engelli eğitimi, taşımalı eğitim, ücretsiz ders kitabı ve okul sütü, özel okul desteği, yükseköğrenim 

öğrencilerine yurt temini, aile hekimliği, aşı alımları, sokak ve caddelerin aydınlatılması, şehir hastanelerinin cari giderleri gibi mevcut programları ile Orta Vadeli Mali Plan 

döneminde uygulamaya konulacak olan yeni programlar, hizmet genişlemesine bağlı olarak ortaya çıkacak ihtiyaçlar, fiyat ve maliyet artışları, döviz kuru ve petrol fiyat 

tahminleri, kamu hizmetlerinden yararlanacak kişi sayısındaki artış gibi unsurlar ile birlikte tasarruf tedbirleri de dikkate alınmıştır.   
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER  
Bu bölümde Müdürlüğümüz 2018 yılı faaliyetlerinin sonuçlarına; mali bilgiler ve performans bilgileri bölümleri altında yer verilmiştir. Mali bilgiler kısmı bütçe uygulama 

sonuçları ile denetim sonuçlarına, performans bilgileri kısmı ise hedef ve göstergelere ilişkin gerçekleşme durumları, stratejik plan izleme sonuçları ve performans bilgi 

sisteminin değerlendirilmesinden oluşmaktadır.  

  

A.  Mali Bilgiler  
Bu bölümde bütçe uygulama sonuçları ile denetim sonuçlarına yer verilmiştir.   

1) Bütçe Uygulama Sonuçları    
 Tablo 12’de 2017-2018 yılları bütçe uygulama sonuçları bütçe gideri türlerine göre 2017 ve 2018 yıllarına göre yılsonu gerçekleşen ödenek ve harcama durumuna göre 

tutarları gösterilmiştir.  

 

 

 

Tablo 10: 2017-2018 Yılları Bütçe Uygulama Sonuçları (TL) 

BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ  2017 2018 

Yıl Sonu Gerçekleşen Ödenek Harcama Yıl Sonu Gerçekleşen Ödenek Harcama 

01 Personel Giderleri  23.048.605,41 23.048.605,41 37.201.799,57 37.201.799,57 

02 Sos. Güvenlik              
Kurumları  

4.572.149,96 4.572.149,96 7.587.399,95 7.587.399,95 

03 Mal ve Hizmet Alımları  2.037.508,35 2.037.508,37 2.885.765,28 2.885.765,28 

05 Cari Transferler  0 0 0 0 

06 Sermaye Giderleri  61.837.850,00 55.545.842,00 52.932.955,50 47.803.705,88 

07 Sermaye Transferleri      

TOPLAM  91.496.113,72 85.204.105,74 100.607.920,30 95.478.670,68 
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 Hayırseverler Tarafından Yapılan Yardımlar  

2018 yılında hayırsever vatandaşlar tarafından 64 derslik(1 anaokulu, 1 ilkokul, 1 ortaokul, 1 imam hatip lisesi) 19.796.830.861 TL hayırsever desteği gerçekleşmiştir. 

2) Mali Denetim Sonuçları  
Müdürlüğümüzde Sayıştay Başkanlığının 2017/2018 yılında denetimi yapılmamıştır. 

  

 

B. Performans Bilgileri 
 Bu bölümde 2018 Yılı Performans Programı’nda yer alan hedef ve göstergelerin gerçekleşme durumları, 2018 Yılı Performans Programı’nda yer alan faaliyetlerin 

gerçekleşme durumları ve son olarak da Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı göstergelerinin gerçekleşme durumları verilecektir.  

1) Performans Hedef ve Göstergeleri Gerçekleşme Durumları  
Bu bölümde her bir performans hedefi için faaliyet raporları hazırlanmasına ilişkin mevzuat ve kılavuzda belirtilen “Performans Hedefleri Bazında İzleme ve Değerlendirme 

Tablosu” kullanılmıştır. 

 

Tablo 11: Performans Hedefi İzleme ve Değerlendirme (PHİD) Tablosu 

Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   1/2018 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 100 100 100 

2  Okulöncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda net okullaşma oranı 47 58 123,40 

3  Okulöncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı 60 72 120 

4  Okulöncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oran 90 100 90 

5  İlkokulda net okullaşma oranı 100 95 95 

6  Ortaokulda net okullaşma oranı 100 99 99 
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7 Ortaöğretimde net okullaşma oranı 90 90 100 

8 Genel Ortaöğretimde net okullaşma oran 47 47 100 

9 Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%) 100 95 95 

10 Destek Eğitim Sınıfı Sayısı 500 483 96,60 

11 Özel Eğitim Sınıfı 170 137 80,58 

 Temel eğitimde okullaşma oranları yaş grubuna göre alındığında 6-9 yaş net okullaşma 95; 10-13 yaş net okullaşma oranı 99,00 olarak gerçekleşmektedir. Dönem okullaşma oranları 
göstergesi açısından başarılı olarak gerçekleşmiştir. Ortaöğretimde okullaşma oranı yıllar içerisinde artış göstermiş olup, ortaöğretimde okullaşma oranı %90 oranla hedeflenen düzeyde 
gerçekleşmiştir. Tarama testine giren bireyler sonuçlarına göre tanılamaları ve yönlendirmeleri yapılarak nitelikli eğitim alacakları kurumlara yönlendirilmiş ve bireysel özelliklerine göre 
eğitim alma olanakları sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda istenilen hedefe ulaşılmıştır.  Zorunlu ortaöğretimde, ücretsiz ders kitabı, kampanyalar, sosyal destekler ve derslik 
sayısındaki artış başta olmak üzere son yıllarda uygulanan politikalar yardımıyla eğitime erişim artmış olup ortaöğrenime erişimin ve tamamlama oranlarının yükseltilmesine önemli 
katkıları olduğu değerlendirilmektedir. Özel eğitimde tarama testine giren bireyler sonuçlarına göre tanılamaları ve yönlendirmeleri yapılarak nitelikli eğitim alacakları kurumlara 
yönlendirilmiş ve bireysel özelliklerine göre eğitim alma olanakları sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda istenilen hedefe ulaşılmış olup hedeflenen değerin üzerinde tamamlanmıştır.   

 

 

Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   2/2018 Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci 

sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak. 
  

Sıra  
  

Performans Göstergeleri  
  

Hedef  
Gerçekleşme  

Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Ortaokulda pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı 350 291 83,14 

2  Ortaokulda pansiyon yatak kapasitesi 440 440 100 

3  Ortaöğretimde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı 3.000 4.602 153,40 

4  Ortaöğretimde pansiyon yatak kapasitesi 4.100 6.163 150,31 

5  Din Öğretiminde pansiyon yatak kapasitesi 2.017 2.025 100,39 

6  Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı 1.364 1.266 92,81 

 Ortaokulda pansiyondan yararlanmak için talepte bulunan öğrenciler boş kontenjanlara yerleştirilebilmektedir. Ortaokul pansiyon yatak kapasitesinde belirlenen hedefe ulaşılmıştır. Din 
öğretimine bağlı okullarımızda pansiyon kapasitesi yeterli miktardadır. Ancak doluluk oranı 2018-2019 ortaöğretime yerleştirme işlemlerinde adrese dayalı yerleştirme olduğu için öğrenci 
sayısı azalmış ve bu nedenle pansiyon doluluk oranı istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bu konuda il ve ilçe milli eğitim, okul müdürlükleri koordineli olarak çalışmaktadır. Okul tanıtım 
faaliyetleri ile ilgili yoğun çalışmalar devam etmektedir. Ortaöğretimde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı ve pansiyon yatak kapasitesi performans göstergelerinde belirlenen 
hedeflere ulaşılmıştır. Pansiyondan yararlanmak isteyen tüm öğrenciler pansiyonlara yerleştirilmiştir. Ortaöğretim kurumları pansiyonlarında ihtiyacı karşılayacak yatak kapasitesi 
mevcuttur. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   3/2018       2018 yılında özel öğretimin payını arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Okul öncesinde özel öğretimin payı 9 8 88,88 

2  İlkokulda özel öğretimin payı 4 4 100 

3  Ortaokulda özel öğretimin payı 4 5 125 

4  Ortaöğretimde özel öğretimin pay 6 11 183,33 

5  Özel öğretimin payı (Toplam) 5 8 160 

6  Örgün özel okulların tüm örgün okullara oranı 5 14 280 

7 Özel okullardaki öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı 5 8 160 

8 Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı (%) 3,70 3,23 87,29 

9 Örgün özel okulların tüm örgün okullara oranı 15 14 93,33 

D
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2017- 2018 eğitim öğretim yılında açılan 13 yeni okul ile birlikte okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesinde toplam 125 özel okul Müdürlüğümüze bağlı olarak eğitim 
faaliyeti yürütmektedir. Özel öğretimin payının artırılması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde özel okulöncesi eğitim kurumlarında 1.902, özel ilkokullarda 2.739, özel 
ortaokullarda 3.294 ve özel ortaöğretim kurumlarında 6.794, toplamda tüm eğitim kademelerinde özel okullarda 14.729 öğrenci bulunmaktadır. Öngörülen hedeflere genel anlamda 
ulaşılmıştır. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   4/2018       2018 yılında hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Hayat boyu öğrenimde açılan kurs sayısı 7.000 7.729 110,41 

2  Hayat boyu öğrenimde kursa katılan kursiyer sayısı 200.000 207.121 103,56 

3  Hayat boyu öğrenimde belge verilen kursiyer sayısı 165.000 135.676 82,22 

4  Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 20 20,33 101,65 

5  Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 70 65,50 93,57 

 İlçeler bazında bakıldığında Denizli ili genelinde Türkiye ortalamasının (%5.8) üzerinde Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranı (%20.33) olduğu görülmektedir. İlçelerimiz AB ortalamasının 
da (%10.7) üzerindedir. Bu anlamda öğrenme kültürünün oluşmaya başladığı ve gelişerek devam ettirildiği düşünülmektedir. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   5/2018       2018 yılında örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını 

azaltmak 
  

Sıra  
  

Performans Göstergeleri  
  

Hedef  
Gerçekleşme  

Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)   1  1,1 110 

2  Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)   2,5 2,9 96 

3  Genel Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)   5 6,17 88,3 

4  Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı   0,35  0,32 91,42 

5 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 

  9. Sınıf 12 12,20 101,66 

10. Sınıf 5 4,72 94,40 

11. Sınıf 1,5 1,53 102 

12. Sınıf 0,5 0,47 94 

6 
Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci 
oranı (%) 

Ortaöğretim  0,040 0,038 95 

 İlköğretimde devamsızlık yapan öğrenciler ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmakta olup devamsızlık oranlarının azaltılmasına çalışılmaktadır. 
Mesleki ve teknik eğitimde; 10 gün ve üzeri devamsızlık oranında düşüş olmuştur. Gerçekleşme oranı % 162 dir. Okul terki yapan öğrenci oranında da düşüş olmuştur. Gerçekleşme oranı % 
109 dur. Sınıf tekrarı yapan öğrenci sayılarında da büyük artışlar olmamıştır. Sadece 9.sınıf ve 11.sınıflarda %1,6 ve %2 gibi artış olmuştur. Disiplin cezası alan öğrenci oranında da %5 gibi 
düşüş olmuştur. Gerçekleşme oranı  %105’ tir. 
Ortaöğretim kurumlarında öğrenci devamsızlıkları ile ilgili iş ve işlemler MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ ne göre okul müdürlüklerince yürütülmektedir. 
Öğrenci devamsızlığı, okul terki ve öğrenci davranışları konularında öğretmen, öğrenci ve velilere gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılmakta ve yapılan bu çalışmalar sonucunda öğrenci 
devamsızlığı, okul terki, sınıf tekrarı ve disiplin olaylarında azalma olduğu gözlemlenmektedir. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   6/2018      Ortaokulda burs alan öğrenci sayısını arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Ortaokulda burs alan öğrenci sayısı 2.000 2.308   115,40  

 Hedeflere ulaşılmış olup, öğrenci başarısının artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   7/2018 Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurslarına katılan öğrenci sayısını 

arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Açılan destekleyici eğitim kurs merkezi sayısı  310 316 101,93 

2  Açılan destekleyici eğitim kurs sayısı  8.700 9.141 105,06 

3  Açılan destekleyici kurslarda görev alan öğretmen sayısı  3.000 3.187 106,23 

4  Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısı  50.000 53.369 106,73 

5 Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%)  50 53,84 107,68 

6 
Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci 
oranı(%) 

Ortaokul   8 4,90 61,25 

Ortaöğretim  6,20 6,20 100 

7 
Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci 
oranı (%) 

Ortaokul  24 23,40 97,50 

Ortaöğretim  28 27,50 98,21 

     

 Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş ve işlemleri Bakanlığımız Ölçme, değerlendirme ve Sınav hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı kılavuz çerçevesinde yapılmaktadır. 
Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili tüm hedeflere ulaşılmıştır. Din öğretimine bağlı okullarımızda destekleme ve yetiştirme eğitimi kurslarına katılan öğrenci sayısını arttırma 
çalışmaları yeteri kadar yapılmış ve hedeflenen yılsonu gerçekleşme oranları fazlasıyla tutturulmuştur. 
Din öğretimine bağlı ortaokullarımızda onur, iftihar, takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranları hedefine ulaşılmıştır. Ancak liselerimizde üniversite sınavı kaygısı dolayısıyla istenilen 
hedefe ulaşılmamıştır. Bu konuda gerekli çalışmalar devam etmektedir. Okullarımızda başarı izleme projesi uygulanmaktadır. Her öğrencinin sınavları analiz edilerek başarının arttırılması 
için sık sık veli görüşmeleri yapılmaktadır. Başarılı öğrenciler okullar tarafından ödüllendirilmektedir. 



42 
 

 

Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   8/2018  2018 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  İlkokulda öğrenci başına okunan kitap sayısı   9 12 133,33 

2  Ortaokulda öğrenci başına okunan kitap sayısı  13 15 115,38 

3  Ortaöğretimde öğrenci başına okunan kitap sayısı  8 5 62,5 

 Temel eğitimde göstergelere ilişkin veriler, e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden elde edilmektedir. İlkokul, ortaokul ve din öğretimine bağlı ortaokullarımızda öğrenci başına düşen okunan 
kitap sayısı kitapla buluşma vakti projesi vb. projeler geliştirilerek hedefin üstünde gerçekleştirilmiştir. Ancak liselerimizde üniversite sınavı kaygısı dolayısıyla istenilen hedefe 
ulaşılmamıştır. Okullarımızda z-kütüphane ve okul kütüphanelerin sayısını arttırmak için çalışmalar devam etmektedir. Okul müdürlüklerince, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek 
amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir. İlimizde her yıl düzenlenen, Ege Bölgesinin en büyük kitap fuarı olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarına öğrenci katılımları maksimum 
seviyede sağlanmaktadır. 2019 yılında imam hatip ortaokullarındaki ve liselerindeki öğrenci başına okunan kitap sayısının daha da yükseleceği öngörülmektedir.  
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   9/2018  2018 yılında beyaz bayrak ile beslenme dostu okul sertifikalarına sahip okul 

sayısını artırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı  550  469 85,27 

2  Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı  100  126 126 

 Beyaz bayrak sertifikasına sahip olan okul sayısına ilişkin hedeflenen gösterge düzeyine makul seviyede ulaşılmıştır. Beslenme dostu okul sertifikasına sahip olan okul sayısına ilişkin 
hedeflenen gösterge düzeyinin üzerinde ulaşılmıştır. Beyaz bayrak projesi ile resmi ve özel okul/kurumların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, toplum sağlığının korunması ve 
geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirilmesi ve böylece okullarımızın kalite düzeyinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 2018 yılı verilerine 
göre 469 okulumuz sertifika almış olup, sertifika sahibi olmayan okullarımızın da belirtilen koşullara uygun hale getirilmesi amacıyla çalışmalar devam etmektedir. Beslenme Dostu Okullar 
programı ile de resmi ve özel okul/kurumlarda, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul 
sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması amaçlanmaktadır. 2018 yılında 126 okulumuz program kapsamında sertifika sahibi olmuştur.   
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   10/2018  Hizmetiçi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısı   16.700  16.303 97,62 

2  Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısının tüm yönetici ve öğretmen sayısına 
oranı   

%100  120,26 120,26 

3 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti seminerine katılan öğretmen sayısı   5.000  4.498 89,96 

 Müdürlüğümüze bağlı resmi okul/kurumlarımızda yönetici ve öğretmen sayısı toplamı 13.556’ dır. Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısının tüm yönetici ve öğretmen 
sayısına oranı 120,26 oranla hedefe ulaşılmış ve makul oranda geçilmiştir. Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu açılmış olup 31 öğretmenimiz eğitim almıştır. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   11/2018   Öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere 

katılımını artırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1 
Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini artırmaya yönelik yapılan 
yarışma sayısı 

14 85 607,14 

2 Yarışmalara katılan okul sayısı 300 774 258 

3 Yarışmalara katılan öğrenci sayısı 1.000 4.231 423,10 

4 
Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve spor 
alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%) 

İlkokul 100 100 100 

Ortaokul 100 100 100 

Ortaöğretim 100 100 100 

 İlimiz öğrencileri sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere, yarışmalara katılmaları konusunda teşvik edilmektedir. Teşvikler sonucu öğrencilerin faaliyetlere ve yarışmaya 
katılımlarının arttığı ve belirlenen hedeflere ulaşıldığı gözlemlenmektedir. Din Öğretimi Şubesine bağlı okullarımızda öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere 
katılımını yeterince sağlanmış hedefin üstünde bir gerçekleşme elde edilmiştir. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   12/2018 FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve 

iletişim teknolojisi altyapısı geliştirmek, öğrenci ve öğretmenlere yönelik 
etkinlikler düzenleyerek bu teknolojileri kullanma yetkinliklerini artırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Fatih Projesi kapsamında geniş bant internet altyapısı kurulan okul sayısı   299  302 101 

2  Etkileşimli tahta uygulamalarına geçilen derslik sayısı   7.000  16.079 229,70 

3 Sınıf Uygulamalarında Tablet PC Kullanan Öğrenci Sayısı   20.000  6.561 32,80 

4 Sınıf Uygulamalarında Tablet PC Kullanan Öğretmen Sayısı   2.000  1.453 72,65 

5 Fatih Projesi Kapsamında Düzenlenen Öğretmen Eğitimi Sayısı   200  198 99,50 

6 
Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik 
hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı   

2.500 5.066 168,86 

7 
Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta kurulumu 
tamamlananların oranı (%) 

100 88,14 88,14 

 FATİH projesiyle bilişim teknolojisi araçlarıyla başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere, Bakanlık hedefleri doğrultusunda, tüm bireylerin eğitimden etkin olarak yararlanmasını sağlamak, 
eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve BT araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edecek şekilde 
derslerde etkin kullanımı için okul öncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki tüm okullarımıza LCD Panel Etkileşimli Tahta ve internet ağ altyapısının sağlanması amaçlamaktadır. 
Bakanlık tarafından Fatih Projesi 3.faz ihalesi henüz yapılmadığı için ilimizde hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta kurulumu tamamlananların oranı 
ortaokul ve ortaöğretim için  %88,14 olarak gerçekleşmiştir. FATİH Projesi kapsamında ilimizde bu güne kadar I. Fazda ortaokul ve liselerde 63 okulda; II. fazda 302 okulda ağ altyapısı 
kurulmuştur 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   13/2018   Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının 

talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği 
artırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Meslek liselerine yönelik istihdamı arttırıcı gerçekleştirilen yerel proje sayısı   1 1 100 

2  Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model başvuru sayısı  1 0 0 

3 Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey sayısı   2.000 1.971 98,55 

4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan birey sayısı    50 600 1.200 

5 Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik okul sayısı  1 1 100 

6 Genel Kurslar, Okuryazarlık Kursları ve mesleki kurslar kapsamında açılan Kurs Sayısı    7.000 7.729 110,41 

7 Genel Kurslar, Okuryazarlık Kursları ve mesleki kurslar kapsamında açılan 
programlara katılan kursiyer sayısı   

300.000 207.121 69,04 

8 Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen  
sosyal ve kültürel kurs sayısı 

3.500 3.804 108,68 

9 Sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurslara katılan kişi sayısı 100.000 115.723 115,57 

 Denizli ili olarak hayat boyu öğrenmeye katılım oranıyla (20,33) hem Türkiye ortalamasının (5,8) hem de AB ortalamasının (10,7) üzerinde olduğumuz görülmektedir. Meslek Lisesi Hayatın 
Ta Kendisi Projesi kapsamında 2018 yılında yaklaşık 60+40=100 protokol imzalanmıştır. İlimizde patent veya faydalı model başvurusu gerçekleşmemiştir. Meslek liselerine yönelik istihdamı 
arttırıcı Bakanlığımızca yapılan protokoller kapsamında özellikle öğretmenlere daha sonra öğrencilere eğitimler verilmektedir.2018 yılında önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında 
600 belge verilmiştir. Denizli OSB de 1 tane meslek lisesi bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren de özel okula dönüştürülmüştür. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   14/2018    2018 yılında bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci - 

öğretmen hareketliliğini artırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Uluslararası hareketlilik programlarına /projelerine katılan öğretmen sayısı   200  94 47 

2  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısının tüm 
öğretmen sayısına oranı   

2  0,76 38 

3 Uluslararası hareketlilik Programlarına /projelerine katılan öğrenci sayısı   200  81 40,5 

4 
Uluslararası hareketlilik Programlarına /projelerine katılan öğrenci sayısının tüm öğrenci 
sayısına oranı   

0,1  0,04 40 

5 Hazırlanan Uluslararası Proje Sayısı    150  40 26,66 

6 Kabul Edilen Uluslararası Proje Sayısı    20  11 55 

7 Ortaokul 5.Sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim veren okul sayısı   35  60 171,42 

 Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlardaki uluslararası hareketlilik programlarına başvuru sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak için TR 32 Bölgesi kalkınma ajansı olan Güney Ege 
Kalkınma Ajansına (GEKA) “Her İlçeye Bir Proje” isimli projemiz kabul görmüş ve ilimizdeki öğretmenlere proje yazma eğitimi verilmiştir. Ayrıca gençlik projelerinin ilimizde tanıtma ve 
proje sayısını arttırmak amaçlı İngilizce öğretmenlerine “Gençlik Projeleri Tanıtma Semineri” verilmiştir. Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi olarak proje yazan okullarımıza 
danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   15 /2018    İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde çalışan personele ve okul/kurumlarımızda 

çalışan personel ve öğrencilerimizde İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak işyeri 
kazalarını önlemek 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Öğrenciler arasında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yarışma faaliyeti sayısı  1 0 0 

2  Çeşitli toplantılar düzenlemek suretiyle yapılan bilinçlendirme çalışmaları  30 56 186,66 

 Yarışma faaliyeti için ödüllendirmeye yönelik ödenek bulunamamıştır. Yılın her ayın ilk cuma günü İş Güvenliği Uzmanı ve Büro Yöneticileri toplantıları yapılmakta, kurum bünyemizde 
üçer aylık İSG Kurul Toplantıları yapılmaktadır. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   16 /2018    Müdürlük hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının 

yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Çalışan başına düşen yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat)    1 1,5 150 

2  Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik 
hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı   

2.500 5.600 224 

3 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti seminerine katılan öğretmen sayısı   5.000 4.498 89,96 

4 
Özel eğitimden yararlanacak bireylerin devam ettiği kurumlardaki öğretmen ihtiyacını 
karşılamaya yönelik hizmetiçi eğitimlere katılan kişi sayısı   

300  115 38,33 

5 Hizmetiçi eğitim kapsamında açılan kurs sayısı   255 522 204,70 

6 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)  12,85 9,07 70,58 

7 
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde başarı gösteren personel 
oranı (%)  

10,76 4,67 43,40 

8 Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı (%)  85 85,86 101,01 

9 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı (%)  6 5,78 103,66 

10 Norm kadro doluluk oranı (%)  99 98,21 99,20 

 2018 yılında mahalli hizmetiçi eğitim planında 16.303 öğretmene 11.644 saatlik seminer/kurs verilmiştir.   
Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitimleri bakanlık düzeyinde uygulanan tasarruf tedbirleri sebebiyle, uzaktan hizmetiçi 
eğitim olarak planlandığından mahalli hizmetiçi eğitim planı yapılmamıştır. Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti semineri Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme 
Kursu açılır 31 öğretmenimiz eğitim almıştır. Özel eğitimden yararlanacak bireylerin devam ettiği kurumlardaki öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik Özel Eğitim Uygulamaları Kursu 
(Norm Fazlası Öğretmenler İçin) yapılmıştır. 2018 yılında ihtiyaç olmadığından açılamamıştır. 2018 yılı 225 mahalli hizmetiçi eğitim planlanmış olup, bakanlığın talimatı ile yıl sonu 522 
adet kurs açılmıştır. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   17 /2018    2018 yılında belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını nitel ve 

nicel olarak geliştirmek. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  İkili eğitim yapan okul sayısı   10 13 130 

2  İl bazında Okulöncesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı   18 25 138,88 

3 Temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı   18 18 100 

4 İl bazında genel ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı   18 19 105,55 

5 İl bazında Mesleki ve Teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı   15 16 106,66 

6 İlköğretimde pansiyon sayısı   4 3 75 

7 Ortaöğretim pansiyon sayısı   25 25 100 

8 Din öğretimi pansiyon sayısı (Lise)   16 14 87,50 

9 Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı   3 0 0 

10 Mevcut okullara kamulaştırma yolu ile arsa üretilen okul sayısı   3 0 0 

11 İl bazında açılmış derslik sayısı   10.000 9.794 97,94 

12 Ortaokul 5.Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim veren okul sayısı 35 60 171,42 

13 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

İlkokul  14 15 107,14 

Ortaokul  13 12 92,30 

Ortaöğretim  12 10 83,33 

14 İkili eğitim yapan okul oranı (%) 
İlköğretim  0 2,41 97,59 

Ortaöğretim  0 0 100 

15 Spor salonu olan okul oranı (%) 6,50 6,51 100,15 

16 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı (%)  52,03 52,04 100,01 

17 Kütüphanesi olan okul oranı (%)  50 49 98 

18 
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından 
güçlendirilmesi yapılanların oranı (%)  

3 0 0 

19 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum oranı (%)  6 2 33,33 

20 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı (%)  80 75 93,75 

21 Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe oranı (%)  10 25 75 
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 İlimizde 2018 Yılı içerisinde 3 Okulumuzun Deprem Güçlendirmesi ile ilgili çalışmalara başlanmış, Proje çalışmaları Bakanlığımız ca gönderilen ödenek dâhilinde devam etmektedir.  
Bakanlığımızca ödenek temin edilemediği için kamulaştırma yapılamamıştır. İlimizde Bakanlığımız tarafından gönderilen onarım ödenekleri doğrultusunda engellilerin kullanımına yönelik 
alanların verimli hale getirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

 

 

 

Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   18 /2018    Plan   dönemi   sonuna   kadar   etkin   bir   izleme   ve 

değerlendirme sistemiyle desteklenen bir  yönetim ve organizasyon 
yapısını geliştirmek 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Müdürlük izleme ve değerlendirme sistemi ile yapılan izleme sonuçlarına göre risk tespit 
edilen okul ve kurumlardan rehberlik yapılanların oranı (%)    

100 100 100 

2  Rehberlik sonuçlarına göre birimlere yapılan bildirimlerin uygulanma oranı (%)  100 100 100 

3 Müdürlük elektronik ortamlarına ilişkin şikâyet sayısı    - - - 

4 Müdürlük elektronik ortamlarına ilişkin memnuniyet sayısı    - - - 

 2018 yılında ise 801’i şikâyet, 99’u görüş ve öneri, 283’i istek, 50’si ihbar ve 238’i bilgi edinme kapsamında toplam 1.471 başvurunun yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan bilgi edinme başvuruları ilgili birimlerle koordineli bir şekilde cevaplanmakta; millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve 
yönlendirme işlemleri ilgili birimlerle işbirliği içerisinde düzenli olarak yürütülmektedir. Okul içi rehberlik çalışmalarında, okul idaresi, öğretmen ve veli diyaloglarının güçlü olmasıyla, olası 
doğabilecek problemlerin önüne geçilebilmekte ve veli-vatandaş memnuniyeti üst düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. 3 ve 4.  performans göstergesine ait verinin hesaplanmasında 
uluslararası bağımsız özel bir kuruluş tarafından yapılan anket sonuçlarından yararlanılması gerekmektedir. Bakanlık Stratejik Planı ile uyumluluk açısından bu performans göstergesine 
yer verilmiş, fakat veri elde etme koşulları oluşmamıştır. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   19 /2018    İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul 

edilen proje sayısını arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan uluslararası proje sayısı 3 3 100 

2  Kabul edilen uluslararası proje sayısı 2 0 0 

 2018 yılında Müdürlüğümüzce Erasmus+ K101 okul eğitimi personel hareketliliği kapsamında 2 proje başvurusu; Erasmus+ K201 yenilikçi geliştirmeye yönelik okul eğitimi stratejik 
ortaklıklar kapsamında 1 proje başvurusu yapılmıştır. Ulusal Ajans tarafından kabul görmemiştir.2019 yılı için ise bu göstergenin geliştirilmesine yönelik 12 adet Erasmus + proje 
başvurusu yapılmış olup, kabul edilen projeler henüz ilan edilmemiştir. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   20 /2018    Resmî ve özel kurumlarla yapılan araştırma ve yeni eğitim 

projeleri sayısını arttırmak 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Resmî ve özel kurumlarla yapılan araştırma ve yeni eğitim projeleri sayısı   15 27 180 

 Müdürlüğümüz bünyesinde gerek resmi, gerek özel kurumlarla protokol ve proje ortaklıkları kurularak başta Pamukkale Üniversitesi olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla 
Müdürlüğümüzün çeşitli birimleri uhdesinde araştırma ve eğitim projeleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Hizmetlerine bağlı olarak faaliyet gösteren  
Ar-Ge Birimimizce de araştırma ve eğitim projeleri yürütülmektedir. Diğer taraftan 2008 yılından beri yürürlükte olan DEBİP (Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi) ile 
okullarımızın rekabetçi bir anlayışla yenilikçi projeler üretmesi için teşvik edilmektedir.      
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   21 /2018    Kalkınma ajansına sunulan proje sayısını arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Kalkınma ajansına sunulan proje sayısı   3 4 133,33 

 Müdürlüğümüzce Güney Ege Kalkınma Ajansına 2018 Teknik Destek Çağrısına toplam 4 adet proje başvurusu yapılmış olup 3 tanesi kabul görmüştür. Hedeflenen gösterge düzeyine 
ulaşılmıştır. 2018 Mayıs-Haziran 3.dönem teknik destek kapsamında “21. Yüzyılı Kodluyoruz projemiz 25.772 TL, 2018 Temmuz Ağustos 4.Dönem çağrısı teknik destek programında “Her 
İlçeye bir Proje” isimli projemiz 15.421 TL, Eylül-Ekim 5. Dönem çağrısında “Meslek Liseleri Markalaşıyor” isimli projemiz ise 14.875 TL teknik destek almıştır.2018 yılı için Kalkınma 
Ajansından toplamda 56.068TL’ lik hibe desteği alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   22 /2018    Proje döngüsü eğitimi verilen öğretmen sayısını arttırmak.  

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Proje döngüsü eğitimi verilen öğretmen sayısı   120 21 17,50 

 Aydın, Denizli ve Muğla illerinin oluşturduğu Güney Ege Bölgesi’ nde faaliyet gösteren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) duyurusu ile 21 öğretmenimize proje döngüsü eğitimi verilmiştir. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   23 /2018    İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal planda geliştirdiği proje sayısını 

arttırmak. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal planda geliştirdiği proje sayısı   3 8 266,66 

 Müdürlüğümüz birimlerince kurumsal planda gerek sadece Müdürlüğün yürüttüğü, gerekse eğitim paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiği 8 adet proje mevcuttur. 
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Yıl/Dönem  2018  
İdare Adı  DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
Performans Hedefi   24 /2018    Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, 

değerlendirmek amacıyla yapılan ziyaretleri ve yerinde inceleme çalışmaları 
gerçekleştirmek. 

  
Sıra  

  
Performans Göstergeleri  

  
Hedef  

Gerçekleşme  
Yılsonu Gerçekleşmesi  Gerçekleşme Oranı  

1  Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek  
amacıyla yapılan ziyaret sayısı 

10 85 850 

 Din öğretimine bağlı okullarımızda sanal ve reel ortamda yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek amacıyla çeşitli anket, değerlendirme ve izleme çalışmaları yapılmış ve yılsonu 
hedefleri fazlasıyla tutturulmuştur. Meslek Lisesi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bazı firmaların ar-ge merkezlerine ziyaret ederek yeni bilimsel gelişmeleri yerinde 
gözlemlemektedirler. Mercedes Firması, Menderes Tekstil, Gamateks, Nexans, Hidrobarsan vs. gibi hemen hemen her sektörden firmalarla işbirliği protokolleri yapılmakta, bu kapsamda 
öğrencilerimiz “İşletmelerde Mesleki Eğitim” ve “Yaz Stajı” uygulamalarını yapmaktadırlar. Halen birçok sektörlerle ve üniversite ile işbirliği protokolleri yapılmaya devam etmektedir. 
İlimizde bulunan Pamukkale Üniversitesi ile okullarımız arasında yapılan İşbirliği Protokolleri kapsamında; eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek 
amacıyla ziyaretler yapılması sağlanmıştır. Okullarımız, bu kapsamda iş birliği protokolleri yapılması için teşvik edilmektedir. 
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Tablo 12: Performans Göstergeleri Sonuçları Tablosu 

Performans Göstergeleri Sonuçları (PGS) Tablosu     

İdare 
Adı 

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ     

P
e

rf
o

rm
an

s 
H

e
d

e
fi

 

P
er

fo
rm

an
s 

G
ö

st
er

ge
si

 

Açıklama  
Hedeflenen  
Gösterge 
Düzeyi  

Yılsonu  
Gerçekleşme 
Düzeyi  

Gerçekleş
me Oranı  

Gerçekleşme 
Durumu  

1   2018 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.   

 1.1  İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 100 100 100 BAŞARILI  

 1.2 Okulöncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda net okullaşma oranı 47 58 123,40 BAŞARILI  

 1.3 Okulöncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı 60 72 120 BAŞARILI  

 1.4 Okulöncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oran 100 100 100 BAŞARILI  

 1.5 İlkokulda net okullaşma oranı 100 95 95 BAŞARILI  

 1.6 Ortaokulda net okullaşma oran 99,8 99 99,19 BAŞARILI 

 1.7 Ortaöğretimde net okullaşma oranı 90 90 100 BAŞARILI 

 1.8 Genel Ortaöğretimde net okullaşma oranı 47 47 100 BAŞARILI  

 1.9. Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%) 100 95 95 BAŞARILI 

 1.10 Destek Eğitim Sınıfı Sayısı 500 483 96,60 BAŞARILI 

 1.11 Özel Eğitim Sınıfı 170  137 80,58 BAŞARILI 

2  
Ortaokul, ortaöğretim ve din öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini 
arttırmak. 

  

 2.1 Ortaokulda pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı 350 291 83,14 BAŞARILI  

 2.2 Ortaokulda pansiyon yatak kapasitesi 440 440 100 BAŞARILI 

 2.3 Ortaöğretimde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı 3.000 4.602 153,40 BAŞARILI  

 2.4 Ortaöğretimde pansiyon yatak kapasitesi 4.100 6.163 150,31 BAŞARILI  

 2.5 Din Öğretiminde pansiyon yatak kapasitesi 2.017 2.025 100,39 BAŞARILI  

 2.6 Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı 1.364 1.266 92,81  BAŞARILI 

3  2018 yılında özel öğretimin payını arttırmak.   

 3.1 Okul öncesinde özel öğretimin payı 9 8 88,88 BAŞARILI  

 3.2 İlkokulda özel öğretimin payı 4 4 100 BAŞARILI 
 3.3 Ortaokulda özel öğretimin payı 4 5 125 BAŞARILI 
 3.4 Ortaöğretimde özel öğretimin pay 6 13 183,33 BAŞARILI 

 3.5 Özel öğretimin payı (Toplam) 5 8 160 BAŞARILI 

 3.6 Örgün özel okulların tüm örgün okullara oranı 15 14 93,33 BAŞARILI 

 3.7 Özel okullardaki öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı 5 8 80 BAŞARILI 
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4  2018 yılında hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak.  

 4.1 Hayat boyu öğrenimde açılan kurs sayısı 7.000 7.729 110,41 BAŞARILI 

 4.2 Hayat boyu öğrenimde kursa katılan kursiyer sayısı       165.000 207.121 103,56 BAŞARILI 

 4.3 Hayat boyu öğrenimde belge verilen kursiyer sayısı 200.000 135.676 82,22 BAŞARILI  

 4.4 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 20 20,33 101,65 BAŞARILI 

 4.5 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 70 65,50 93,57 BAŞARILI 

5  2018 yılında örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak  

 5.1 İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)   1 1,1 110 BAŞARILI 

 5.2 Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)   2,5 2,9 96 BAŞARILI 

 5.3 Genel Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)   5 6,17 88,3 BAŞARILI 

 5.4 Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı   0,35 0,32 103 BAŞARILI 

 5.5 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 

 9. Sınıf 12 12,20 101,66 BAŞARILI 

10. Sınıf 5 4,72 94,40 BAŞARILI 

11. Sınıf 1,5 1,53 102 BAŞARILI 

12. Sınıf 0,5 0,47 94 BAŞARILI  
 5.6 Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı (%) Ortaöğretim 0,040 0,038 95 BAŞARILI  

6  Ortaokulda burs alan öğrenci sayısını arttırmak.  

 6.1 Ortaokulda burs alan öğrenci sayısı 2.000 2.308 115,40 BAŞARILI 

7  Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurslarına katılan öğrenci sayısını arttırmak.  

 7.1 Açılan destekleyici eğitim kurs merkezi sayısı  310 316 101,93 BAŞARILI 

 7.2 Açılan destekleyici eğitim kurs sayısı  8.700 9.141 105,06 BAŞARILI 

 7.3 Açılan destekleyici kurslarda görev alan öğretmen sayısı  3.000 3.187 106,23 BAŞARILI 

 7.4 Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısı  50.000 53.369 106,73 BAŞARILI 

 7.5 Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (%)  50 53,84 107,68 BAŞARILI 

 7.6 Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%) 
Ortaokul   8 4,90 61,25 MAKUL 

Ortaöğretim  6,20 6,20 100 BAŞARILI 

 7.7 Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı (%) 
Ortaokul  24 23,40 97,50 BAŞARILI  
Ortaöğretim  28 27,50 98,21 BAŞARILI  

8  2018 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak  

 8.1 İlkokulda öğrenci başına okunan kitap sayısı   9 12 133,33 BAŞARILI 

 8.2 Ortaokulda öğrenci başına okunan kitap sayısı  13 15 115,38 BAŞARILI 

 8.3 Ortaöğretimde öğrenci başına okunan kitap sayısı  8 5 62,5 MAKUL 

9  2018 yılında beyaz bayrak ile beslenme dostu okul sertifikalarına sahip okul sayısını artırmak.  

 9.1 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı  550  469 85,27 BAŞARILI  

 9.2 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı  100  126 126 BAŞARILI 

10  Hizmetiçi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak.  

 10.1 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısı   16.700  16.303 97,62 BAŞARILI 

 10.2 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısının tüm yönetici ve öğretmen sayısına oranı   %100  120,26 120,26 BAŞARILI 

 10.3 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti seminerine katılan öğretmen sayısı   5.000  4.498 89,96 BAŞARILI 

11  Öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak.   

 11.1 Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini artırmaya yönelik yapılan yarışma sayısı   14  85 607,14 BAŞARILI 

 11.2 Yarışmalara katılan okul sayısı   300  774 258 BAŞARILI 
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 11.3 Yarışmalara katılan öğrenci sayısı   1.000  4.231 423,10 BAŞARILI 

 11.4 
Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve 
spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrenci 
oranı (%) 

İlkokul 100 100 100 BAŞARILI 

Ortaokul 100 100 100 BAŞARILI 

Ortaöğretim 100 100 100 BAŞARILI 

12  
2018 FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirmek, öğrenci ve 
öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenleyerek bu teknolojileri kullanma yetkinliklerini artırmak. 

 

 12.1 Fatih Projesi kapsamında geniş bant internet altyapısı kurulan okul sayısı   299  302 101 BAŞARILI 

 12.2 Etkileşimli tahta uygulamalarına geçilen derslik sayısı   7.000  16.079 229,7 BAŞARILI 

 12.3 Sınıf Uygulamalarında Tablet PC Kullanan Öğrenci Sayısı   20.000  6.561 32,80 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 12.4 Sınıf Uygulamalarında Tablet PC Kullanan Öğretmen Sayısı   2.000  1.453 72,65 MAKUL 

 12.5 Fatih Projesi Kapsamında Düzenlenen Öğretmen Eğitimi Sayısı   200  198 99,50 BAŞARILI  

 12.6 
Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilen öğretmen 
sayısı   

2.500  5.066 224 BAŞARILI 

 12.7 Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta kurulumu tamamlananların oranı (%) 100 88,14 88,14 BAŞARILI 

13  
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek 
istihdam edilebilirliği artırmak. 

 

 13.1 Meslek liselerine yönelik istihdamı arttırıcı gerçekleştirilen yerel proje sayısı   1 1 100 BAŞARILI 

 13.2 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model başvuru sayısı  1 0 0 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 13.3 Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey sayısı   2.000 1.971 98,55 BAŞARILI  

 13.4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan birey sayısı    50 600 1.200 BAŞARILI 

 13.5 Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik okul sayısı  1 1 100 BAŞARILI 

 13.6 Genel Kurslar, Okuryazarlık Kursları ve mesleki kurslar kapsamında açılan Kurs Sayısı    7.000 7.729 110,41 BAŞARILI 

 13.7 Genel Kurslar, Okuryazarlık Kursları ve mesleki kurslar kapsamında açılan programlara katılan kursiyer sayısı   300.000 207.121 69,04 MAKUL 

 
13.8 Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen  

sosyal ve kültürel kurs sayısı 
2.386 3.804 108,68 BAŞARILI 

 13.9 Sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurslara katılan kişi sayısı 100.000 115.723 115,57 BAŞARILI 

14  2018 yılında bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci - öğretmen hareketliliğini artırmak.   

 14.1 Uluslararası hareketlilik programlarına /projelerine katılan öğretmen sayısı   200  116 58 MAKUL 

 14.2 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısının tüm öğretmen sayısına oranı   2  0,85 42,5 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 14.3 Uluslararası hareketlilik Programlarına /projelerine katılan öğrenci sayısı   200  156 78 MAKUL 

 14.4 Uluslararası hareketlilik Programlarına /projelerine katılan öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı   0,1  0,09 90 BAŞARILI  

 14.5 Hazırlanan Uluslararası Proje Sayısı    150  40 26,66 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 14.6 Kabul Edilen Uluslararası Proje Sayısı    20  36 180 BAŞARILI 

 14.7 Ortaokul 5.Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim veren okul sayısı   35  60 171,42 BAŞARILI 

15  
İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde çalışan personele ve okul/kurumlarımızda çalışan personel ve öğrencilerimizde İş 
sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturarak işyeri kazalarını önlemek 

 

 15.1 Öğrenciler arasında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yarışma faaliyeti sayısı  1 0 0 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 15.2 Çeşitli toplantılar düzenlemek suretiyle yapılan bilinçlendirme çalışmaları  30 56 186,66 BAŞARILI 

16  Müdürlük hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek  

 16.1 Çalışan başına düşen yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat)    1 1,5 150 BAŞARILI 

 16.2 
Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilen 
öğretmen sayısı   

2.500  5.066 224 BAŞARILI 

 16.3 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti seminerine katılan öğretmen sayısı   5.000  4.498 89.96 BAŞARILI  
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 16.4 
Özel eğitimden yararlanacak bireylerin devam ettiği kurumlardaki öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetiçi 
eğitimlere katılan kişi sayısı   

3.500  658 18,8 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 16.5 Hizmetiçi eğitim kapsamında açılan kurs sayısı   255 522 204,70 BAŞARILI 

 16.6 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)  12,85 9,07 70,58 MAKUL 

 16.7 YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%)  10,76 4,67 43,40 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 16.8 Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı (%)  10,76 4,67 43,40 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 16.9 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı (%)  85 85,86 101,01 BAŞARILI 

 16.10 Norm kadro doluluk oranı (%)  99 98,21 99,20 BAŞARILI  

17  2018 yılında belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını nitel ve nicel olarak geliştirmek.  

 17.1 İkili eğitim yapan okul sayısı   10 13 97 BAŞARILI 

 17.2 İl bazında okulöncesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı   18 25 62,50 MAKUL 

 17.3 Temel eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı   18 18 100 BAŞARILI 

 17.4 İl bazında genel ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı   18 19 94,50 BAŞARILI 

 17.5 İl bazında mesleki ve teknik eğitimde derslik başına düşen öğrenci sayısı   15 16 93,40 MAKUL 

 17.6 İlköğretimde pansiyon sayısı   4 3 75 MAKUL 

 17.7 Ortaöğretim pansiyon sayısı   25 25 100 BAŞARILI 

 17.8 Din öğretimi pansiyon sayısı (Lise)   16 14 87,50 BAŞARILI  

 17.9 Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı   3 0 0 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 17.10 Mevcut okullara kamulaştırma yolu ile arsa üretilen okul sayısı   3 0 0 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 17.11 İl bazında açılmış derslik sayısı   10.000 9.794 97,94 BAŞARILI  

 17.12 Ortaokul 5.Sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim veren okul sayısı 35 60 171,42 BAŞARILI 

 17.13 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

İlkokul  14 15 107,14 BAŞARILI 

Ortaokul  13 12 92,30 BAŞARILI  
Ortaöğretim  12 10 83,33 BAŞARILI  

 17.14 İkili eğitim yapan okul oranı (%) 
İlköğretim  0 2,41 97,59 BAŞARILI  
Ortaöğretim  0 0 100 BAŞARILI 

 17.15 Spor salonu olan okul oranı (%) 6,50 6,51 100,15 BAŞARILI 

 17.16 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı (%) 52,03 52,04 100,01 BAŞARILI 

 17.17 Kütüphanesi olan okul oranı (%)  50 49 98 BAŞARILI  

 17.18 
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların oranı 
(%)  

3 0 0 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 17.19 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum oranı (%)  6 2 33,33 İYİLEŞTİRİLMELİ 

 17.20 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı (%)  80 75 93,75 BAŞARILI  

 17.21 Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe oranı (%)  10 25 75 MAKUL 

       

18  
Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen bir yönetim ve organizasyon 
yapısını geliştirmek 

 

 18.1 
Müdürlük izleme ve değerlendirme sistemi ile yapılan izleme sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve kurumlardan 
rehberlik yapılanların oranı (%)    

100 100 100 BAŞARILI 

 18.2 Rehberlik sonuçlarına göre birimlere yapılan bildirimlerin uygulanma oranı (%)  100 100 100 BAŞARILI 

 18.3 Müdürlük elektronik ortamlarına ilişkin şikâyet sayısı    - - - - 

 18.4 Müdürlük elektronik ortamlarına ilişkin memnuniyet sayısı    - - - - 

19  İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak.  
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 19.1 İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan uluslararası proje sayısı 3 3 100 BAŞARILI 

 19.2 Kabul edilen uluslararası proje sayısı 2 0 0 İYİLEŞTİRİLMELİ 

20  Resmî ve özel kurumlarla yapılan araştırma ve yeni eğitim projeleri sayısını arttırmak  

 20.1 Resmî ve özel kurumlarla yapılan araştırma ve yeni eğitim projeleri sayısı   15 27 180 BAŞARILI 

21  Kalkınma ajansına sunulan proje sayısını arttırmak.     

 21.1 Kalkınma ajansına sunulan proje sayısı   3 4 133,33 BAŞARILI 

22  Proje döngüsü eğitimi verilen öğretmen sayısını arttırmak.  

 22.1 Proje döngüsü eğitimi verilen öğretmen sayısı   120 21 17,50 İYİLEŞTİRİLMELİ 

23  İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal planda geliştirdiği proje sayısını arttırmak.     

 23.1 İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal planda geliştirdiği proje sayısı   3 8 266,66 BAŞARILI 

24  
Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek amacıyla yapılan ziyaretleri ve yerinde 
inceleme çalışmaları gerçekleştirmek. 

    

 24.1 
Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek  
amacıyla yapılan ziyaret sayısı 

10 85 850 BAŞARILI 

 

 

 

2) Faaliyet ve Projelere İlişkin Gerçekleşme Durumları 
Bu bölümde performans hedefleri bazında Müdürlüğümüz birimleri tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve projelere yer verilmiştir. Birimler tarafından gerçekleştirilmesi 

gerekirken herhangi bir nedenle gerçekleştirilemeyen faaliyetlere ilişkin açıklamalar da faaliyetlerin altında belirtilmiştir. 

 

 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve 
tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.  

Stratejik Amaç  

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak ve örgün/yaygın eğitimin her 
kademesinde devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.  

Stratejik Hedef 

2018 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  Performans Hedefi 1  

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

1.1 Okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısını arttırmak.  Temel Eğitim Şubesi 

1.2 Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi.  
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Din Öğretimi 
Şubesi 

1.3 Devamsızlık yapan öğrencilerin evlerine giderek öğrenci ve velileri yüz yüze bilgilendirilmesi.  
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Din Öğretimi 
Şubesi 
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1.4 Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi.  
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Din Öğretimi 
Şubesi 

1.5 KOSGEB, DSO, DTO, İŞKUR, GEKA, PAÜ'den öğretmen ve mezun olan/olacak öğrencilere danışmanlık hizmeti sağlanması  Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

1.6 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Devamsızlığın azaltılması uygulaması  Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

1.7 
Okul öncesi, 0-6 yaş özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların özel eğitim anaokulu ve erken çocukluk eğitim birimlerinde eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılmasını sağlamak.   

Temel Eğitim Şubesi 

1.8 Özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrencilerin tanılama işlemleri. Özel Eğitim Rehberlik Şubesi  

1.9 Evde eğitim hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması  Özel Eğitim Rehberlik Şubesi  

1.10 Devam-Devamsızlık takip kontrolü ve ev ziyaretleri düzenlenmesi. Özel Eğitim Rehberlik Şubesi 

 

1.1 

18.09.2018 tarih ve 16602811 sayılı olurla gerçekleştirilen okul öncesi eğitim kurumları müdürleri ile yapılan toplantıda 19 ilçe bazında komisyon oluşturulmuştur. 
Komisyonlara 54 ay ve üzeri çocuklara ait kayıtlı/kayıtsız listeler ilçelere gönderilmiştir. Bu bağlamda komisyonlar kayıtsız öğrencilerin takibini yapmıştır. Aynı komisyonlar, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Diyanet, Belediye Ve Özel Öğretim Kurumları bünyesinde olan okul öncesi okulları ziyaret ederek kayıtsız öğrencilerin e-okula işlenmesi, ders 
programlarındaki bütünlüğün sağlanması hususunda rehberlik etmişlerdir. Ayrıca okullaşma oranını arttırmak için merkez ilçelerimizde (Merkezefendi-Pamukkale) dezavantajlı 
bölgede bulunan okullarımızdan Merkezefendi’de Yenimahalle Anaokulu, Pamukkale’de TOKİ Anaokulu ücretsiz olarak belirlenmiş, diğer anaokulları ve ana sınıflarımızda 
Yönetmelik gereği %10’luk ücretsiz kontenjan kullanılması konusunda azami derecede özen gösterilmiştir.54 ay ve üzeri çocuk sayısının az olduğu sınıf açılamayan yerlerde 3-
5 yaş çocuklar için birleştirilerek sınıflar açılmıştır. Okul olmadığı için ana sınıfı açılamayan yerlerde bir ilkokula/ortaokula bağlı anasınıfları açılarak eğitim 
yapılmaktadır.(Çardak-Çaltı mh.) 
 

 

1.2 

Devamsızlık yapan öğrencilerin velilerine okul idarelerince devamsızlık mektupları iadeli/taahhütlü olarak gönderilmektedir. Ortaöğretimde, MEB Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği’ ne göre devamsızlık yapan öğrencinin durumu okul müdürlüklerince takip edilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimde okullarda devamsızlık ekipleri kurularak, 

öğrenci ve velilerin devamsızlık konusunda bilinçlendirilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile iletişime geçilmiş 94 öğrencinin uzman desteğinden faydalanması 

sağlanmıştır. 
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1.3 

Devamsızlık yapan öğrencilerin evlerine okul müdürü/müdür yardımcısı, rehber öğretmen ve muhtar ile gidilerek gerekli rehberlik ve ikna çalışmaları yürütülmektedir. Mesleki 

ve teknik eğitimde okullarda kurulan devamsızlık ekipleri tarafından 414 ev ziyareti yapılmış, 3.704 veli ile iletişime geçilmiş, ekonomik sebepler nedeniyle devamsızlık yapan 

öğrenciler tespit edilmiştir. 

 

 

1.4 

Okul müdürlüklerince sms yoluyla öğrencilerin devamsızlık durumları velilere bildirilmiştir. Tüm çalışmalara rağmen devamı sağlanamayan öğrenciler için ilçe milli eğitim 

müdürlüğü/ milli eğitim müdürlüğü, maarif müfettişleri, muhtarlar ve mülki amirler aracılığıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 

1.5 

Kariyer günleri düzenlenmiştir. 

 

 

1.6 

Devamsızlığın önlenmesine yönelik İl Çalışma Planı hazırlanarak Bakanlığa gönderilmiştir. 

 

 

1.7 

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların tanılamasının yapılması amacıyla rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirilmesi sağlanmaktadır. 
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1.8 

İlimiz Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından 2018 yılında 6.250 bireyin tanılaması yapılmıştır. 

 

 

1.9 

2017-2018 eğitim yılında yılında 85 öğrenci evde eğitim hizmetinden yararlanmıştır. 

 

 

 

1.10 

Devamsız öğrencilerle ilgili olarak; 369 öğrenciye devamsızlık mektubu gönderimi,  105 öğrencinin ev ziyareti, 307 öğrencinin velisi ile okulda görüşme yapılmıştır.   
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve 
tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.  

Stratejik Amaç  

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak ve örgün/yaygın eğitimin her 
kademesinde devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.  

Stratejik Hedef 

Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak. Performans Hedefi 2 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

2.1 İhtiyaç duyulan yatak kapasitesi için araştırma yapmak.  Ortaöğretim Şubesi  

2.2 Pansiyonda oda başına düşen öğrenci sayısını azaltmak ve pansiyondaki yaşam kalitesini artırmak  Ortaöğretim Şubesi  

2.3 Pansiyonların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi  Din Öğretimi Hizmetleri Şubesi 

 

 

2.1 

Liselere Geçiş Sistemi’ nin 2018 yılı itibariyle değişerek öğrencilerin adrese dayalı okula yerleştirilmesi nedeniyle pansiyonda barınma talebinde bulunan öğrenci sayısı, önceki 

yıllara oranla azalmıştır. 

 

 

 

2.2  

Liselere Geçiş Sistemi’ nin 2018 yılı itibariyle değişmesi sebebiyle; sınavlı öğrenci alan okullara yerleşemeyen öğrenciler, öncelikli olarak evlerine yakın okullara yerleştiği için 

pansiyon doluluk oranlarında azalma olmuştur. Dolayısıyla; pansiyonda oda başına düşen öğrenci sayısı azalmış ve buna bağlı olarak pansiyonlardaki yaşam kalitesi artmıştır. 
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2.3 

Din öğretimine bağlı okullarımızdaki pansiyon kapasiteleri yeterlidir. Diğer fiziki şartların ve imkânların iyileştirilmesi için okul ve milli eğitim müdürlüklerimiz koordineli olarak 

çalışmaktadır. Talep eden tüm öğrencilerin pansiyonda kalma imkânı vardır. Yemek kalitesi en üst düzeydedir. Öğrencinin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunması için tüm 

imkânlar hazırlanmıştır. 

 

 

 

 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve 
tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.  

Stratejik Amaç  

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak ve örgün/yaygın eğitimin her 
kademesinde devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.  

Stratejik Hedef 

2018 yılında özel öğretimin payını arttırmak. Performans Hedefi 3 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

3.1 2018 yılında özel öğretimin payını artırmak için görüşme ve toplantı faaliyetleri  Özel Öğretim Şubesi 

3.2 Özel Okul açma talebinde bulunan yatırımcılara bireysel bilgilendirme faaliyetleri  Özel Öğretim Şubesi 

 

 

3.1 

2018 yılında özel öğretimin payını artırmak için; okul/kurum açmak için başvuru yapan yatırımcılara yüz yüze veya telefonla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 

 

3.2 

Özel okul açma talebinde bulunan yatırımcılara yüz yüze veya telefonla bilgilendirmeler yapılmıştır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve 
tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.  

Stratejik Amaç  

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak ve örgün/yaygın eğitimin her 
kademesinde devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.  

Stratejik Hedef 

2018 yılında hayat boyu öğrenmeye katılım oranını artırmak. Performans Hedefi 4 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

4.1 Öğrenme Şenlikleri Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 

 

 

4.1 

2018 yılında tasarruf tedbirlerinden dolayı Öğrenme Şenliği düzenlenememiştir. İlimizde 19 -20 Haziran 2019 tarihleri arasında “Öğrenme Şenliği” yapılması planlanmaktadır. 

 

 

 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve 
tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.  

Stratejik Amaç  

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde tüm bireylerin katılımını artırmak ve örgün/yaygın eğitimin her 
kademesinde devamsızlık ve okul terklerini azaltmak.  

Stratejik Hedef 

2018 yılında örgün eğitimde 10 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak. Performans Hedefi 5 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

5.1 

Devamsızlık yapan öğrencilere rehberlik edilmesi Temel Eğitim Şubesi, Din Öğretimi Şubesi, 
Ortaöğretim Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitimi 
Şubesi 
 
 

5.2 Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında devamsızlığın azaltılması çalışmaları Mesleki ve Teknik Eğitimi Şubesi 

5.3 Okul terki yapan öğrencilere ve velilerine rehberlik edilmesi 
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Din 
Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitimi 
Şubesi 

5.4 Devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal, kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasının sağlanması 
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Din 
Öğretimi Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitimi 
Şubesi 
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5.1 

Devamsızlık yapan öğrencilere rehberlik edilmesi amacıyla devamsızlığın azaltılması çalışmaları kapsamında ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerince yapılacak 

çalışmalar için il eylem planı hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. RAM müdürlüklerinde görev yapan rehber öğretmenler tarafından öğrenci ve öğretmenlere gerekli 

eğitimler verilmektedir. Devamsızlık yapan öğrenciler ve velilerine okullarımızca gerekli rehberlik ve ev ziyaretleri yapılmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim veren okullarda 

görevli rehber öğretmenlerle devamsızlığın önlenmesi il çalışma planı hakkında bilgilendirme yapılarak yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 

 

 

5.2 

Devamsızlığın Önlenmesi İl Çalışma Planı kapsamında Okul idarecileri ve rehber öğretmenler ile toplantı yapılmış, 656 idareci ve öğretmene devamsızlığın olası nedenleri 

hakkında anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonuçlarını değerlendirmek için önce Rehberlik Araştırma Merkezi öğretmenleri ile toplantı yapılmış. Rehberlik Araştırma 

Merkezi öğretmenleri de okul yöneticilerine ve öğretmenlerine devamsızlığa neden olan problemlerin çözümüne yönelik rehberlik toplantıları yapıldı. 

 

 

5.3 

Okul terki yapan öğrencilere ve velilerine rehberlik edilmesi amacıyla devamsızlığın azaltılması çalışmaları kapsamında ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerince 

yapılacak çalışmalar için il eylem planı hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur. Okullarda devamsızlık ekipleri kurulmuştur. Gerekli rehberlik hizmetleri okul müdürlüklerince 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

5.4 

Devamsızlık yapan öğrencilerin okula devamını sağlamak için İl gençlik ve spor müdürlüğü ve aile sosyal politikalar il müdürlüğü ile koordineli olarak çalışılmaktadır. Okul, 

ilçe ve il bazında yapılan her türlü yarışma, etkinlik ve sportif faaliyetlere öğrencilerin katılımını artırmak için okul müdürlükleri yoğun çaba sarf etmektedirler. 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde futbol, voleybol, dart, boçce turnuvaları düzenlenmiştir. Devamsızlık yapan öğrencilerin sosyal, kültürel etkinliklere katılımları 

okul müdürlüklerince teşvik edilmektedir. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

Ortaokulda burs alan öğrenci sayısını arttırmak. Performans Hedefi 6 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

6.1 Okullarda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımın arttırılması. Temel Eğitim Şubesi 

 

6.1 

Öğrencilerin akademik ders başarısının arttırılması suretiyle LGS ve bursluluk sınavlarında başarının arttırılması hedeflenmektedir. 

 

 

 

 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurslarına katılan öğrenci sayısını arttırmak. Performans Hedefi 7 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

7.1 Öğretmen, öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi  Ortaöğretim Şubesi 

7.2 Sportif alanlarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması ve donatımını sağlanması  Meslekî ve Teknik Eğitim Şubesi 

7.3 Hobi Çalışması  Din Öğretimi Şubesi 

7.4 Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi. Temel Eğitim Şubesi 
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7.1 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş ve işlemleri Bakanlığımız Ölçme, değerlendirme ve Sınav hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı kılavuz çerçevesinde yapılmaktadır. 

Yayınlanan kılavuz doğrultusunda okullarımız aracılığı ile bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. 

 

 

7.2 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrencilerin sportif alanlarda kurs alması, faaliyetlere katılması sağlanmaktadır. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezleri kanalıyla farklı 

branşlarda bireysel ve takım sporları eğitim çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 

7.3 

Din öğretimine bağlı okullarımızdaki öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitli kültürel ve sportif faaliyet ve çalışmalar yapılmış hobileri bu şekilde değerlendirilmiştir. Okul 

Müdürlüklerine AB projelerine başvuru sayısının arttırılması talimatı verilmiştir. Okulun çeşitli mekânlarına öğrencilerin hobileri doğrultusunda oyun alanları 

kurulmuştur.(Masa tenisi, Dart, Kitap okuma köşeleri, akıl oyunları odası vb.)Sanat alanında öğrencilerin gelişimini sağlamak için çeşitli kurslar açılmaktadır.(Ebru kursu, Hat 

kursu vb.) 

 

 

7.4 

Okullarında yüksek başarı gösteren ve merkezi sınavlarda ulusal başarı elde eden öğrencilerimize yönelik olarak iş çevresi ve eğitim ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum 

kuruluşları ile işbirliği içinde ödüllendirme ve teşvik çalışmaları yapılmaktadır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

2018 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak Performans Hedefi 8 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

8.1 Okul Kütüphanelerine Kitap Temini  Temel Eğitim 

8.2 Kitap okuma yarışmaları düzenlenerek belli bir sayıya ulaşan öğrencilere kitap hediye etmek.  Ortaöğretim Şubesi, Mesleki Eğitim Şubesi 

8.3 Bazı derslerin belli bölümlerinde kitap okuma zamanları ayırmak.  Ortaöğretim Şubesi, Mesleki Eğitim Şubesi 

 

 

8.1 

Okul kütüphanelerine Bakanlık, STK lar vb. kanallarla gönderilen tarafından gönderilen kitap/dergilerin okullara dağıtımı yapılmaktadır. 

 

 

8.2 

Kitap okuma yarışmaları düzenlenmesi faaliyeti okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Mesleki eğitim veren okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler 

arasında 2.kez düzenlenen kitap okuma etkinliğine 1087 öğrenci katılmış düzenlenen yarışmada ilk üç dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiştir. 

 

 

8.3 

Okul müdürlüklerince kitap okuma saatleri planlanmaktadır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

2018 yılında beyaz bayrak ile beslenme dostu okul sertifikalarına sahip okul sayısını artırmak. Performans Hedefi 9 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

9.1 Beyaz Bayrak Sertifikası Basımı  İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi  

9.2 Beslenme Dostu Okul Sertifikası Basımı  İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi  

 

 

9.1 

Tüm ilimiz genelinde Beyaz Bayrak Sertifika sayısı verilme sayısı en güncel 428 adettir. 

 

 

9.2 

Tüm İlimiz genelinde Beslenme Dostu Okul Sertifikası sayısı en güncel haliyle 167 adettir. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

Hizmetiçi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak. Performans Hedefi 10 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

10.1 Bakanlığımız Standart Programlar havuzunda yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerini açmak  Hizmetiçi Eğitim Şubesi 

10.2 Mahalli hizmetiçi eğitim planlanırken ihtiyaç analizi çalışması yapmak  Hizmetiçi Eğitim Şubesi 

10.3 İhtiyaç Analizi Doğrultusunda Mahalli Hizmetiçi Eğitimleri açma Hizmetiçi Eğitim Şubesi 

 

10.1 

Bakanlığımız standart programlar havuzunda yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden 118 adet mahalli hizmetiçi eğitim faaliyeti açılmıştır. Bakanlığımızın talimatı ile 404 

adet kurs/seminer açılmıştır. 

 

 

10.2 

Mahalli hizmetiçi eğitim planı yapılırken tüm personellerin hizmetiçi eğitim ihtiyaç tespiti için okullarla yazışma yapılmaktadır. 

 

 

10.3 

Yapılan ihtiyaç analiz sonuçlarına göre mahalli hizmetiçi eğitim planı oluşturulmaktadır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

2019 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak Performans Hedefi 11 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

11.1 Okullarımızda resim, şiir, kompozisyon ve sportif yarışmalar düzenlemek.  Temel Eğitim Şubesi 

11.2 STK, Üniversite, Özel Okul vb. kurumlar ile sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.  Ortaöğretim Şubesi 

11.3 Öğrencilerin katıldığı yarışmaların sonucunda okulda dereceye giren öğrencilerin, imkanlar dâhilinde ödüllendirilerek teşvik edilmesi. Ortaöğretim Şubesi 

 

11.1 

Belirli gün ve haftalar kapsamında yarışmalar düzenlenmektedir. Diğer resmi kurumların yarışma etkinliklerinin de duyurulması ve gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Din 

öğretimi Şubesine bağlı okullarda Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık, Ezan Okuma ve Hutbe Okuma vb. yarışmalar düzenlenmektedir. Ayrıca Denizli yerelinde faaliyet 

gösteren kuruluşlarla da işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. (Örneğin ; geleneksel hale getirilmiş olan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ile gerçekleştirilen yarışma faaliyetleri.) 

 

 

11.2 

Ortaöğretim kurumlarımızdan 22 tanesi ile Pamukkale Üniversitesi arasında imzalanan ‘Sosyal, Bilimsel ve Sanatsal İşbirliği Protokolü’ ile öğrencilerin elde ettiği 

kazanımlarını üniversite imkanlarını kullanarak görme/uygulama/deneyimleme fırsatı sunulmuştur. 

 

 

11.3 

Yarışmalara katılıp dereceye giren öğrenciler yerel imkanlar dahilinde ödüllendirilmektedir. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirmek, öğrenci ve öğretmenlere yönelik etkinlikler 
düzenleyerek bu teknolojileri kullanma yetkinliklerini artırmak. 

Performans Hedefi 12 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

12.1 Etkileşimli Tahta Kurulumu  Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi  

12.2 Ağ Altyapısı Kurulumu  Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 

12.3 Tablet Bilgisayar Seti Dağıtımı  Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 

 

12.1 

2012 yılında Müdürlüğümüz kanalıyla 63 okula 1.397 adet etkileşimli tahta kurulumu yapılmıştır.2013 yılında 29, 2015 yılında 4.345, 2016 yılında 670 etkileşimli tahta kurulumu 

gerçekleşmiştir. III. faz ihaleleri Bakanlık tarafından yapılmamıştır. Bakanlığın FATİH Projesinin tamamlanması hedefi doğrultusunda, okullarımızda etkileşimli tahta ihtiyacı 

tespiti yapılmıştır. İlimizdeki okullarda ilk planda 25 adet etkileşimli tahta ihtiyacı tespit edilmiştir. 

 

 

12.2 

FATİH Projesi kapsamında ilimizde bu güne kadar I. Fazda ortaokul ve liselerde 63 okulda; II. fazda 302 okulda ağ altyapısı kurulmuştur. III. faz ihaleleri Bakanlık tarafından 

yapılmamıştır. Bakanlığın FATİH Projesinin tamamlanması hedefi doğrultusunda, ağ alt yapısı ihtiyacı bulunan okullar tespit edilmiş olup, ilk planda toplamda 40 ortaokul ve 

lisemizde ağ alt yapısının kurulması ihtiyacı tespit edilmiştir.  

 

 

12.3 

FATİH Projesi kapsamında ilimizde Müdürlüğümüz kanalıyla 2014 yılında 536, 2015 yılında 542, 2016 yılında 6.936 tablet dağılımı yapılmıştır. Ara yıllarda da okullara 

doğrudan ulaştırılan tabletler de mevcuttur.  
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek bireylerin 
istihdam edilebilirliklerini arttırmak. 

Stratejik Hedef 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak. Performans Hedefi 13 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

13.1 “Meslek Lisesi Hayatın Ta Kendisi” Temalı Proje  Meslekî ve Teknik Eğitim Şubesi 

13.2 Mesleki Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme  Meslekî ve Teknik Eğitim Şubesi 

 

13.1 

Proje kapsamında, okullarla sektör temsilcileri arasında 60 adet protokol imzalanmıştır. 

 

 

13.2 

Mesleki Eğitim Tanıtım ve Yönlendirme İl Eylem Planı hazırlanmıştır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek.  

Stratejik Amaç  

Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam 
edilen personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını 
plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.  

Stratejik Hedef 

2018 yılında bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci - öğretmen hareketliliğini artırmak. Performans Hedefi 14 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 
Sorumlu Birim 

14.1 Bilgilendirme toplantıları, hizmetiçi eğitim, yerinde danışmanlık hizmeti. Strateji Geliştirme Şubesi 

 

14.1 

Avrupa Birliği hibe kaynağı olan Erasmus+ programı öğretmen ve öğrenciler için çok çeşitli imkânlar sunmaktadır. Erasmus+ projesi hazırlamak ve yürütmek öğretmenlere yeni 

mesleki ve kişisel yeterlikler kazandırdığı gibi öğrencilere de yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktadır. Erasmus+ projelerine dâhil olan okullar yeni fikir ve yönelimlerle 

eğitim-öğretim süreçlerini çeşitlendirmektedirler.     GEKA Teknik Destek programı ile hibelendirilen “Her İlçeye Bir Proje” projesi ile tüm ilçelerden 50 proje yazmaya istekli 

öğretmenimiz ile Erasmus+ projesi yazma eğitimi gerçekleştirilmiştir. Her ilçeden en az iki kişi olarak katılan öğretmenlerimizin KA1 ve KA2 projeleri yazma konusunda yetkin 

olması ve yeni projeler hazırlayarak Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ projelerindeki kabul edilme oranının arttırılması hedeflenmiştir. Müdürlüğümüz Ar-Ge 

Birimi Proje Ekibince okullarımızda Erasmus+ ve gençlik projeleri ile alakalı bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek.  

Stratejik Amaç  

Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam 
edilen personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını 
plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.  

Stratejik Hedef 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde çalışan personele ve okul/kurumlarımızda çalışan personel ve öğrencilerimizde İş sağlığı ve güvenliği kültürünü 
oluşturarak işyeri kazalarını önlemek 

Performans Hedefi 15 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

15.1 Öğrenciler arasında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yarışma faaliyetleri  İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

15.2 İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilendirme çalışmaları   İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

15.3 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde çalışan personele ve okul/kurumlarımızda çalışan ve öğrencilerimizde İş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak   İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

15.4 İl Milli Eğitim ve Bağlı Okul ve Kurumların İş Ekipmanlarının periyodik kontrolü  İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi 

 

15.1 

Okullarımızda İSG kültürü geliştirilmesi için resim, şiir ve kompozisyon çalışmalarının sergilendiği İSG panoları oluşturulmuştur. İl geneli %46 okullarımızda pano asıldığı 

belirlenmiştir. 

 

15.2 

İlkyardım, Acil Afet Durum, Yangın, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri yapılmaktadır. 

 

15.3 

Kurum ve okullarımız bünyesinde çalışan tüm personele periyodik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü aşılamak amacıyla kurs seminer çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca 

öğrencilerimiz için yarışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır. 

 

15.4 

Tüm ilimiz geneli Yıl boyunca bütün okul/kurumlarımıza yıl boyunca haftanın Cuma günü hariç dört (4) günü iş ekipmanları periyodik kontrolleri (makine ve elektrik) 

yapılmaktadır. Bu tarihe kadar 610 okula 717 adet periyodik kontrol yapılmıştır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek.  

Stratejik Amaç  

Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam 
edilen personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları yönetimi yapısını 
plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.  

Stratejik Hedef 

Müdürlük hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. Performans Hedefi 16 
Faaliyet 

No 
Faaliyetler Sorumlu Birim 

16.1 Hizmet içi eğitim faaliyetleri (Özel Eğitim)  Hizmetiçi Eğitim Şubesi  

 

16.1 

2018 yılı mahalli hizmetiçi eğitim planında bakanlık talimatıyla 3302 personelimize 100 adet Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitim Semineri, Özel Eğitim Uygulamaları 

Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin,  Dil ve Konuşma Güçlüğü Farkındalık Eğitim Semineri, Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitim Semineri, Özel Yetenekli Öğrencilere 

Yönelik Destek Eğitim Odası Farkındalık Kursları açılmıştır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri 
yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Stratejik Amaç  

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak, kültürel 
ve sanatsal faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilerek öğrencileri kültürel açıdan desteklemek ve Denizli’nin  kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak. 

Stratejik Hedef 

2018 yılında belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını nitel ve nicel olarak geliştirmek.  Performans Hedefi 17 
Faaliyet 

No 
 

Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

17.1 Yeni okul binası ve ek derslik yapımı İnşaat ve Emlak Şubesi 

17.2 Pansiyon binası yapımı İnşaat ve Emlak Şubesi 

17.3 Okulların depreme karşı güçlendirme çalışmaları İnşaat ve Emlak Şubesi 

17.4 Kamulaştırma yolu ile arsa satın alma İnşaat ve Emlak Şubesi 

 

17.1 

2015-2019 Yılları Arası 38 Okul 709 Derslik 4 Atölye yapımı gerçekleştirilmiştir. ( Hayırsever Katkısı 101.536,831 TL -  Devlet Katkısı 76.669.060 Toplamda 178.505.891 TL ) 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

17.2 

2015-2019 Yılları Arası 750 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon yapımı gerçekleştirilmiştir. ( 12.948.000,00 TL )  

 

17.3 

2015-2019 Yılları Arası 3 okulumuzun deprem güçlendirmesi gerçekleştirilmiştir. ( 4.292.556,00 TL ) Okullarımızın deprem güçlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

17.4 

2015-2019 yılları arasında Müdürlüğümüz Kamulaştırma Birimince; 

-25/06/2015 tarihinde İlimiz Sırakapılar Mahallesi  3941 ada 11-13-15 nolu parsellerde yer alan 537 metrekarelik alan 174.525 TL ye, 

-10/12/2018 yılında Zeytinköy Mahallesi 257 ada 2 parselde yer alan 879 metrekarelik alan 837.286 TL ye kamulaştırılmıştır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

Plan   dönemi   sonuna   kadar   etkin   bir   izleme   ve değerlendirme sistemiyle desteklenen bir  yönetim ve organizasyon yapısını geliştirmek. Performans Hedefi 18 
Faaliyet 

No 
Faaliyetler 

Sorumlu Birim 

18.1 Eğitim alanındaki gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları Strateji Geliştirme Şubesi 

 

18.1 

Müdürlüğümüzce eğitim alanındaki gelişmeler çok yönlü olarak takip edilmekte ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi ile pek çok işbirliği 

çalışmaları yapılmakta, eğitim alanında faaliyet gösteren STK’ larla işbirlikleri gerçekleştirilmektedir. Eğitim alanında çalışmalarını yürüten akademisyen, eğitimci, yazarlar 

sosyal medya ve diğer iletişim araçları vasıtasıyla takip edilmekte, ilimiz dışındaki diğer il milli eğitim müdürlüklerinin eğitim alanındaki faaliyetleri izlenmektedir. Ayrıca 

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu gündemimizdeki en önemli gelişim alanı olarak değerlendirilmekte ve birimlerimiz bazında çalışılabilecek konular hakkında çeşitli toplantı, 

seminer ve çalıştaylarla değerlendirmeler yapılmaktadır.   
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak. Performans Hedefi 19 
Faaliyet 

No 
Faaliyetler Sorumlu Birim 

  19.1 Uluslararası proje faaliyetleri Strateji Geliştirme Şubesi 

 

19.1 

2018 yılında Müdürlüğümüzce Erasmus+ K101 okul eğitimi personel hareketliliği kapsamında 2 proje başvurusu; Erasmus+ K201 yenilikçi geliştirmeye yönelik okul eğitimi stratejik ortaklıklar kapsamında 1 proje 

başvurusu yapılmıştır.  

Erasmus+ K101 1.projemiz, Denizli İl Milli Eğitimin konsorsiyum liderliğinde 5 farklı okulla (lise düzeyinde) ortaklığında, STEM ile eğitim konulu projedir. Erasmus+ K101 2.projemiz, Denizli İl Milli Eğitimin 

liderliğinde 8 anaokulu ile konsorsiyum çalışması halinde “Okul öncesinde dış mekan eğitimi” konulu projedir. Erasmus+K201 projemiz, Fen Bilimleri, Matematik ve Yabancı Dil derslerinin somutlaştırılarak kalıcı 

öğrenme sağlanması adına masalla eğitim projesidir. Ulusal Ajans tarafından kabul görmemiştir. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

Resmî ve özel kurumlarla yapılan araştırma ve yeni eğitim projeleri sayısını arttırmak Performans Hedefi 20 
Faaliyet 

No 
 

Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

  20.1 1.Eğitim projeleri   Strateji Geliştirme Şubesi 

 

 

20.1 

Başbakanlık Tanıtma Fonundan 388.250,00 TL destek almaya hak kazanan, ilimizde gerçekleştirilen “Şehrim Denizli Projesi” ile Çocuklarımıza kendi illerini tanıtırken onların 

okuma alışkanlıklarını arttırarak okuma zevkini geliştirmek, 1 milyon 724 bin ilkokul çağındaki engelli öğrenci için alandaki materyal eksikliğini giderebilecek sesli kitap ve işaret 

dili tercüme çalışmalarıyla alanda kullanılabilecek materyal oluşturmak, çocuklarımızın ilimize ait tarihi, turistik, sosyal ve kültürel değerleri öğrenerek büyümelerini sağlamak 

ve Denizli’nin tanıtımını yaparak, çocuklarımızın küçük yaştan itibaren kendi ilçelerini ve illerini daha iyi tanımalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projemiz, Denizli 

Büyükşehir Belediyesi eş finansmanıyla yürütülmektedir. Ayrıca oluşturulan basılı ve sesli kitapların İngilizceye çevrilmesi ile de öğrencilerimizin yabancı dil yeterliliklerinin 

geliştirilmesi projenin hedefleri arasındadır. 

Hâlihazırda Müdürlüğümüz uhdesinde ilimizde uygulanmakta olan EDEP(Eğitimde Değerler Eğitimi Programı) nda uygulama ve içerik geliştirmeleri gerçekleştirilerek programın 

uygulanmasına devam edilmektedir. 

Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal becerilerini geliştirici etkinlikler düzenlenmekte ve www.debip.org.tr internet 

adresinde yayınlanmaktadır. 

Resmi ve özel kurum ve kuruluşların hazırladığı veya Müdürlüğümüz ile ortak çalışmaların yapıldığı eğitim projelerine destek verilerek eğitim projeleri kültürünün yaygınlaşması 

sağlanmaktadır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

Kalkınma ajansına sunulan proje sayısını arttırmak. Performans Hedefi 21 
Faaliyet 

No 
 

Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

  21.1 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'ya sunulan proje sayısını arttırmak için bilgilendirme çalışmaları Strateji Geliştirme Şubesi 

 

21.1 

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'ya sunulan proje sayısını arttırmak adına hibe projeleri yazma eğitimleri verilerek ilçelerimizde bilgilendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları 

yapılmıştır. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

Proje döngüsü eğitimi verilen öğretmen sayısını arttırmak. Performans Hedefi 22 
Faaliyet 

No 
 

Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

  22.1 Proje döngüsü konulu hizmetiçi eğitim faaliyetleri   Strateji Geliştirme Şubesi 

22.2 GEKA teknik destek programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Proje Döngüsü Eğitimi verdirilecektir.  Strateji Geliştirme Şubesi 

 

22.1 

Müdürlüğümüz 2018 hizmetiçi eğitim faaliyetleri içerisinde 7 adet proje hazırlama eğitimi faaliyetinde 117 katılımcı eğitim görmüştür. 

 

 

22.2 

GEKA Teknik Destek programı ile hibelendirilen “Her İlçeye Bir Proje” projesi ile tüm ilçelerden  proje yazmaya istekli 50 öğretmenimiz ile Erasmus+ projesi yazma eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. Her ilçeden en az iki kişi olarak katılan öğretmenlerimizin KA1 ve KA2 projeleri yazma konusunda yetkin olması ve yeni projeler hazırlayarak Denizli İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Erasmus+ projelerindeki kabul edilme oranının arttırılması hedeflenmiştir 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal planda geliştirdiği proje sayısını arttırmak. Performans Hedefi 23 
Faaliyet 

No 
 

Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

 23.1 Yerel, ulusal ve uluslararası projeler oluşturma faaliyetleri. Strateji Geliştirme Şubesi 

 

23.1 

Müdürlüğümüzde yerel, ulusal ve uluslararası projeler oluşturulmakta ve/veya katılım gösterilmektedir. Çoğunlukla Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimi koordinesinde gerçekleştirilen 

proje faaliyetleri gerek hibe başvuruları, gerek işbirliği protokolleri, gerekse de yurtdışı hareketlilikleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 
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 2015- 2019 Stratejik Planı Amaç ve Hedefi ve 2018 Yılı Performans Hedefi  
Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için; mevcut 
beşerî, fizikî ve malî alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek. 

Stratejik Amaç  

AB normları, uluslararası standartlar ve ulusal vizyona uygun olarak; bürokrasinin azaltıldığı, kurumsal rehberlikle desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 
hesap verebilir, performans yönetim sisteminin uygulandığı bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Stratejik Hedef 

Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek amacıyla yapılan ziyaretleri ve yerinde inceleme çalışmaları 
gerçekleştirmek. 

Performans Hedefi 24 

Faaliyet 
No 

 
Faaliyetler 

 

Sorumlu Birim 

 24.1 Eğitim alanındaki gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmaları. Strateji Geliştirme Şubesi 

 

24.1 

Eğitim-öğretim alanında güncel eğitsel gelişmeleri, vizyon geliştirici etkinlikleri, alanda yapılan bilimsel çalışmaları, çağdaş yaklaşımları ve eğitim alanında iyi örnekler ile bunlara 

ilişkin her türlü faaliyeti yerinde görmek, değerlendirmek ve uygulamaya yönelik bakış açısı kazanmak yönünden 2018 dönemi içerisinde düzenlenen il içi ve il dışı seminer, 

konferans, çalıştay, toplantı, fuar, eğitsel gezi vb. faaliyetler değerlendirilerek uygun olanlara katılım sağlanmıştır. 
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3) Müdürlük Stratejik Planı İzleme Sonuçları 
Tablo 13: 2018 Yılı Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumları 

Performans Göstergesi 
2014 (Plan 

Öncesi) 
2018 2019 Hedefi 

Gerçekleşme 
Oranı (%) 

1.1.1 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)  85,94 100 100  100 

1.1.2 

Okul öncesi (3 - 5 Yaş)  30,89  58 50  141,86 

Okul öncesi (4 - 5 Yaş)  45,07  72 80  77,09 

Okul öncesi (5 Yaş)  90,46  100 100  100 

İlkokulda net okullaşma oranı  99,38  95 99,8  -1.042,85 

Ortaokulda net okullaşma oranı 95,58  99 100  77,3 

Ortaöğretimde net okullaşma oranı 85,1  90 100  32,88 

Genel Ortaöğretimde net okullaşma oranı 35,1  47 100  18,33 

1.1.3  Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı (%)  94,9  95 100  1,96 

1.1.4  İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)  1,27  1,1 1  62,96 

1.1.5  Ortaokulda devamsızlık oranı ( 10 gün ve üzeri)  3,31  2,9 2,5  50,61 

1.1.6  Genel Ortaöğretimde devamsızlık oranı ( 10 gün ve üzeri)  8  6,17 5  61 

1.1.7 Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı       0,6  0,32 0,35  112 

1.1.8  Özel öğretimin payı (%) 

Okul öncesi 4,50  8 9  77,77 

İlkokul 3,78  4 4  100 

Ortaokul 3,73  5 4  470,37 

Ortaöğretim 4,86  13 6  714,03 

Toplam 4,14  8 5  448,83 

1.1.9  Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%)  9,56  20,33 25  69,75 

1.1.10  Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%)  85,88  65,50 100  -144,33 

1.1.11  Hayat boyu öğrenimde açılan kurs sayısı  3.468  7.729 7000  120,63 

1.1.12  Hayat boyu öğrenimde kursa katılan kursiyer sayısı  93.565  207.121 300.000  55 

1.1.13  Hayat boyu öğrenimde belge verilen kursiyer sayısı  80.357  135.676 300.000  25,18 

1.1.14  Ortaokulda burs alan öğrenci sayısı  1.466  2.308 2.300  100,95 

1.1.15  Ortaokulda pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı  366  291 400  -220,58 

1.1.16  Ortaokulda pansiyon yatak kapasitesi  473  440 480  -471,42 

1.1.17  Ortaöğretimde pansiyon yatak kapasitesi   4.219   4.602 5.000  49,03 

1.1.18  Ortaöğretimde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı  3.250  6.163 5.000  166,45 

1.1.19  Din Öğretiminde pansiyon yatak kapasitesi  1.303  2.025 2.100  90,58 

1.1.20  Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı  873  1.266 2.100  32,02 

1.1.21  Destek Eğitim Sınıfı Sayısı  248  483 600  66,76 

1.1.22  Özel Eğitim Sınıfı  60  137 200  55 

2.1.1 
Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, bilim, kültür ve 
spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan 
öğrenci oranı (%) 

İlkokul  0 100 100  100 

Ortaokul  -  100 100  100 

Ortaöğretim  -  100 100  100 

2.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı İlkokul  7 12 10 166,66 



91 
 

Ortaokul  11 15 15 100 

Ortaöğretim  4 5 8 25 

2.1.3 Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%) 
Ortaokul   4,06 4,90 6,50 34,42 

Ortaöğretim  2,79 6,20 6,2 100 

2.1.4 Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı (%) 
Ortaokul  28,90 23,40 25 141,02 

Ortaöğretim  26,90 27,50 30 19,35 

2.1.5 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 

9. Sınıf  11,33 12,20 7,23 -21,21 

10. Sınıf  2,20 4,72 2,06 -1800 

11. Sınıf  0,65 1,53 0,70 1.760 

12. Sınıf  0,25 0,47 0,28 733,33 

2.1.6 Disiplin cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı (%)  Ortaöğretim 0,019 0,038 0,030 172,72 

2.1.7  Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı  25 469 619 74,74 

2.1.8  Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı  3 126 155 80,92 

2.1.9 Açılan destekleyici eğitim kurs merkezi sayısı  252 316 415 39,26 

2.1.10  Açılan destekleyici eğitim kurs sayısı  1266 9.141 12.500 70,09 

2.1.11  Açılan destekleyici kurslarda görev alan öğretmen sayısı  1.445 3.187 4.000 68,18 

2.1.12  Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısı  32.365 53.369 60.000 76 

2.1.13  Hizmetiçi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısı  1.697 16.303 16.700 97,35 

2.1.14  Hizmetiçi eğitim kapsamında açılan kurs sayısı   323 522 350 737,03 

2.1.15  Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılım düzeyini artırmaya yönelik yapılan yarışma sayısı  15 85 30 466,66 

2.1.16  Yarışmalara katılan okul sayısı  436 774 700 128,03 

2.1.17  Yarışmalara katılan öğrenci sayısı  1.652 4.231 3.000 191,32 

2.1.18  Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen sosyal ve kültürel kurs sayısı  2.386 3.804 7.000 30,73 

2.1.19  Sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurslara katılan kişi sayısı  45.296 115.723 300.000 27,65 

2.1.20  Fatih Projesi kapsamında geniş bant internet altyapısı kurulan okul sayısı  50 302 600 45,81 

2.1.21  Etkileşimli tahta uygulamalarına geçilen derslik sayısı   1.426 16.079 10.000 170,90 

2.1.22  Sınıf Uygulamalarında Tablet PC Kullanan Öğrenci Sayısı   6.448 6.561 20.000 0,83 

2.1.23  Sınıf Uygulamalarında Tablet PC Kullanan Öğretmen Sayısı   1.453 1.453 5.000 0 

2.1.24 Fatih Projesi Kapsamında Düzenlenen Öğretmen Eğitimi Sayısı   123 198 300 42,37 

2.2.1  Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model başvuru sayısı    0 0 1 0 

2.2.2 Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey sayısı  0 1.971 5000 39,42 

2.2.3 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında belge alan birey sayısı  0 600 50 1.200 

2.2.4  Organize sanayi bölgelerinde bulunan özel mesleki ve teknik okul sayısı  0 1 1 100 

2.2.5 Genel Kurslar, Okuryazarlık Kursları ve mesleki kurslar kapsamında açılan Kurs Sayısı  3.468 7.729 7.000 120,63 

2.2.6 Genel Kurslar, Okuryazarlık Kursları ve mesleki kurslar kapsamında açılan programlara katılan kursiyer sayısı  93.565 207.121 300.000 55 

2.2.7 Meslek Liselerine yönelik istihdamı arttırıcı gerçekleştirilen yerel proje sayısı  0 1 1 100 

2.3.1  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısı   153 94 200 -78,72 

2.3.2  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen sayısının tüm öğretmen sayısına oranı  1,1 0,76 2 -27,77 

2.3.3  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısı   184 81 200 -175 

2.3.4  Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı  0,1 0,04 0,1 -600 

2.3.5  Hazırlanan Uluslararası Proje Sayısı  76 40 150 -48,64 

2.3.6  Kabul Edilen Uluslararası Proje Sayısı  19 11 20 -800 
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2.3.7  Ortaokul 5.Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim veren okul sayısı 0 60 35 171,42 

3.1.1  Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

İlkokul  14,60 15 14 -66,66 

Ortaokul  14,40 12 13 171,42 

Ortaöğretim 12,60 10 12 433,33 

3.1.2  Çalışan başına düşen yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat)  0,74 1,5 1 292,30 

3.1.3  Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı (%)  6,06 9,07 12,85 44,32 

3.1.4  YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C seviyesinde başarı gösteren personel oranı (%)  4,09 4,67 3,3 -73,41 

3.1.5  Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı (%)  82 85,86 85 128,66 

3.1.6  Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen sayısına oranı (%)  4,05 5,78 6 88,71 

3.1.7  Norm kadro doluluk oranı (%)  94,1 98,21 99 83,87 

3.1.8 
Etkileşimli hale getirilmiş Bilişim Teknolojisi alanı modüllerinin kullanılmasına yönelik hizmet içi eğitim verilen 
öğretmen sayısı  

2.608 5.066 3.000 627,04 

3.1.9 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti seminerine katılan öğretmen sayısı  81 4.498 5.000 89,79 

3.1.10 
Özel eğitimden yararlanacak bireylerin devam ettiği kurumlardaki öğretmen ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmetiçi 
eğitimlere katılan kişi sayısı  

292  658 1.500  30,29 

3.2.1 Derslik başına düşen öğrenci sayısı  

Okul Öncesi  19  25 17  -300 

Temel Eğitim  23  18 18  100 

Genel Ortaöğretim  22  19 18  75 

Mesleki ve Teknik Eğitim  24  16 19  160 

3.2.2 İkili eğitim yapan okul oranı (%) 
İlköğretim  7,65  2,41 0  68,49 

Ortaöğretim  3,17  0 0  100 

3.2.3  İkili eğitim yapan okul sayısı  46  13 0  71,73 

3.2.4  Spor salonu olan okul oranı (%)  6,21 6,50 7,50  22,48 

3.2.5 Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı (%)  51,09  52,04 53 49,73 

3.2.6  Kütüphanesi olan okul oranı (%)   44,80 49 45  2.100 

3.2.7  
Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme gerekliliği tespit edilen eğitim binalarından güçlendirilmesi yapılanların 
oranı (%)  

4 0 20 -25 

3.2.8  Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul veya kurum oranı (%)  0  0 100  0 

3.2.9  Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı (%)  100 75 100  -2.500 

3.2.10  Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe oranı (%)   0 25 0   2.500 

3.2.11  Özel öğretim teşviki kontenjanlarının kullanılma oranı (%)  65,7  3,23 100  -182,12 

3.2.12  Hedeflenen okullardan internet altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta kurulumu tamamlananların oranı (%)  0 88,14 100 88,14 

3.2.13  İlköğretimde pansiyon sayısı  3  3 4  0 

3.2.14  Din öğretimi pansiyon sayısı (Lise)  8  14 16  75 

3.2.15  Ortaöğretim pansiyon sayısı  20  25 25  100 

3.2.16  Deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı  1  0 10  -11,11 

3.2.17  Örgün özel okulların tüm örgün okullara oranı  8,2 0 15 -120,58 

3.2.18  Özel okullardaki öğrenci sayısının tüm öğrenci sayısına oranı  4,1  5 10  -69,49 

3.2.19  Mevcut okullara kamulaştırma yolu ile arsa üretilen okul sayısı   2  0 3  -200 

3.2.20  İl bazında açılmış derslik sayısı  8.685  9.794 10.000 84,33 

3.3.1  
Müdürlük izleme ve değerlendirme sistemi ile yapılan izleme sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve kurumlardan 
rehberlik yapılanların oranı (%)   

100 100 100 -42,85 

3.3.2  Rehberlik sonuçlarına göre birimlere yapılan bildirimlerin uygulanma oranı (%)  100  100 100  100 
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3.3.3  Müdürlük elektronik ortamlarına ilişkin şikâyet sayısı  - - - - 

 3.3.4  Müdürlük elektronik ortamlarına ilişkin memnuniyet sayısı  - - - - 

 3.3.5  İl Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan uluslararası proje sayısı  0 3 6 50 

 3.3.6  Kabul edilen uluslararası proje sayısı  0 0 3 0 

 3.3.7  Resmî ve özel kurumlarla yapılan araştırma ve yeni eğitim projeleri sayısı  0 27 15 180 

 3.3.8  Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmeleri izlemek, değerlendirmek amacıyla yapılan ziyaret sayısı  0 85 20 425 

 3.3.9  Kalkınma ajansına sunulan proje sayısı  0 4 4 100 

 3.3.10  Proje döngüsü eğitimi verilen öğretmen sayısı  0 21 300 7 

 3.3.11  İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal planda geliştirdiği proje sayısı           0 8 5 160 

 

 

 

 

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan tüm göstergeler toplu olarak değerlendirildiğinde, 2014 yılı durumları ve 2019 yılı hedefleri dikkate alındığında 

2018 yılı için oluşan aşağıdaki tablo verilmiş ardından da ilgili grafik sunulmuştur   

Gerçekleşme Dilimleri  SH 1.1  S.A. 1  SH 2.1  SH 2.2  SH 2.3  S.A. 2  SH 3.1  SH 3.2  SH 3.3  S.A. 3  SP  
%0 veya daha az gerçekleşme  4 4 3 1 6 10 2 10 2 14 28 
%0 ve %49,99 arasında gerçekleşme  5 5 9 1 0 10 2 1 1 4 19 
%50 ve %69,99 arasında gerçekleşme  6 6 1 1 0 2 0 0 1 1 9 
%70 veya daha fazla gerçekleşme  15 15 20 4 1 25 8 11 5 24 64 
TOPLAM  30 30 33 7 7 47 10 22 9 41 118 

 

Buna göre, 2014 yılı durumları ile 2018 yıl sonu itibariyle, Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan 118 performans göstergesinin 28’ inde ilerleme 

gözlemlenmemiştir. 19 göstergede % 0 ve % 49,99 arasında gerçekleşme, 9 göstergede % 50 ve % 69,99 arasında gerçekleşme ve 64 göstergede % 70’in üzerinde gerçekleşme 

sağlanmıştır.  
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Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan tüm göstergeler toplu olarak değerlendirildiğinde, 2014 yılı durumları ve 2019 yılı hedefleri dikkate alındığında 

2018 yılı için aşağıdaki tablo ve grafik oluşmaktadır.  

 

 

23,72

16,10

7,60

54,23

2015-2019 Stratejik Planı Performans Göstergeleri Gerçekleşme Durumları

%0 veya daha az gerçekleşme

%0 ve %49,99 arasında gerçekleşme

%50 ve %69,99 arasında gerçekleşme

%70 veya daha fazla gerçekleşme
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Müdürlük birimlerimizin ana sorumlu olduğu stratejiler için, 2018 yılı için planladıkları faaliyetler ve bunların gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise aşağıdaki tabloda 

sunulmuştur.  

Tablo 14: Müdürlük Birimlerinin Ana Sorumlu Olduğu Stratejiler Kapsamındaki Faaliyet Sayıları ve Tamamlanma Durumları 

Birim  

Ana  
Sorumlu  
Olduğu  
Strateji  
Sayısı  

2018 yılı için Faaliyet  
Planlanan Strateji   2018 yılında 

Planlanan  

Faaliyet  
Sayısı  

Tamamlanan  
Faaliyet  

Devam Eden  
Faaliyet  

İptal Edilen 
Faaliyet  

Sayısı  Oranı (%)  Sayısı  Oranı (%)  Sayısı  
Oranı 

(%)  
Sayı 

sı  
Oranı 

(%)  

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi 0  0 100  16  14  88  -  -  2  12  

Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 0 3 100  7  7  100  -  -  -  -  

Destek Hizmetleri Şubesi 2 0 100  16  14  88  2  12  -  -  

Hayat Boyu Öğrenme Şubesi 10 1 100  18  14  78  4  22  -  -  

Hukuk Hizmetleri  0 0 100  3  1  33  2  67  -  -  

İnşaat ve Emlak Şubesi  0  4 100  6  3  50  2  33  1  17  

Meslekî ve Teknik Eğitim Şubesi  35 16 100  21  21  100  -  -  -  -  

Ortaöğretim Şubesi 43 13 100  9  6  67  3  33  -  -  

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi 0 0 100  5  5  100  -  -  -  -  

Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi 4 - 100  4  4  100  -  -  -  -  

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 6 - 100  27  24  89  3  11  -  -  

Özel Öğretim Kurumları Şubesi 18 - 100  12  12  100  -  -  -  -  

Personel Şubesi 0 - 100  12  12  100  -  -  -  -  

Strateji Geliştirme Şubesi 22 10 100  19  15  79  4  21  -  -  

Maarif Müfettişleri Koordinatörlüğü 0 - 100  3  3  100  -  -  -  -  

Temel Eğitim Şubesi 49 12 100  10  8  80  2  20  -  -  

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Şubesi 0 - 100  25  21  84  4  16  -  -  

Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şubesi 0 - 100  3  3  100  -  -  -  -  

Müdürlük Toplamı  189   - 100  240  210  87,50  27  11,25  3  1,25  
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Tablo incelendiğinde tüm Müdürlük birimlerinin ana sorumlu oldukları stratejiler ile ilgili 2018 yılı içerisinde planladıkları faaliyetlerin sayısı görülmektedir. Bu durum Müdürlük 

genelinde stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin önemli düzeyde paylaşıldığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Devam etmekte olan faaliyetler 2019 yılına sarkan 

uygulamalara sahip projeler veya rutin uygulamalar niteliğindedir. Devam eden faaliyetlerin bir kısmının ilgili mevzuat düzenlemelerinin veya altyapı çalışmalarının 

devamından dolayı devam ettiği mütalaa edilebilir. 

 

  

4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması izleme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, 

uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik planın izlenmesi ve 

değerlendirilmesi stratejilerin ve performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesiyle mümkün olmaktadır. Bu kapsamda stratejik yönetim uygulamaları 

çerçevesinde, Müdürlüğümüz faaliyetleri ve performansına ilişkin bilgi akışını sağlamak üzere Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Raporları Bakanlığımıza 

gönderilmektedir. 

İzleme ve Değerlendirme Raporlamaları; performans göstergelerinin ve stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

hedeflerle kıyaslanması, sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması süreçlerinden oluşmaktadır. Stratejik Planda yer alan 

performans göstergelerinin ve stratejilerin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji 

Geliştirme Hizmetleri Şubesi tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide 

edilmektedir. Göstergelerin ve stratejilerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor ile göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli 

görülebilecek tedbirlerin alınmasına çalışılmaktadır. Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesi tarafından harcama birimlerinden 

sorumlu oldukları göstergeler ve stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilmektedir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa 

gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmaktadır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme 

raporu hazırlanmaktadır.  

2018 yılında önceki yıllardaki çalışmaların nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi bakımında önemli sayılabilecek adımlar atılmıştır. Performans göstergelerinin gerçekleşme 

durumlarına göre yapılan nicel analizlere ek olarak stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin Stratejik Plan Mimarisi’ndeki faaliyet alanlarına göre içerik analizi 

yapılmıştır. Bu yolla Müdürlüğün faaliyetlerinin yoğunlaştığı veya görece seyrek olduğu alanlar tespit edilmiştir. Bulgular raporlanarak birimlere dağıtılmıştır. Analiz bulguları 

tematik olarak ya da Müdürlük birimleri toplantılarında paylaşılmış, genel durum hakkında ise tüm birim temsilcilerinin olduğu toplantıda bilgilendirme yapılmıştır. 

Toplantılarda, iyileşmeye açık alanların nedenleri ve alınması gereken tedbirler görüşülerek 2019 yılına ilişkin planlamalara yansıtılmıştır. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Bu kısım Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planında yer alan üstünlükler ve zayıflıklarımız, 2018 yılsonu itibari ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler 

ışığında değerlendirilerek hazırlanmıştır.  

1)Üstünlükler  
• On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim  

• Bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlilikte okul ve program türünün bulunması  

• Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın olması  

• Sosyal destek, yatılılık ve bursluluk imkânları  

• Özel öğretimi destekleyici teşvik mekanizmaları  

• Yeniliğe ve gelişmeye açık, genç öğretmen kadrosu  

• Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve yürütme yetkinliği gelişmiş insan kaynağı  

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanılması  

• Eğitimde teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik büyük ölçekli projelerin yürütülmesi 

• Sektörle iş birliğinin giderek geliştirilmesi  

• Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede olması  

• Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması  

• Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi sistemlerinin etkin kullanılması  

• Müdürlük teşkilatının çağdaş yönetim yaklaşımlarına göre yapılandırılmasına yönelik çalışmalar  

• Tüm İlçelerimize uzanmış yaygın teşkilat ağı  

       • Köklü bir geçmişe dayanan kültür, deneyim ve bilgi birikimi  

       • Çalışanlara yönelik mesleki gelişim imkânlarının varlığı 

              • Hayırseverlerimizin İlimiz eğitimine destek vermeleri   

 

2)Zayıflıklar 
• Okul öncesi eğitim imkânlarının yaygınlık ve yeterliliği   

• Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri ile uyumu  

• Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği  

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği   

• Hayat boyu öğrenme kapsamındaki faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyi  

• Zorunlu eğitimden ayrılmaların ve devamsızlıkların önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve önleme mekanizmasının yeterliliği  

• Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar  

• Üstün yetenekli bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin politikaların yeterliliği  
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• Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve hijyen koşullarının yeterlilik düzeyi  

• Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi  

• Haftalık ders saatlerinin öğrencilerin gelişim düzeylerine uygunluğu  

• Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği  

• Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi  

• Ücretli öğretmen uygulaması  

• Müdürlüğün bazı birimleri arasındaki, yetki ve sorumluluk çakışması  

• Kariyer ve liyakate dayalı atama ve görevde yükselme sisteminin yeterliliği  

• İnsan kaynakları planlama ve yönetim politikalarının yeterliliği  

• Mevzuatın açıklık, anlaşılırlık ve ihtiyaca uygunluk düzeyi  

• Hizmet içi eğitimlerin verimliliği  

• Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri  

• Bütçe dağıtımında objektif kriterlerin yeterliliği  

• İç kontrol sisteminin hayata geçirilme düzeyi  

• Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi yönetimi sisteminin yeterlilik düzeyi  

• İzleme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği  

• Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici mekanizmaların yeterliliği  

• Derslik başına düşen öğrenci sayısında bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim uygulamaları 

 

C. Değerlendirme 
Kurumsal kapasite kapsamında “üstünlükler” ve “zayıflıklar” başlıkları altında yapılan tespitler Millî Eğitim Müdürlüğünün fiziki altyapının geliştirilmesi, mali kaynakların 

artırılması, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve stratejik planlama gibi birçok konuda önemli ilerlemeler kaydettiğini göstermektedir. Nitekim 

2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumları değerlendirildiğinde benzer sonuçlara ulaşmak mümkündür. Okul, öğrenci veya 

öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı model başvuru sayısı, uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan öğretmen ve öğrenci sayısı,  öğrenciler arasında 

düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyeti sayısı, deprem güçlendirmesi yapılan okul sayısı gibi birtakım konularda da gelişmeye açık alanların bulunduğu söylenebilir.  

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin amacı sistemin hedeflere ulaşma düzeyini saptamak olduğu kadar hedeflere ulaşılamadığı durumların nedenlerini de araştırmaktır. Bu 

yolla elde edilecek dönütlerin sonraki dönemlerin hedeflerine ulaşmak için belirlenecek stratejilerin oluşturulmasına büyük katkı sağlayacağı bilinmektedir. Bu düşünceden 

hareketle Millî Eğitim Müdürlüğümüz 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan faaliyet sonuçları, 2018 yılı performans hedeflerine ulaşma durumları ile kurumsal kapasiteye 

ilişkin üstünlük ve zayıflıkların analizi sonucu 2019 yılında gerçekleştirilecek çalışmalara yön verecek öncelikli stratejiler belirlemiştir. Söz konusu stratejilere “Öneri ve 

Tedbirler” bölümünde yer verilmiştir. 
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V. ÖNERİ, TEDBİR VE BEYAN 
2018 yılı Faaliyet Raporu öneri, tedbir ve beyan bölümünde 2017 yılı Performans Programı’nın izleme sonuçları bağlamında elde edilen öneri ve tedbirler ile mevzuat gereği 

beyanda bulunması gereken Üst Yönetici ve Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin beyanlarına yer verilmiştir. 

A. Öneri ve Tedbirler 
Bu bölümde Millî Eğitim Müdürlüğü temel politika belgesi olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2018 Yılı Performans Programı’na 

ilişkin birimler tarafından yapılan faaliyetlere ilişkin yapılan izleme ve değerlendirme işlemleri sonucunda hazırlanan Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nun 

sonucu niteliğinde olan öneri ve tedbirlere yer verilmiştir. Bu öneri ve tedbirlerin idarenin sonraki dönemlerde öncelikli olarak ele alacağı konular olması beklenmektedir.   

Öneri ve tedbirler, Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Planı’nda da kullanılan Erişim, Kalite ve Kurumsal Kapasite temaları bağlamında hazırlanmıştır.   

Eğitim ve öğretime erişim teması; Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar 

altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine yönelik politikaları içermektedir.   

Bu kapsamda,  

• Okul öncesi eğitime katılım düzeyi gittikçe yükselmekle beraber okullaşma düzeyinin daha da artırılması ve okul öncesi eğitim imkânlarının kısıtlı hane ve 

bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılması,  

• Okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılması ve araştırma sonuçları doğrultusunda 

gerekli tedbirlerin alınması,  

• Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmalarının geliştirilmesi,  

• Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla “Ortaöğretime Uyum Programı” nın yaygınlaştırılması,  

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama sisteminin ve bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini 

sağlayacak imkânların geliştirilmesi, 

• İstihdam fuarları, kariyer günleri vb. etkinliklere öğrencilerin katılımının desteklenmesi.  

• Okulların kendi alanlarına yönelik faaliyetleri ve çalışmaları toplumla paylaşılarak, her okul türüne yönelik farkındalığın arttırılması, 

• Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında toplumda farkındalık oluşturulması,  

• Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel kurslara erişim imkânları ile bu kurslara katılım oranlarının artırılması,  

• Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör ve ilgili taraflarla iş birliğinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi,  

• Özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamalarının geliştirilmesi, geliştirilen teşvik ve finansman uygulamalarının izlenmesi ve 

değerlendirilmesi,  

• Taşımalı eğitim uygulamalarının geliştirilmesi öncelikli olarak belirlenmesi gereken stratejilerdir.  

Eğitim ve öğretimde kalite teması eğitim ve öğretim kurumlarında mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye çağın gerektirdiği bilgi, 

beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik politikaları kapsamaktadır. Bu kapsamda,  

• Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranının artırılması,  

• Okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almalarının sağlanması için zenginleştirilmiş kütüphane uygulamasının 

yaygınlaştırılması geliştirilmesi,  
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• Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde 

rehberlik etmelerinin sağlanması,  

• Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımının artırılması ve etkin kullanımının sağlanması,  

• Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf yönetimi, yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim 

kurma, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli dönemlerde eğitim yapmalarının sağlanması ve ilgili kurum ve 

kuruluşlarla iş birliğine gidilmesi,  

• Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin sektörün ve iş gücü piyasasının talebine cevap veren bir eğitim alması sağlanarak istihdam edilebilirliklerini artırmak 

amacıyla sektör temsilcilerinin de aktif yer alacağı yönetim modelleri geliştirilmesi,  

• Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi, 

• Uluslararası hareketliliğin artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımlarının desteklenmesi,  

• Bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla uluslararası kuruluşlarla insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında yapılan ortak faaliyetler ile 

bu faaliyetlere katılanların sayısının artırılması,  

• FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma 

yetkinliklerinin artırılması,  

 2015-2019 Stratejik Planının üçüncü teması olan kurumsal kapasite ise fiziki, mali ve teknolojik altyapının geliştirilmesi, beşeri kaynakların niteliğinin artırılması ile 

yönetim ve organizasyon yapısının geliştirilmesine yönelik politikaları içermektedir. Bu kapsamda,  

• Hizmetiçi eğitim planlamalarının, öğretmenlik genel ve özel alan yeterlilikleri, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce tespit 

edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılması,  

• Çalışanların bilgi ve görgü düzeylerini artırmak, tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla çalışan hareketliliği de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılması,  

• Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında belirlenen hedeflere ulaşmak ve bölgesel farklılıkları en aza indirmek için yatırım 

programlarının ihtiyaç analizleri doğrultusunda hazırlanması,  

•Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik çalışmaların hazırlanacak programlar dâhilinde yürütülmesi, 

• Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının, güncellenen öğretim programlarına ve 

teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanması,  

•Rehberlik ve denetim faaliyetleri, yapılacak izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve kurumlar önceliğinde yürütülmesi, emsallerine göre 

başarı gösteren okul ve kurumların ödüllendirilerek örnek uygulamaların yaygınlaştırılması, öncelikli olarak belirlenmesi gereken stratejilerdir. 
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