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1980’li yıllar öncesinde Stratejik Yönetim daha 
ziyade uluslararası şirketler tarafından bilinir ve uy-
gulanırken bugün çok sayıda kuruluş tarafından araç 
olarak kullanılmaktadır. Stratejik Yönetim; özel sektör, 
kamu sektörü ve kar amacı gütmeyerek faaliyet göste-
ren tüm kuruluşlarda geleceğe yönelik amaç ve hedef-
lerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için 
yapılması gerekli işlemlerin tespit edilmesine imkân 
sağlayan bir yönetim tekniğidir.

20. yüzyılın sonlarına doğru kamu yönetimi yeni-
den yapılanma sürecine girmiş, AB’ye giriş surecinde-
ki gelişmeler ve Türk Kamu Yönetimi mevzuatındaki 
değişiklikler neticesinde kamu kuruluşlarında, şeffaf-
lık ve hesap verilebilirlik için kaynakları daha etkin 
kullanabilmek önem kazanmıştır.

Sürekli gelişim ve değişim halindeki dünyamızda, 
bu hızlı değişimi ve gelişimi yakalamak için yeni bir yö-
netim anlayışı olan stratejik yönetim ve stratejik plan-
lama anlayışlarını hayata geçirmek gerekmektedir.

Stratejik yönetim; yalnızca içinde bulunduğu ko-
şulları değil, geleceği kendi ellerinde tutmak ve ona şekil 
vermektir. Bu noktadan hareketle İl Milli Eğitim Müdür-
lüğümüz belirlenen yasal çerçeve içerisinde 2015-2019 
yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarını tamamla-
mış, Nevşehir’in eğitimde yol haritasını belirlemiştir.

Yapılan çalışmaların İlimizin eğitim sorunlarının 
çözümüne katkı yapmasını diliyor, emeği gecen herke-
se teşekkür ediyorum.

Mehmet CEYLAN
Nevşehir Valisi



g
ir

iş
Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için 

yasal zorunluluk haline getiren düzenleme 10.12.2003 
tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’dur. Kanunda yer alan stratejik plan-
lamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürür-
lüğe girmiştir. Bu kanunun 3. maddesine göre stratejik 
plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçları-
nı, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, 
performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlene-
cek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” 
Kanunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu 
kurumları için bir zorunluluk haline geldiğini açık-
lamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma 
planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri 
temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebi-
lir hedefler saptamak, performanslarını önceden belir-
lenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu 
sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denil-
mektedir.

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan du-
rum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap 
verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stra-
tejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda 
hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönle-
rinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki 
olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi 
gerekir. Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve 
çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik 
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planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar 
elde edilmesini sağlayacaktır.

Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülük-
leri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu 
hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun, kuruluş kanu-
nundan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları 
ifade edilir. Kuruluş tarafından sunulan hizmetlerin 
genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum 
süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen ge-
nel stratejiler, kuruluşun hangi kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi 
hususlar değerlendirilir.

Osman ŞİMŞEK
İl Milli Eğitim Müdürü
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Plan çalışmaları-

na MEB 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ile başlanmıştır.

Ekibin birlikte çalışmasını kolaylaştırmak üzere özellikle ‘ekip ruhu’ 
oluşturmaya yönelik faaliyetler planlanmış ve uygulanmıştır.

Bu çalışmaların ilk adımı olarak planlama çalışmalarında koordinasyon, 
süreç yönetimi ve karar verme organı olarak çalışacak aktörler ve üstlene-
cekleri işlevler belirlenmiştir.

1.1.	NEVŞEHİR	MEM	2015-2019	STRATEJİK	PLANLAMA	
SÜRECİ

1.1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanakları

Stratejik planlamayı tüm kamu kurumları için yasal zorunluluk haline 
getiren düzenleme 10.12.2003 tarihinde çıkartılan 5018 sayılı Kamu Mali Yö-
netimi ve Kontrol Kanunu’dur. Kanunda yer alan stratejik planlamaya ilişkin 
hükümler 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 3. maddesi-
ne göre stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel 
ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 
ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.” Ka-
nunun 9. maddesi ise stratejik planların tüm kamu kurumları için bir zorun-
luluk haline geldiğini açıklamaktadır. Bu madde de “Kamu idareleri; kalkınma 
planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçeve-
sinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve 
ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan gös-
tergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yap-
mak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir.

MEB 16.09.2013 tarihli ve 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi 
ve Eki Hazırlık Programı kapsamında Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü II. 
Dönem olan 2015-2019 Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır.

1.1.2. Hazırlık Çalışmaları

Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planlama çalışmalarında; Kamu 
İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda yer alan model esas alınmıştır.
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Stratejik planlama zaman alıcı ve kaynak kullanımı gerektiren bir sü-
reçtir. Kaynakların etkin bir biçimde kullanılabilmesi ve ihtiyaç duyulan ça-
lışma zamanının stratejik plan için ayrılabilmesi bir planlamayı gerektirir. 
Bu planlama, proje yönetimi esaslarınca yapılabilir (Akt. Dr. Volkan Erkan, 
2008:92).

Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü, iyi koordine olmak ve iyi bir süreç 
yönetimi sağlamak, tabana ve genele yayılım esasında çoklu ve katılımlı 
yöntemlerle uygulanması tasarlanan stratejik planlama sürecine başlangıç 
teşkil edecek yeni stratejik planın hazırlık çalışmaları için oluşturulan Stra-
tejik Plan Ekibi Stratejik Planlama hazırlığını beş aşamada ele almıştır.

• Planlama çalışmalarının sahiplenilmesi

• Organizasyonun oluşturulması

• İhtiyaçların tespiti

• İş planının oluşturulması

• Hazırlık programının yapılması

Planlama Sürecinin Organizasyonu

Hazırlık sürecinin önemli bir aşaması stratejik planlamayı yönetecek 
ekiplerin oluşturulmasıdır. Stratejik planlamanın kuruluşta farklı düzeyle-
ri ve kilit dış etkileşenleri temsil eden bir ekip tarafından yürütülmesi ya-
rarlıdır (Akt. Dr. Volkan Erkan, 2008:94). Ekip üyelerinin seçiminde olası 
katılımcıların etki güçleri, etkilenme dereceleri, sahip oldukları bilgiler ve 
çalışmalara ilgileri değerlendirilmesi gereken hususlardır (Akt. Dr. Volkan 
Erkan, 2008;94). Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğünde ekiplerin seçiminde 
kişilerin bu özellikleri yanı sıra ekibin kuruluşu temsil yeteneği, üst yöneti-
min katılımı, ekip içindeki bölüşümünde çeşitli işleri üstlenebilecek kişilerin 
dâhil edilmesi gibi hususlar dikkate alınmıştır. Ekibin birlikte çalışmasını 
kolaylaştırmak üzere özellikle ‘ekip ruhu’ oluşturmaya yönelik faaliyetler 
planlanmış ve uygulanmıştır.

Bu çalışmaların ilk adımı olarak planlama çalışmalarında koordinasyon, 
süreç yönetimi ve karar verme organı olarak çalışacak aktörler ve üstlene-
cekleri işlevler belirlenmiştir.
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HAZIRLIK PROGRAMI

Stratejik Plan Hazırlama Programı, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Stratejik Plan Modeli, SP iş akış şeması ve iş takvimine uygun olarak tamam-
lanmıştır.

Öz değerlendirme ve çevre değerlendirmeyi esas alan bir stratejik yak-
laşımı benimsenmiştir.

Stratejik Planlama Sürecinin en belirgin özelliği kurumsal misyon ve 
vizyona dayalı bir süreç olmasıdır. Sürecin temel unsurlarından birisi de (G) 
güçlü ve (Z) zayıf yönler ile (F) fırsat ve (T) tehditlerin yani kurumsal değer-
lendirme olan öz değerlendirme ve çevre değerlendirmesine dayanmasıdır.

Kurumsal değerlendirme çalışmalarında, öz değerlendirme çalışmaları 
ile kurumun mevcut durumunu, çevre değerlendirme çalışmaları ile kurumu 
etkileyen dış faktörlerin tespiti ve bunları dikkate alarak kendine özgü stra-
tejiler ve hedefler belirlemesi öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kurumun her birimi bir üst düzeyin misyon, vizyon ve 
stratejilerine uygun bir stratejik yapılanma içerisinde olması benimsenmiş-
tir. Bu nedenle; bu Stratejik Plan kurumun üst yönetimince belirlenen yön-
tem ve tercihlerle alt birimlerin yönlendirilmesi sonucu alt birimlerden yu-
karıya bilgi akışı sağlanması yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.

Kurumun hedefleri doğrultusunda belirlenmiş olan birim ve alt birim 
hedefleri ile faaliyetler/projelerin tüm aşamalarda hazırlanacak olan “Uygu-
lama Planları” ile ilgili birimlerde çalışan bireylerin hedeflerine dönüştürüle-
rek, hedeflerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi yani hedeflere hangi oranda ula-
şıldığını gösteren “Performans Göstergelerinin” belirlenmesini ve bunların 
periyodik olarak izlenerek iyileştirmesi sağlanacaktır. Her eylem planında 
ilgili hedefin gerçekleştirilmesine yönelik olan faaliyetlerin neler olduğu, ki-
min sorumluluğunda faaliyetlerin gerçekleştirileceği ve her faaliyetin başla-
ma ve bitiş zamanları açık olarak belirtilecektir.

Planlama takvimi içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarda 
yapılacak olan stratejik planlama ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmış 
ve eğitimler verilmiştir. Müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından özellikle 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine danışmanlık hizmeti verilmiştir.
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DURUM ANALİZİ

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun 
“neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef 
ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynak-
lara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kont-
rolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. 
Dolayısıyla bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına 
yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuç-
lar elde edilmesini sağlayacaktır.

Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüt-
tüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun, kalkınma 
planları, sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile kuruluş kanunundan 
kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilir. Kuruluş tarafından 
sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum 
süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuru-
luşun hangi kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması 
gerektiği gibi hususlar değerlendirilir.

Kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel 
eğilimler tartışılır. Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değer-
lendirmeler yapılır:

o Tarihi gelişim

o Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi

o Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi

o Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden
olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)

o Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kay-
naklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)

o Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulla-
rın analizi).
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A.	TARİHİ	GELİŞİM

Nevşehir, İç Anadolu Bölgesi’nde 38° 12’ ve 39° 20’ kuzey enlemleri ile 
34° 11’ ve 35° 06’ doğu boylamları arasında kalır. Konya kapalı havzasında 
kalan Derinkuyu ilçesi dışında, bütünüyle Orta Kızılırmak Havzası’na giren 
il, konum itibariyle Türkiye’nin tam ortasında olup, yüzölçümü 5.392 km²dir. 
Ülke topraklarının binde 7’sini kaplar.

Kızılırmak Vadisi’nin güney yamacına kurulmuş olan il merkezinin ra-
kımı 1.150 metredir. Erciyes, Melendiz ve Hasandağı gibi eski yanardağla-
rın kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş geniş bir plato üzerinde yer alan 
il alanı, doğudan Kayseri’nin Yeşilhisar, İncesu ve Merkez, Kuzeydoğu’dan 
Yozgat’ın Boğazlıyan ve Şefaatli, güney, güneybatı ve batıdan Niğde, Aksa-
ray merkez ve Ortaköy ilçesi ile çevrilidir.

Nevşehir, doğal güzellikler bakımından, Türkiye’nin en zengin yörelerin-
den biridir. Yanardağ tüflerinden oluşan toprakların yüzey sularıyla aşınması 
sonucu oluşmuş dar ve derin vadiler ve bu vadilerin eğimli yamaçlarında or-
taya çıkmış ilginç şekiller yöreye çok sayıda turistin gelmesini sağlamaktadır. 
Peribacası denen bu ilginç oluşumlara Göreme çevresinde bolca rastlanır.

Kızılırmak Vadisi’ne güneyden ve kuzeyden açılan, volkan tüfleriyle 
kaplı kesimdeki derin yan vadiler, jeolojik, jeomorfolojik ve arkeolojik özel-
likleri yanında zengin bitki örtüsü ve sıcak su kaynakları ile de yörenin baş-
lıca dinlenme yerlerini oluşturur. Genellikle bitki örtüsünden yoksun orta 
Kızılırmak Havzası’nda yer alan Nevşehir’de bu yeşil vadiler, turizm açısın-
dan büyük önem taşır.

Cumhuriyet devrinde Niğde iline bağlı iken, 20.7.1954 tarihinde 6429 
sayılı kanunla il hâline gelmiştir. Nevşehir’in yüzölçümü 5.467 km2 2012, 
TUİK verilerine göre nüfusu ise 285.190’dır.1

Cumhuriyet sonrasında gelişip büyüyen, Niğde’ye bağlı bir ilçe olan 
Nevşehir 20 Temmuz 1954 yılında il hüviyetine kavuşmuştur.

Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1989 yılına kadar şu an İl Kültür Turizm 
Müdürlüğü olarak hizmet veren eski hükümet konağı içerisinde hizmetini 
sürdürürken bu tarihten itibaren yeni hükümet konağının 2. ve 3. katlarında 
çalışmalarına başlamıştır.

1 www.nevsehir.gov.tr E.T: 22/06/2014
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B.	YASAL	YÜKÜMLÜLÜKLER	VE	MEVZUAT	ANALİZİ

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tüm kamu kurumları bağlayan genel 
mevzuat hükümlerinin yanında aşağıda genel olarak değinilen yasa ve KHK 
ile görevlerini sürdürmektedir.

Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumluluk-
ları başta T.C. Anayasası olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri-
ne dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esas-
larına göre belirlenmiştir.

C.	FAALİYET	ALANLARI	İLE	ÜRÜN	VE	HİZMETLER

Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim 
hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı’nın kuruluş, görev, yet-
ki ve sorumlulukları incelenmiş bu kapsamda;

Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, 
manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına 
dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik 
sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim 
ve öğretim programlarının uygulanması; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve 
öğretim hizmetlerinin bu çerçevede yürütmesi ve denetlemesi,

Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri, uy-
gulaması, uygulanmasını izlemesi ve denetlemesi,

Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal ge-
lişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında ge-
liştirmesi,

Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve 
imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika 
ve stratejiler uygulaması, uygulanmasını izlemek ve koordine etmesi Millî 
Eğitim Müdürlüklerinin görevlerindendir.
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D.	PAYDAŞ	ANALİZİ

Günümüzün planlama anlayışında plandan etkilenenlerin farklı bir de-
yişle planı hazırlayan kamu kurumunun hizmet sunduğu kesimin görüşünü 
almak genel bir kabuldür. Çünkü katılımcılık kamu kurumu planlamasının 
temel unsurlarından biridir. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün etkileşim 
içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması Müdürlüğün yapmış 
olduğu stratejik planın sahiplenilmesini sağlayacaktır. Ayrıca Nevşehir İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünün sunduğu kamu eğitim öğretim hizmetinden fay-
dalananların ihtiyaçlarının beklentilerinin bilinmesi günümüz insan odaklı 
yönetim anlayışının bir gereğidir.

Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması 
önem arz etmektedir. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşları, Mü-
dürlüğün hizmetlerinden doğrudan/dolaylı yönde etkilenen veya Müdürlü-
ğü etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

Paydaşların Tespiti

Paydaş analizinin ilk aşamasında kurumumuzun paydaşlarının kimler 
olduğunun tespit edilebilmesi için; Kurumumuzun faaliyet ve hizmetleri ile 
ilgisi olanlar kimlerdir?, Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerini yönlendi-
renler kimlerdir?, Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kim-
lerdir?, Kurumumuzun faaliyet ve hizmetlerden etkilenenler ile faaliyet ve 
hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? sorularına cevap aranmıştır.

Bu verilerin ışığında paydaş listesi hazırlanmıştır. Etki/önem matrisi kul-
lanılarak paydaş önceliklendirmesi yapılmış ve nihai paydaş listesi oluşturul-
muştur. Önceliği belirlenen paydaşların özelliklerine göre görüş alma yöntemi 
belirlenmiş ve “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” geliştirilmiştir.

Anketlerde Müdürlüğümüze yönelik algı, önem ve öncelik verilmesi 
gereken alanlar ile iç paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise 
talep ettikleri bilgiye ulaşım durumunu belirleyen maddelere yer verilmiştir. 
142 iç paydaş anketi, 48 dış paydaş anketi uygulanmış, anket uygulamasının 
yanı sıra paydaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla 3 adet toplantı 
düzenlenmiştir. Elde edilen görüş ve öneriler, sorun alanlarının belirlenme-
sinde dikkate alınmış ve geleceğe yönelim bölümündeki hedef ve tedbirlere 
yansıtılmıştır.
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E.	KURUM	İÇİ	VE	KURUM	DIŞI	ANALİZ

KURUM İÇİ ANALİZ

Şekil 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyon Şeması

Müdürlüğümüz kendisine verilen kadrolar doğrultusunda yukarıdaki 
gibi örgütlenmiştir. Müdürlüğümüz bünyesinde 2 Müdür Yardımcısı, 6 Şube 
Müdürü ve 84 Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
personeli görev yapmaktadır.
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Tablo 1. Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim-Öğretim Hizmet Alanları

Tablo 1’de görüldüğü gibi Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü; 1811.2012 

tarih ve 28471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliği gereğince, paydaşlarına verimli ve etkili eğitim 

öğretim hizmeti sunumu yapmak için 15 hizmet alanında örgütlenmiştir.

Şekil 2. Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Şeması

Sıra Hizmet Alanı

1 Özel Büro

2 Temel Eğitim Hizmetleri
3 Ortaöğretim Hizmetleri
4 Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetleri
5 Din Öğretimi Hizmetleri
6 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
7 Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri
8 Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri
9 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmetleri
10 Strateji Geliştirme Hizmeti
11 Hukuk
12 İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmetleri 
13 Destek Hizmetleri
14 İnşaat ve Emlak Hizmetleri
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Şekil 2’ de görüldüğü gibi Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 15 
hizmet alanından Strateji Geliştirme, Hukuk Hizmet Alanı, Özel Büro ile 
İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem Ve Teknolojileri, İnşaat ve Emlak, Destek 
Hizmetleri, Kurumumuzun esas hizmet alanı il ge-neli eğitim ve öğretim 
hizmet alanlarını oluşturan Temel Eğitim, Özel Eğitim Ve Rehberlik, Hayat 
Boyu, Ortaöğretim, Mesleki Ve Teknik Ve Din Öğretim hizmetlerini 
geliştirmek için kurgulanmıştır.

1. EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM

1.1. Eğitim ve Öğretime Katılım ve Tamamlama

Eğitim ve öğretime erişim; her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, 
sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmek-
sizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilme-
sidir. Bu bağlamda İlimizdeki eğitim kurumları ve öğrenci sayıları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir:
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Tablo 2. Öğrenci ve Okul/Kurum Sayıları

TÜR KURUM
KURUM SAYISI ÖĞRENCİ SAYISI

KAMU ÖZEL TOPLAM KAMU ÖZEL TOPLAM

T
EM

EL
 E

Ğ
İT

İM

Bağımsız 
Anaokulu 14 1 15 1.255 0 1.255

İlkokul 131 3 134 20.478 1.030 21.508

Ortaokul 100 3 103 16.957 1.145 18.102

TOPLAM TEMEL 
EĞİTİM 245 7 252 38.690 2.175 40.865

O
R

TA
 

Ö
Ğ

R
ET

İM Lise Grubu 
Okullar 44 8 52 14.242 1.119 15.361

TOPLAM 
ORTAÖĞRETİM 44 8 52 14.242 1.119 15.361

OKULLAR GENEL 
TOPLAM 289 15 304 52.932 3.294 56.226

EĞ
İT

İM
 K

U
R

U
M

LA
R

I

Bilim Sanat 
Merkezi 1 0 1 106 0 106

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Merkezi
1 0 1 831 0 831

Turizm Eğitim 
Merkezi (TUREM) 1 0 1 95 0 95

Halk Eğitim 
Merkezi 8 0 8 3.031 0 3.031

Mesleki Eğitim 
Merkezi 1 0 1 14 0 14

Rehberlik 
Araştırma 
Merkezi

1 0 1 748 0 748

EĞ
İT

İM
 K

U
R

U
M

LA
R

I Motorlu Taşıtlar 
Sürücü Kursları 

(MTSK)
0 16 16 0 6.173 6.173

Özel 
Rehabilitasyon 

Merkezleri
0 3 3 0 570 570

Dershaneler 0 8 8 0 3.382 3.382

Muhtelif Kurslar 0 7 7 0 1.194 1.194

TOPLAM EĞİTİM 
KURUMLARI 13 34 48 4.825 11.319 16.144

GENEL TOPLAM 302 49 352 57.757 14.613 72.370
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Tablo 2’de görüldüğü gibi 2014/2015öğretim yılı içinde İlimizde 14 ba-
ğımsız resmi ve 1 bağımsız özel 15 anaokulu, 131 resmi, 3 özel 134 ilkokul,100 
resmi 3 özel 103 ortaokul; farklı genel müdürlüklere bağlı 44 orta öğretim 
kurumu olmak üzere toplam 304 örgün eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu 
örgün eğitim kurumlarında toplam 56.226 kayıtlı öğrenci halen öğrenim gör-
mektedir.

İlimizde 8 Halk Eğitim Merkezi, 1 Bilim Sanat Merkezi, 1 Mesleki Eği-
tim Merkezi, 1 Turizm Eğitim Merkezi, 16 Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu 
(MTSK), 3 Özel Rehabilitasyon Merkezi, 8 Dershane ve 7 Muhtelif Kurslar adı 
altında toplam 48 eğitim kurumu vardır. Bu eğitim kurumlarında 2014/2015 
öğretim yılı başında 16.144 kişi eğitim görmektedir.

Örgün eğitim kurumlarımızda son iki öğrenim yılında öğrenim gören 
öğrenci sayıları aşağıda verilmiştir:



II. BÖLÜM

18

NEVŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Tablo 3. Son İki Yılın Sınıf Bazlı Öğrenci Sayısı

Sınıf 
Düzeyleri

Öğretim 
Yılı

ÖĞRENCİ SAYILARI

Değişim
%

KENT BELDE KÖY

T
O

PL
A

M

K
IZ

ER
K

EK

K
IZ

ER
K

EK

K
IZ

ER
K

EK

Okul Öncesi 
(3-5 )

2013-2014 1.449 1.597 437 448 313 310 4.554
10,52

2014-2015 1.605 1.736 379 365 454 494 5.033

1
2013-2014 1.330 1.328 448 492 300 333 4.231

-6,57
2014-2015 1.241 1.338 305 297 367 405 3.953

2
2013-2014 1.805 1.848 684 696 434 457 5.924

-29,27
2014-2015 1.328 1.363 303 321 404 471 4.190

3
2013-2014 1.363 1.319 480 490 297 343 4.292

37,28
2014-2015 1.872 1.851 434 471 609 655 5.892

4
2013-2014 1.314 1.353 492 533 316 334 4.342

-0,90
2014-2015 1.394 1.351 329 323 421 485 4.303

5
2013-2014 1.459 1.598 456 464 193 215 4.385

-1,64
2014-2015 1.430 1.481 327 392 341 342 4.313

6
2013-2014 1.427 1.555 421 460 209 216 4.288

1,52
2014-2015 1.436 1.542 327 375 342 331 4.353

7
2013-2014 1.479 1.492 574 618 264 242 4.669

-8,22
2014-2015 1.399 1.562 305 322 328 369 4.285

8
2013-2014 1.529 1.598 600 546 276 213 4.762

-2,90
2014-2015 1.471 1.470 410 458 422 393 4.624

9
2013-2014 2.132 2.269 112 93 0 0 4.606

2,39
2014-2015 2.093 2.338 131 154     4.716

10
2013-2014 1.848 1.881 72 59 0 0 3.860

0,39
2014-2015 1.927 1.746 95 107     3.875

11
2013-2014 1.488 1.443 58 48 0 0 3.037

18,11
2014-2015 1.736 1.668 89 94     3.587

12
2013-2014 1.398 1.392 45 47 0 0 2.882

4,55
2014-2015 1.501 1.343 90 79     3.013

2013-2014 20.021 20.673 4.879 4.994 2.602 2.663 55.832
0,55

2014-2015 20.433 20.789 3.524 3.758 3.688 3.945 56.226
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Tablo 3’de görüldüğü üzere 2013-2014 eğitim öğretim yılında 55.832 olan 
öğrenci sayımız, 2014-2015 yılında 56.226’ya çıkmıştır. İlimizde her yıl orta-
lama 4.500 öğrenci sisteme dâhil olmaktadır. İlkokul 2. sınıfta görülen ciddi 
düşüş oranı ülkemizde yaşanan sistem değişikliğinden kaynaklanmaktadır. 
Ortaöğretim 9. sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin 10. sınıfa devam oranla-
rındaki azalma açıkça görülmektedir. Öğrencilerdeki akademik yetersizliğin 
9. sınıfta ortaya çıkması ile birlikte başarı oranının düşmesi okul terklerini
oluşturan etkenlerden biridir.

Toplumun beklentileri ve sosyal yapı değiştikçe, kişinin istek ve ihti-
yaçları çeşitlendikçe öğretim programlarında belirlenen amaç, kapsam ve 
yöntemin değiştirilmesi ve geliştirilmesi kaçınılmazdır. Okulun temel amacı 
öğrencilerine ders programlarını anlatması ve bunun sonucunda ders prog-
ramlarının öngördüğü davranış değişikliğinin gerçekleşmesidir.

Öğretim faaliyetleri, okul kavramına özellikle okul dışı çevrede (veli, 
sosyal çevre, üst kurumlar, Bakanlık, medya vb.) anlam kazandıran temel 
hizmet alanıdır. Bu hizmet alanı okul, Bakanlık ve uluslararası kuruluşlar 
tarafından çeşitli ölçütlerle (PISA, TIMSS, YGS, TEOG vb.) ölçülür. Ülkele-
rin geleceği okullarında okuyan öğrencilerin ders programlarında öngörülen 
davranış değişikliğini kazanmasının yanı sıra gerekli bilgi ve becerilerle do-
natılmasına bağlıdır. Okul yönetimi, bireyin ve toplumun gereksinim duy-
duğu öğrenciyi yetiştirmek üzere öğretimi geliştirmeye ve gerçekleştirmeye 
çalışır. Ders programlarının öğrenci üzerinde tesirli olabilmesi için üç temel 
şart vardır. Birincisi öğrenme ortamının ders programına uygun olarak ha-
zırlanması, ikincisi personelin ders programının kazanımlarını kazandırmak 
için planlı çalışması ve üçüncüsü ise planın uygulanması ve sonuçlarının 
kontrol edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesidir.

1.1.1. Okul öncesi eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama

Örgün eğitimin ilk basamağını okul öncesi eğitim oluşturmaktadır. Bu 
ilk basamağın, yani okul öncesi eğitimin çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psiko-
motor ile dil gelişiminde önemli bir rolü vardır. Farklı bir deyişle, çocuğun 
doğduğu ilk günden temel eğitime başladığı 1.sınıfa kadar geçen süreç içinde 
bilişsel, duyuşsal, psiko-motor ile dil gelişimini büyük ölçüde tamamladığı-
nın bilimsel gerçek olduğu açıkça ortadadır.
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Okul öncesi eğitimi almış çocukların, okul öncesi eğitim almamış çocuk-
lara göre temel ve orta öğretimdeki akademik başarı düzeyi daha yüksektir. 
Ayrıca okul öncesi eğitimi almış çocukların yetenek ve seçici sınavlarda okul 
öncesi eğitimi almamış öğrencilere göre daha başarılı olduğu gözlenmiştir. 
Okul öncesi eğitimi alan öğrencilerin yakın çevresi ile iletişim kurma, pay-
laşma, iş bölümünde uyumluluk, sorumluluk duygusunun daha gelişmiş ol-
duğu bilinen olumlu davranış örnekleridir.

Tablo 4. Okul Öncesi Erişim ve Okullaşma Brüt/Net Oranları2

Okul 
Öncesi

2012-2013 2013-2014

D
eğ

iş
im

 %

NEVŞEHİR TÜRKİYE
N

ev
şe

hi
r/

T
ür

ki
ye

 K
ıy

as
ı 

%
NEVŞEHİR TÜRKİYE

N
ev

şe
hi

r/
T

ür
ki

ye
 K

ıy
as

ı 
%Ç

ağ
 N

üf
us

u

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
B

rü
t

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
N

et

Ç
ağ

 N
üf

us
u

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
B

rü
t

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
N

et

Ç
ağ

 N
üf

us
u

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
B

rü
t

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
N

et

Ç
ağ

 N
üf

us
u

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
B

rü
t

O
ku

ll
aş

m
a 

O
ra

nı
 

% 
N

et

3-5 Yaş 13.167 42,35 42,35 3.485.181 30,93 30,93 36,92 12.712 37,86 37,33 3.779.761 28,03 27,70 34,77 -5,84

4-5 Yaş 8.780 61,76 61,76 -2 44,08 44,04 40,24 8.593 52,10 51,30 2.539.183 37,93 37,45 36,98 -8,09

5 Yaş 4.515 76,38 76,38 - 55,35 55,35 37,99 4.261 60,76 59,16 1.290.772 43,48 42,54 39,07 2,83

İlimiz okullaşma oranları Tablo 4’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitimin 
kavramsal çerçevesinde bakıldığında İl geneli 2013-2014 öğretim yılı içinde 
okul öncesi çağ nüfusunun, 3-5 yaşa göre % 37,33’ü, 4-5 yaşa göre % 51,30’u, 
5 yaş göre % 59,16’sı okul öncesi eğitim almıştır.

Okul öncesinde ilimiz ülke kıyasına göre oldukça iyi bir durumdadır. 
Ancak özellikle 5 yaş okullaşma oranında 2012 yılında Bakanlığımızca haya-
ta geçirilen 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle azalma yaşanmıştır.

1.1.2. Zorunlu eğitimde okullaşma, devam ve tamamlama

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik 
sonucu getirilen yenilikleri; kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve zorunlu 
eğitimi 12 yıla çıkaran kanunla eğitim sisteminde başlayan yeni dönemin iki 
temel amacından biri toplumun ortalama eğitim süresini yükseltmek, diğeri 

2 Veri elde edilememiştir
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ise eğitim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerinin gerektirdiği 
yönlendirmeyi mümkün kılacak şekilde düzenlenmesidir.

Öğrenci hizmetleri yönetimi süreci, öğrencinin okul sistemine gelişi 
(kayıt veya nakil yoluyla) ile başlar; öğrencinin okul sisteminden çıkışı (öğ-
rencinin mezun olması, nakil gitmesi veya kaydının silinmesine kadar) ile 
biter. Öğrencinin kaydolduğu okula uyumu ile başarısı arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Bu nedenle okul yönetimi ve ders/sınıf öğretmeni, öğrencinin aday 
kaydı ile başlayan ve mezun oluncaya kadar devam eden süre içinde öğren-
cinin rollerini ve beklentilerini dengeli olarak sürdürmeye çalışır.

Tablo 5. Okullara Erişim ve Okullaşma Brüt/Net Oranları
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İlkokul 17.680 106,5 98,64 5.202.697 107,51 98,86 98,86 -0,23 111,1 99,43 4.980.462 111,9 99,57 -0,14 -38,8

Ortaokul 19.228 102,1 94,14 5.171.717 107,64 93,09 93,09 1,13 103,4 95,49 5.035.076 108,8 94,52 1,03 -9,29

Ortaöğretim 19.432 85,97 70,06 5.162.536 96,76 70,06 70,06 0,00 93,32 76,50 5.248.977 103,3 76,65 -0,20 -0,20

Tablo 5’de görüleceği gibi ilimiz okullaşma oranı ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğretim kademelerinde hemen hemen Türkiye ortalamaları ile aynı se-
viyededir.

Tablo 6. Derslik ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayıları

KADEME ÖĞRENCİ DERSLİK ÖĞRETMEN

DERSLİK 
BAŞINA 
DÜŞEN 

ÖĞRENCİ

ÖĞRETMEN 
BAŞINA 
DÜŞEN 

ÖĞRENCİ
İlkokul 21.508 1.012 1.138 21 19

Ortaokul 18.102 1.011 1.185 18 15

Orta 
Öğretim 15.361 672 1.214 22 13

TOPLAM 56.226 2.757 3.599 20 16
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İlimizde derslik başına düşen öğrenci sayıları Tablo 6’da görüleceği gibi 
ilkokulda 21, ortaokulda 18, genel ortaöğretimde 22, mesleki ortaöğretimde 
24 olarak gerçekleşmiştir.

Okulların amaçlarını gerçekleştirebilmesi için öncelikle eğitim ortamla-
rının fiziki kapasitesinin geliştirilmesi, eğitim kurumlarının arasındaki etki-
leşim ve işbirliğinin artırılması gerekmektedir. Bu çerçeveden olmak üzere 
eğitim kurumlarındaki iyi uygulamaları teşvik etmek ve yaygınlaştırma ça-
lışmalarını belli bir politika çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Ayrıca 
ders program kazanımlarını öğrencilere kazandırabilmek, verimli ve etkili 
olabilmek için donatım ve ders araçları standartlarını uygulamak, yerel ihti-
yaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak ge-
rekmektedir. Tüm bunların olabilmesi eğitim kurumlarının idari kapasite ve 
yönetim kalitesinin geliştirilmesine bağlıdır. Bunun sonucunda da eğitim ku-
rumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkların giderilmesi beklenmektedir.

Tüm öğrencilerin yukarıda bahsedilen kaliteli eğitim için bulunduğu 
yerleşim biriminde eğitim hizmetlerini alabilmeleri ve istedikleri okula gi-
debilmeleri her zaman mümkün değildir. Bu bağlamda ilköğretim ve ortaöğ-
retim okulları bulunmayan yerleşim birimlerindeki öğrencilerimiz taşımalı 
eğitim kapsamında taşıma merkezi okullara taşınarak ya da pansiyon hiz-
metlerinden yararlandırılarak eğitim görmeleri sağlanmaktadır.

Tablo 7. Taşımalı Eğitim Bilgileri

ÖĞRETİM 
YILI DEĞİŞKENLER

Okul Grubu
ToplamTemel 

Eğitim Ortaöğretim Engelli

20
13

-2
01

4

Taşınan Yerleşim Birimi 
Sayısı 102 133 14 249

Taşıma Merkezi Okul Sayısı 57 37 31 125

Toplam Öğrenci 34.570 17.865 278  52.713 

Taşınan Öğrenci 1.800 2.958 278  5.036 

Oran % 5,21 16,56 100,00 9,55

20
14

-2
01

5

Taşınan Yerleşim Birimi 
Sayısı 123 151 15 289

Taşıma Merkezi Okul Sayısı 42 49 35 126
Toplam Öğrenci 34.286 19.124 389  53.799 
Taşınan Öğrenci 1.874 3.383 389  5.646 
Oran % 5,47 17,69 100,00 10,49

Değişim % -4,03 0,01 0 0,09



II. BÖLÜM

23

NEVŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Tablo 7’de görüldüğü gibi 2013-2014 eğitim öğretim yılında Temel Eği-
tim ve Ortaöğretim kurumlarımıza ait 249 birimden 125 taşıma merkezinde 
toplam 5.036 öğrenci taşınmış olup 2014-2015 eğitim öğretim yılında ise 289 
birimden 126 taşıma merkezinde 5.646 öğrenci taşınmaktadır.

Tablo 8. Son İki Eğitim Öğretim Yılının Eğitim Programları Çıktıları345

 Öğrenci 
Değişkenleri Yıllar

Okul Grupları 

Temel Eğitim Orta Öğretim Toplam 

Öğrenci 
Sayısı Sayı Oran Öğrenci 

Sayısı Sayı Oran Öğrenci 
Sayısı Sayı Oran 

Teşekkür 
Belgesi Alan3

2012-2013 18.8974 10.899 57,68 14.020 6.790 48,43 32.917 17.689 53,74

2013-2014 18.104 9.396 51,9 14.694 6.752 45,95 32.798 16.148 49,41

Takdir Belgesi 
Alan 

2012-2013 18.897 5.246 27,76 14.020 2.931 20,91 32.917 8.177 24,84

2013-2014 18.104 7.629 42,13 14.694 4.287 29,18 32.798 11.916 36,46

Bir Üst Sınıfa 
Geçen 

2012-2013 39.472 38.538 97,63 14.020 10.821 77,18 53.492 49.359 92,27

2013-2014 38.019 36.268 95,39 14.694 13.494 91,83 52.713 49.762 94,4

Sınıf Tekrarı 
Yapan 

2012-2013 39.472 213 0,54 14.020 416 2,97 53.492 629 1,18

2013-2014 38.019 156 0,41 14.694 565 3,85 52.713 721 1,37

Okul Terk / 
İlişiği Kesilen 
/ Beklemeli

2012-2013 39.472 721 1,83 14.020 2.783 19,85 53.492 3.504 6,55

2013-2014 38.019 933 2,45 14.694 2.584 17,59 52.713 3.517 6,67

Disiplin 
Cezası Alan 

2012-2013 39.472 15 0,04 14.020 367 2,62 53.492 382 0,71

2103-2014 38.019 0 0 14.694 499 3,4 52.713 499 0,95

Örgün 
Eğitim Dışına 

Çıkarma 
Cezası Alan 

2012-2013 39.472 0 0 14.020 1 0,01 53.492 1 0

2103-2014 38.019 0 0 14.694 6 0,04 52.713 6 0,01

Burs Alan 
2012-2013 39.472 511 1,29 14.020 736 5,25 53.492 1.247 2,33

2103-2014 38.019 433 1,14 14.694 1327 9,03 52.713 1.760 3,34

BBE/
TÜBİTAK 

Projesi 

2012-2013 39.472 540 1,37 14.020 344 2,45 53.492 884 1,65

2103-2014 38.019 330 0,87 14.694 47 0,32 52.713 377 0,72

Kültürel 
ve Sportif 
Faaliyet 

2012-2013 39.472 -5 0 14.020 - 0 53.492 - 0

2103-2014 38.019 5.096 13,4 14.694 2.674 18,2 52.713 7.770 14,74

Tablo 8’de sonuçların izlenmesine yönelik çeşitli çıktılar görülmektedir. 
Buna göre 2013-2014 eğitim öğretim yılında temel eğitim ve ortaöğretimde 
toplam 32.798 öğrenciden 16.148’i Teşekkür, 11.916’sı Takdir Belgesi almıştır. 
Temel eğitim ve ortaöğretimde toplam 52.713 öğrencinin 49.762’sinin bir üst 

3 Temel Eğitim 1,2, 3 ve 4. Sınıflarında bu tür belge verilmemektedir.
4 İl geneli 5,6,7 ve 8. Sınıf öğrenci sayılarıdır.
5 Veri elde edilememiştir.
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sınıfa geçtiği 721’inin sınıf tekrarı yaptığı, 3.517 öğrencinin ise okul terk etti-
ği veya çeşitli sebeplere dayalı olarak okulla ilişiğinin kesildiği anlaşılmakta-
dır. Okulla ilişiği kesilen öğrencilerin açık öğretim lisesine kayıt, Örgün eği-
tim dışına çıkma, öğrenim hakkını kullanmama, yurtdışı ve vefat alanlarında 
yoğunlaştığı görülmektedir.

Ortaöğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin dağılımı 
ise aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi gerçekleşmiştir.

Tablo 9. Lise Grubu Öğrenci Oranları

Sınıf 
Düzeyi

2012/2013 2013/2014

Ortaöğretim 
Öğrenci 
Sayısı

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim
Lise Grubu Ortaöğretim 

Öğrenci 
Sayısı

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim
Lise Grubu

ÖS Oran ÖS Oran ÖS Oran ÖS Oran
10.Sınıf 3.404 1.844 54,17 1.560 45,83 3.860 2.226 57,67 1.634 42,33

11.Sınıf 2.942 1.504 51,12 1.438 48,88 3.037 1.708 56,24 1.329 43,76

12.Sınıf 2.956 1.497 50,64 1.459 49,36 2.882 1.460 50,66 1.422 49,34

Toplam 9.302 4.845 52,09 4.457 47,91 9.779 5.394 55,16 4.385 44,84

Tablo 9’da görüldüğü gibi; 2012-2013 eğitim öğretim yılında Mesleki ve 
Teknik Liselerde 10. Sınıfta 1.844, 11. sınıfta 1.504, 12. sınıfta 1.497 olmak 
özere toplam 4.845 öğrenci bulunmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında 
Mesleki ve Teknik Liselerde 10. Sınıfta 2.226, 11. sınıfta 1708 12. sınıfta 1460 
olmak özere toplam 5.394 öğrenci bulunmaktadır.

Öğrencileri zorunlu eğitim içerisinde tutmak ve onları izlemek, gerekli 
yerlerde projeler geliştirmek, okulların ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin gö-
revleri arasında yer almaktadır.

1.1.3. Yükseköğretime katılım ve tamamlama

Yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda en az 2 yıllık 
yapılan öğretimdir. Türkiye’deki üniversitelerde mesleki eğitim zorluğuna 
göre en az 3 ya da 4 yıllık devamlı eğitim veren lisans veya fakülte, 2 yıllık 
eğitim veren ön lisans veya meslek eğitim programları vardır.

Bunların yanı sıra yine Türkiye’de öğrencilerin derslere fiziki olarak ka-
tılma zorunluluğu olmayan bir öğretim şekli olan Açık Öğretim Fakültesi 
de farklı bir eğitim şekli olarak sayılabilir. Uzaktan eğitim,  son zamanlarda 
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bilgisayar ve internet erişiminin artmasıyla daha da yaygınlaşan bir öğretim 
biçimidir. Türkiye’de ön lisans, lisans ve yüksek lisans ve doktora öğretim-
leri yapılmaktadır.

Tablo 10. Yüksek Öğrenime Yerleşme Nevşehir-Ülke Kıyası6
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2012 23,79 27,40 5,33 56,53 23,02 25,83 6,18 55,03 3,34 6,08 -13,75 2,73

2013 28,60 25,34 3,92 60,86 25,26 24,15 6,07 55,48 13,22 4,93 -35,42 9,70

Tablo 10’da görüldüğü gibi yükseköğrenime yerleşme Nevşehir-Ülke kı-
yasında farkın Türkiye geneli kıyasında ilimizin 2012 yılında lisansta 3,34, 
ön lisansta 6,08, AÖF de -13,75 olmak üzere toplam 2,73 olduğu; 2013 yılında 
ise lisansta 13,22, ön lisansta 4,93, AÖF de ise -35,42 olmak üzere toplam 9,70 
olduğu anlaşılmaktadır.

1.1.4. Hayat Boyu Öğrenim Hizmetleri

Hayat Boyu Öğrenme, “Bilgiyi, yeteneği ve yeterliği geliştirmek ama-
cıyla, kişisel, vatandaşlık ve sosyal hayatla ilgili olan perspektif içerisinde, 
hayatın her anında üstlenilebilen tüm öğrenme aktiviteleri” olarak tanım-
lanmaktadır.

Okul öncesi dönemden, emeklilik sonrasına kadar, her çeşit kabiliyeti, ilgiyi, 
bilgiyi ve yeterliği edindirir ve günceller. Bilginin gelişmesini ve her vatandaşın 
bilgiye dayalı topluma katılmasını, geleceğini daha iyi kontrol altına almasını 
sağlayacak yeterliğin gelişimini teşvik edecek programlar açar. Boş zamanla ilgi-
li yetenek geliştirme gibi geleneksel olmayan öğrenciyi de kapsar; daha ileri dü-
zeyde öğrenme imkânları sunar. Böylece fırsatlar, gerçekten öğrenmeye istekli 
potansiyel kişinin ihtiyaçlarına ve maksatlarına uygun hale getirilir.

6 2014 yılı yerleşme oranları OSYM tarafından açıklanmamıştır.
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Öğrenim olanakları tüm vatandaşlara sürekli bir biçimde sağlanmalıdır. 

Pratikte bu durum, her vatandaşın, yaşantısının her aşamasında, kendi ihti-

yaç ve ilgilerine uygun öğrenim yollarına sahip olması anlamına gelmektedir. 

Öğrenimin içeriği, öğrenime erişim yolları ve öğrenimin nerede gerçekleştiği 

öğrenen kişiye ve bu kişinin öğrenim gereksinimlerine bağlıdır. Yaşam boyu 

öğrenim aynı zamanda temel becerilerin güncellenmesi yoluyla kişilere ikin-

ci bir fırsat yaratabilmek ve daha ileri düzeylerde öğrenim imkânları sunmak 

anlamına da gelmektedir. Sunulan imkânların öğrenen kişiye uygun olarak 

düzenlenebilmesi için bu imkânları sağlayacak olan sistemin de açık ve es-

nek olması gerekmektedir.

İş alanlarının dağılımı değişmekte, beceri sahibi olmadan yapılan işler 

yok olmaktadır. OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ülkele-

rinde, her yıl yaklaşık % 18 oranında işçi işini kaybetmekte ve işini ko-

ruyabilmek için daha fazla bilgi ve beceriye ihtiyaç duymaktadır. Gerçek 

şudur ki ‘Yüksek ve sürekli işsizlik, düşük ücretle çalışan nüfusun önemli 

bir bölümünü oluşturmakta ve bunlar toplum içinde risk grubunu oluştur-

maktadırlar. Onlara zamanında ve etkili bir çözümle yaklaşılması zarurî 

hâle gelmiştir.

Çalışmanın yapısal değişim geçirmekte olduğu ortadadır. Peki, yapılma-

sı gereken nedir? Bireylerin her bilgi ve beceri birikimini yenilemesine ihti-

yaç vardır. Kilit cümle «Hayat Boyu Öğrenmedir». Hayat boyu öğrenmemin 

iki temel boyutu vardır. Bunlar;

1. Boyut: Mesleki ve Teknik Eğitimi Kursları

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha kar-
maşık bir yapıda bulunmaya başlaması, meslekî yeterliklerin de geniş tabanlı 
bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre 
geliştirilmesini zorunlu hâle getirmektedir. Bu bağlamda HEM’ler sorum-
luluk alanları içindeki köyler, beldeler ve kentteki üretim ve hizmet sektör 
tarama ve inceleme çalışmaları yapmalıdır. Bu bağlamda HEM meslek mo-
dülündeki mesleki ve teknik kursların alt türevleri olan mesleklerin çeşitliği 
ve yörelere göre açılması gerekmektedir.
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2. Boyut: Genel Kurslar

İnsan toplum içinde yaşar. İnsanın toplumla uyumlu yaşamasının iki 

temel unsuru olduğu söylenebilir. Bunlar insanın sosyalleşmesi ve kültür-

lenmesidir.

İnsana ilişkin bir kavram olarak kültür, tarih içerisinde yaratılan bir an-

lam ve önem sistemidir. Kültür kavramının temelinde insan olgusu yatmak-

tadır. İnsan bir canlı olarak vardır; doğar, yaşar ve ölür. Bu insanın biyolojik 

yönünü ortaya koyar. Asıl insanı insan yapan olgu onun kültürlenmesidir. 

Bizi diğer insanlardan veya toplumlardan ayıran en önemli unsurun kültür 

olduğu söylenebilir.

İnsanın kültürlenmesi ve sosyalleşmesi kendine, ailesine, çevresine, top-

luma sayısız olumlu katkı sağladığı yadsınamaz. İşte HEM’ler sorumlu oldu-

ğu çevrede yaşayan insanların sosyalleşmesi ve kültürlenmesi için bolca sos-

yal ve kültürel kurslar açmalıdırlar. Bu tarz kursların açılmasıyla insanların 

sosyalleşmesi, kültürlenmesi arasında olumlu bir korelasyon ilişkisi vardır.

Tablo 11. Açık Öğretim Öğrenci Sayıları

Değişken
2012-2013 2013-2014

DeğişimKayıtlı 
Öğ. S.

Aktif 
Öğ. S.

Pasif 
Öğ. S.

A.Ö.
Oran

Kayıtlı 
Öğ. S.

Aktif 
Öğ. S.

Pasif 
Öğ. S.

A.Ö.
Oran

Açık 
İlköğretim 1.700 635 1.065 37,35 1.610 514 1.096 31,93 -14,53

Açık Lise 1.861 1.764 97 94,79 2.939 2.814 95 95,75 1,01

Mesleki 
Açık Lise 368 315 53 85,60 420 358 62 85,24 -0,42

Toplam 3.929 2.714 1.215 69,08 4.969 3.686 1.253 74,18 7,39

Tablo 11’de görüldüğü gibi 2012-2013 Eğitim -Öğretim yılında Açık  

ilköğretim, Açık Lise ve Mesleki Açık Liseye 3.929 öğrenci kayıtlı olup, bun-

lardan 2.714’ü aktif öğrenci, 1.215’i öğrenci pasif durumdadır. 2013-2014 Eği-

tim -Öğretim yılında ise Açık ilköğretim, Açık Lise ve Mesleki Açık Liseye 

4.969 öğrenci kayıtlı olup, bunlardan 3.686’sı aktif öğrenci, 1.253’ü öğrenci 

pasif durumdadır.
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Tablo 12. HEM Faaliyet Verileri7

Faaliyet 
Çeşidi

2012/2013 2013/2014 Değişim
H
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Hedef 
Kitle 
Çağ 
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Ç
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Sa
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sı

Ç
eş

id
i

Sa
yı

sı

Ç
eş

id
i

Sa
yı

sı

Mesleki 
ve Teknik 
Kurslar

190.083 41 288 6.106 3,21 189.978 76 410 8.739 4,6 85,37 42,36 43,12

Sosyal ve 
Kültürel 
Kurslar

214.311 34 496 10.274 4,79 212.292 35 348 6.701 3,16 2,94 -29,84 -34,78

Okuma 
Yazma 

Kursları
10.680 2 58 262 2,45 10.094 4 49 193 1,91 100,00 -15,52 -26,34

Seminer 
ve 

Konferans
214.311 2 2 177 0,08 212.292 2 30 962 0,45 0,00 1400,0 443,50

Seçme 
Sınavları 
Hazırlık 
Kursları

7.744 6 41 750 9,68 7.644 12 103 2.217 29,00 100,00 151,22 195,60

Tablo 12’de görüldüğü gibi 2013 yılında Hayat Boyu Öğrenime katılım 

oranı % 3,21 iken 2014 yılında % 4,60 olmuştur.

Hayat boyu öğrenim kapsamında Okullar Hayat Olsun Projesi İl gene-

linde 114 okulumuzda devam etmektedir. Proje kapsamında İl Orman İşlet-

me Müdürlüğü ve Belediyelerle ağaçlandırma ve bahçe düzenlemeleri konu-

larında ortak çalışmalar yapılmaktadır.

1.1.5. Özel Eğitime Erişim ve Tamamlama

Bireyler, birbirinden farklı ve benzer özelliklere sahip olup, benzerlikle-

rini ve farklılıklarını dikkate alan, gelişmekte ve değişmekte olan dünyaya 

ayak uydurmalarını sağlayacak bir eğitim sürecine gereksinim duymaktadır. 

Beden, zihin, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri yönünden normal ço-

7 Mesleki Teknik Kurslar (18-65), Sosyal Kurslar(10-64), Okuma Yazma kursları, Seminer ve 
Konferanslar (10-64) 2012 ve 2013 TÜİK verilerine göre yaş grubu temel alınmıştır. Seçme 
Sınavlarına Hazırlık Kursları belirtilen eğitim öğretim yılının ilimizdeki 8.ve 12.Sınıf öğ-
renci sayılarının toplamı alınmıştır.
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cukların gelişim özelliklerinden ayrılan çocukların eğitim ve öğretim işlerini 
kapsayan çalışmalar “özel eğitim” olarak tanımlamaktadır.

Özel Eğitim; özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken 
dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve 
araç-gereçler kullanılarak desteklenmesi ve mevcut kapasitelerini en üst se-
viyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu bireylerin toplumca 
kendilerinden beklenen rol ve sorumlukları ile gelişimsel görevlerini yerine 
getirebilmeleri, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabil-
melerine bağlıdır.

Türkiye’de özel eğitim; örgün eğitimin verildiği okulların özel alt sınıf-
larında, kaynaştırma sınıflarında, kaynak odalarda ve ayrıca özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir.

Son yıllarda Türkiye genelinde olduğu gibi İlimiz genelinde resmi okul-
larda ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitime muhtaç öğrencilerimize 
yönelik eğitim –öğretim faaliyetleri hızla artmaktadır. İlimizin bu alanda en 
önemli eksikliklerinin başında özel eğitim okullarının yetersizliği ve okullar-
da görev yapacak olan alanında uzman öğretmen ihtiyacı gelmektedir.

Tablo 13. Kamu Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitim Gören Engelli Öğrenci Sayıları

Engel 
Türü

2013/2014 2014/2015 Değişim (%)

Şube 
Sayısı

Öğrenci 
Sayısı

Şube 
Sayısı

Öğrenci 
Sayısı

Şube 
Sayısı

Öğrenci 
Sayısı

Görme 
Engelli - - - - - -

İşitme 
Engelli 2 8 5 8 150,00 0,00

Zihinsel 
Engelli 36 216 112 231 211,11 6,94

Otistik 5 17 12 15 140,00 -11,76

Toplam 43 241 129 254 200,00 5,39

Tablo 13’de görüldüğü gibi İlimizde özel şube sayısının bir önceki yıla 
göre % 200 arttığı tespit edilmiştir. Öğrenci sayısı artış hızının ise bir önceki 
seneye göre % 5,39 olduğu görülmektedir.
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Tablo 14. Mevcut Öğrenci Sayısına Göre Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrenci Oranı

Yıllar

Temel Eğitim Ortaöğretim Toplam
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)

2012/2013 39.472 231 0,58 14.020 21 0,14 53.492 252 0,47

2013/2014 36.993 132 0,35 14.479 9 0,06 51.472 141 0,27

2014/2015 40.865 405 1,00 15.361 88 0,57 56.226 493 0,87

Tablo 14’de görüldüğü üzere; 2014-2015 öğretim yılında İlimizde kay-
naştırma eğitim alan öğrenci sayısında bir önceki yıla oranla % 222 oranında 
artış vardır.

1.1.6. Özel Politika Gerektiren Grupların Eğitim ve Öğretime 
Erişimi

Öğrenim hayatı içerisinde herhangi bir sebeple öğrenimini tamamlaya-
mamış mesleksiz bireylerin, özellikle ve öncelikle özel politika gerektiren 
(dezavantajlı) grupların mesleki beceri edinmelerini sağlamak yine Milli Eği-
tim Müdürlüklerinin görevleri arasında yer almaktadır.

Özel politika gerektiren (dezavantajlı) gruplar 7 kategoride ele alınmak-
tadır. Bunlar;

1. Engeli dolayısıyla eğitime erişim sağlayamamış gruplar,

2. Güvenlik nedeniyle göç etmiş kişiler,

3. Şiddet mağduru kadınlar,

4. Eğitime erişim fırsatı bulamamış olan bireyler,

5. Muhtaç durumdaki dul ve yetimler,
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6. Cezaevlerinden tahliye olmuş veya olmamış, bir mesleki becerisi
olmayan veya meslek değiştirmek isteyenler,

7. Bir meslek sahibi olmak isteyen ev hanımları.

Nevşehir Valiliği Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda özellikle ka-
dınların eğitime erişimi ve meslek sahibi olmaları için yapılan çalışmalarda 
Müdürlük olarak tüm kamu kurumları ile işbirliği geliştirilmesine özen gös-
terilmektedir.

Bu bağlamda çeşitli kamu kurumları (Belediyeler, Cezaevi, İŞKUR gibi) 
ile ortak yapılan protokollerle meslek edindirme kursları açılmasına devam 
edilmektedir. 2014 yılı içerisinde 49 adet okuma yazma kursu açılmış bu 
kurslara 104 kadın katılmıştır. Kişisel gelişim, mesleki eğitim, yabancı dil 
ve geleneksel el sanatları alanlarında açılan 610 adet kurstan 5.055 kadın 
yararlanmıştır.

1.1.7. Özel Öğretim Hizmetleri

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile gerçek kişi ve özel tüzel 
kişilikler eliyle de eğitim-öğretim hizmetleri yapılması imkânı sağlanmıştır.

Özel öğretim kurumlarının kendi içlerinde, özel eğitim öğretim kurum-
ları ve özel yaygın eğitim kurumları olmak üzere iki ana bölüme ayrıldığı 
söylenebilir. Özel örgün eğitim kurumları özel okul öncesi eğitim, ilköğre-
tim, özel eğitim ve ortaöğretim özel okullarından oluşurken, çeşitli kurslar, 
uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, dershaneler, motorlu taşıt sürücüleri 
kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları da 
özel yaygın eğitim kurumlarını oluşturmaktadır.
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Tablo 15. Özel Öğretim Kurum/Okul ve Öğrenci/Kursiyer Sayısı89

Özel
Öğretim 

Kurumları
Kurum 
Türü

Öğretim Yılı
Değişim Oranı
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Özel Eğitim-
Öğretim 
Kurumu

Okul 
Öncesi 3 240 137 57,08 3 240 164 68,33 0,00 0,00 19,71 19,71

İlkokul 3 1.071 640 59,76 3 1.071 734 68,53 0,00 0,00 14,69 14,68

Ortaokul 3 1.285 884 68,79 3 1.285 1.002 77,98 0,00 0,00 13,35 13,36

Özel And. L 2 693 428 61,76 2 693 359 51,80 0,00 0,00 -16,12 -16,13

Özel Fen L 2 516 287 55,62 2 516 316 61,24 0,00 0,00 10,10 10,10

Toplam 13 3.805 2.376 62,44 13 3.805 2.575 67,67 0,00 0,00 8,38 8,38

Özel Yaygın 
Eğitim 

Kurumu

MTSK8 17 11.520 5164 44,83 17 11.520 6.173 53,59 0,00 0,00 19,54 19,54

Özel Eğitim 
ve Reh. M.9 3 117 530 452,99 3 117 575 491,45 0,00 0,00 8,49 8,49

Öğrenci 
Yurdu 22 1.520 973 64,01 24 1.640 1.047 63,84 9,09 7,89 7,61 -0,27

Özel 
Muhtelif 
Kurslar

4 438 681 155,48 7 438 1.194 272,60 75,00 0,00 75,33 75,33

Dershane 14 2.610 3.933 150,69 11 1.821 3.382 129,58 -21,43 -30,23 -14,01 -14,01

Toplam 60 16.205 11.281 69,61 62 15.536 12.371 79,63 3,33 -4,13 9,66 14,38

Tablo 15’te görüldüğü gibi özel eğitim-öğretim kurumları 3.805 kapasite-

ye sahip olup, 2.575 öğrenci ile %67,67 doluluk oranında hizmet vermektedir. 

Özel Fen Lisesinde kurum sayısı aynı iken öğrenci sayısında artış görülmüştür.

İlimizde 2014-2015 eğitim öğretim yılında 7 dershane faaliyetine devam 

etmektedir. 14 Mart 2014 tarih ve 6528 sayılı kanun ile 5580 sayılı Özel Öğre-

tim Kurumları Kanununa ek geçici 5. madde ile kapatılmasına karar verilen 

dershanelerden 4 tanesi özel okul dönüşümü için başvurmuş halen işlemleri 

devam etmektedir.

8 MTSK’larda eğitim faaliyetleri 1 yılda 12 defa yapıldığı için kursiyer sayıları 12 dönemin 
toplamı olduğundan kapasite de 12 ile çarpılmıştır

9 Rehabilitasyon Merkezlerinde sınıflarda bireysel ders işlendiğinden kapasite kullanımı 
tam olarak hesaplanamamaktadır.
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2. EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE

2.1. Öğrenci Başarısı ve Öğrenme Kazanımları

Türk Milli Eğitim Sistemi’nin varlık amacı eğitim sistemimizin genel ve 
özel amaçları ile temel ilkelerini öğretim programları vasıtasıyla öğrencilere 
kazandırmaktır. Öğretim programlarının temelinde ise kazanımlar yer al-
maktadır. Kazanımlar öğrenme süreci içerisinde planlanmış ve düzenlenmiş 
yaşantılar sayesinde öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve 
değerlerdir.

2.1.1. Öğrenci

Yenilenen öğretim programları yapılandırmacı yaklaşım temelinde, öğ-
renci merkezli sarmal bir yapıya sahiptir.

Yapılandırmacılık, bilginin kişinin deneyimleri, gözlemleri, mantıksal 
çözümlemeleri sonucunda kendine özgü anlam yüklenerek şekillendirilmesi 
ve yapılandırılmasıdır. Temel dayanağı bilgiyi aktarmak değil, bilginin ye-
niden yapılandırılması olan üretici öğrenme, keşfederek öğrenme, duruma 
bağlı öğrenme gibi teorilerin birleşmesi ile oluşan görüştür. Öğrenmenin ge-
lişmesi tamamıyla öğrenenin konuyu nasıl algıladığı ile ilgilidir (Akınoğlu, 
2004).

Sarmal yapı ise içerik düzenleme yaklaşımlarından ilerlemecilik fel-
sefesine dayanan bir programlama yaklaşımıdır. Sarmal yapıda konuların 
yıllara göre aşamalık göstermesi yerine konular aynı başlıkta süreklilik 
gösterir ve konuların tekrarı vardır. Konuların yeri ve zamanı geldikçe tek-
rar tekrar öğretilmesi söz konusudur. Önceki öğrenilenler tekrar edilirken 
konuların kapsamı genişletilir. Genişleyen kapsam bu tekrarın üstüne ku-
rulur. Temelinde yeni öğrenilenlerin ön öğrenmeler üzerine inşa edilmesi 
düşüncesi vardır.

Eğitim öğretim etkinliklerine hazırlıkla ilgili olarak birçok araştırma 
bulunmaktadır. Bu araştırmaların birçoğunda öğrencilerin hazır bulunuş-
luk düzeyleri incelenmiş ve hazır bulunuşluk düzeylerine etki eden faktör-
ler ele alınmıştır. Araştırmalardan bazıları okul ve öğretmenlerin bazıları 
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da aile ortamı gibi etmenlerin etkisine yer vermiştir (Farver ve diğerle-
ri, 2006; Landry ve diğerleri 2006; Leventhal ve diğerleri, 2004; Halle ve 
Zaff, 2000; Unutkan, 2007). Tüm bu etmenlerin yanı sıra bir önceki eğitim 
kademesinin öğrenciye sunmuş olduğu bilgi ve birikimler de öğrencilerin 
mevcut eğitim kademesindeki hazır bulunuşluk seviyeleri ile yakından iliş-
kilidir.

Hazır bulunuşluk öğrenci başarısı üzerinde doğrudan etkili bir unsur-
dur. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ile akademik başarıları arasında 
pozitif yönlü doğrusal bir ilişki söz konusudur. Başka bir ifadeyle öğrencinin 
hazır bulunuşluk düzeyi ne kadar artırılırsa akademik başarısının da o kadar 
artırılabileceği öngörülmektedir. Zira hazır bulunuşluk düzeyi yüksek olan 
öğrenciler; derste işlenen konuları daha çabuk kavrar, konu ile ilgili yorum-
lar yapabilir, bir önceki konuyu iyi öğrendiği için diğer konuyu öğrenmeye 
daha hazır hale gelir.

Sonuç olarak, her eğitim öğretim kademesinde kazanımların öğrenci-
lere tam ve eksiksiz olarak kazandırılması üst öğrenim kademelerine ge-
çen öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyesini artıracak, dolaylı olarak da 
öğrenci başarısı artacaktır. Ancak süreç içerisinde bazen okul yönetimleri 
ve öğretmenler öğretim programlarında yer alan kazanımların bazılarına 
eğitim öğretim sürecinde yer vermeyebilmektedir. Çoğu zaman kazanımlar 
ders konuları ile ilişkilendirilmemektedir. Böylece kazanımların kazandı-
rılmasından ziyade konunun kazanımlardan bağımsız, plansız ve amaçsız 
şekilde öğretilmesine ağırlık verilebilmektedir. Ayrıca bazı derslerde (Be-
den Eğitimi, Görsel Sanatlar vb.) kazanımlardan kopuk plansız etkinliklere 
yer verilebilmektedir.

Tüm bu etkenler bütünsel olarak değerlendirildiğinde öğrenme güçlüğü, 
hazır bulunuşluk ve motivasyon düzeyinin az olması ve öğrenci/öğretmen 
devamsızlığı gibi farklı nedenlerle öğrencilerde görülen kazanım eksikliği 
bir üst kademeye geçen öğrencilerin başarılarını olumsuz yönde etkilemek-
tedir. Dolayısıyla her sınıf düzeyinde verilmesi gereken kazanımların öğren-
cilere eksiksiz olarak kazandırılması eğitim öğretim süreçlerinin etkililiği ve 
verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.
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Öte yandan “Bir öğrenme kazanımı öğrencinin öğrenme dönemi sonun-
da ne bilmesini, ne anlamasını ve /veya yapabilmesinin belirlendiği ifadeler-
dir.” (Donnelli ve Fitznaurice 2005), Bilgi, beceri ve tutum olarak ifade edilir.

• Öğrenme kazanımları, öğretilen konunun içeriğinden çok öğrenci-
lerin neleri başardığına odaklanır.

• Öğrenme kazanımları öğrenme aktivitesi sonunda öğrencinin neyi
yapabileceğine odaklanır.

2014-2015 öğretim yılı başlangıcında Nevşehir’de öğrenim gören öğren-
cilere hazır bulunuşluk sınavı yapılmış ve bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Kaza-
nımlarla ilgili program geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

2.1.2. Öğretmen

Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevle-
rini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk 
Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yü-
kümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi 
ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
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Tablo 16. Okul Türü Bazında Öğretmen Norm ve Mevcut Durumu

Okul Türleri
2013-2014 2014-2015

DEĞİŞİMNorm Mevcut Oran Norm Mevcut Oran
Eğitim Kurumları 169 104 61,54 197 137 69,54 13,00

Halk Eğitim Merkezi 55 37 67,27 55 44 80,00 18,92
Bilim ve Sanat Merkezi 21 1 4,76 22 1 4,55 -4,51
Mesleki Eğitim Merkezi 37 31 83,78 34 31 91,18 8,83

Özel Eğitim Merkezi 35 18 51,43 37 23 62,16 20,87
Öğretmenevi-Milli Eğitim M. 0 0 0,00 20 21 105,00 0,00

Rehberlik Araştırma 
Merkezi 10 8 80,00 18 9 50,00 -37,50

Turizm Eğitim Merkezi 11 9 81,82 11 8 72,73 -11,11
Temel Eğitim 2.495 2.258 90,50 2.539 2.334 91,93 1,58

Anaokulu 69 63 91,30 69 61 88,41 -3,17
İlkokul 1.109 1.088 98,11 1.139 1.123 98,60 0,49

Ortaokul 1.317 1.107 84,05 1.185 1.006 84,89 1,00
İH Ortaokul 0 0 0 146 144 98,63 0,00
Lise Grubu 515 466 90,49 500 438 87,60 -3,19

Anadolu Lisesi 253 241 95,26 377 346 91,78 -3,66
Anadolu Öğretmen Lisesi 66 65 98,48 0 0 0,00 -100,00

Çok Programlı Lise 66 45 68,18 75 42 56,00 -17,86

Fen Lisesi 21 22 104,76 23 22 95,65 -8,69

Genel Lise 109 93 85,32 0 0 0,00 -100,00

Sosyal Bilimler 0 0 0 25 28 112,00 0,00

Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim 565 546 96,64 418 408 97,61 1,00

Endüstri Meslek Lisesi 135 132 97,78 0 0 0,00 -100,00

İmam Hatip Lisesi 161 142 88,20 0 0 0,00 -100,00

Kız Meslek Lisesi 143 137 95,80 0 0 0,00 -100,00

Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi 27 34 125,93 0 0 0,00 -100,00

Sağlık Meslek Lisesi 41 48 117,07 0 0 0,00 -100,00

Ticaret Meslek Lisesi 58 53 91,38 0 0 0,00 -100,00

Mesleki Teknik ve And. 
Lisesi 0 0 0 418 408 97,61 0,00

Genel Toplam 3.835 3.599 93,85 3.835 3.464 90,33 0,36

Tablo 16’da görüldüğü gibi; 2012- 2013 eğitim öğretim yılında toplam 
öğretmen normu 3.835, mevcut 3.599 ve oran % 93,85’dır. 2014-2015 eğitim 
öğretim yılında ise toplam öğretmen normu yine 3.835 iken mevcut 3.464 ve 
oran % 90,33’e düşmüştür.
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2.1.3. Öğretim Programları ve Materyalleri

Öğretim programı, öğrenene okulda ya da okul dışında kazandırılması 
planlanan bir dersle ilgili öğrenme yaşantılarının yazılı hale getirilmesidir. 
Diğer bir deyişle öğretim programı, belli bir öğretim kademesindeki sınıf-
larda ve derslerde, eğitim programının amaçları doğrultusunda belirlenen 
hedefleri gerçekleştirmeye yönelik okul ya da okul dışında bireye kazandırıl-
ması planlanan tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.

Öğretim programları Talim Terbiye Kurulu tarafından merkezi olarak 
gönderilmektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde öğretim materyalleri ile ilgili 
süreç ve uygulamaları izleme ve değerlendirme yapılması konularında siste-
matik bir çalışma yürütülmemiştir.

2.1.4. Eğitim - Öğretim Ortamı ve Çevresi

Eğitim, insanın bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma gelmesi için 
yapılan düzenlemeler olup, insanla özdeşleşmiş bir faaliyettir. Bu faaliyetin 
ana mekânlarından birisi de okul ve çevresi olarak düşünülebilir.

Günümüzde artık okulların “öğrenmeyi öğrenen”, fiziksel, bilişsel, duyuş-
sal açılardan “sağlıklı» bireyler yetiştirmesi gerektiği tartışmasız kabul gör-
mektedir. Okulların, bu bilinci ve kültürü öğrencilerine kazandırma sürecinde, 
yerleşim düzeninden, öğrenci sayısına, renk uyumuna, uygun ışık ve ısı düze-
yine, yeterli hijyen koşullarına, estetiğe varıncaya kadar birçok fiziksel ortam 
öğesini dikkate alarak mekânlarını ve ortamlarını düzenlemeleri önemlidir.

Okul ve çevresinin tasarımı artık ülkemizde de disiplinlerarası bir yakla-
şımla mimarlar, iç mimarlar, pedagoglar, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenci-
lerin ortak sorumlulukla ve bir arada çalıştığı bir süreç olarak görülmelidir. 
Okulların eğitim-öğretim faaliyetlerini kolaylaştıracak ve verimi artıracak 
şekilde düzenlenmesiyle, okullar öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra, toplu-
ma da hizmet veren yerler haline gelebilecektir. (Atabay, Mekân ve Mimari-
nin Eğitimde Başarıya Etkisi)

Eğitim ortamları ile ilgili düzenlemeler genelde okul idareleri ve İl Özel 
İdaresi tarafından yapılmaktadır. Eğitim çevrelerinin riskli olduğu yerlerde 
ilgili kurumlarla işbirliği yapılmaktadır. 2013-2014 öğretim yılında İl Emni-
yet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmada il merkezindeki okullara birer 
emniyet görevlisi tayin edilmiş ve özellikle okul dışındaki şiddet olaylarının 
engellenmesine çalışılmıştır.
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2.1.5. Program ve Türler Arası Geçişler

Program ve türler arasında geçişler o okullar için şartları sağlayan ve/
veya zorunlu nedenlere dayalı geçişler şeklinde olmaktadır. Geçişler Millî 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili kuralları 
doğrultusunda yapılmaktadır. Program ve dallar arasında geçiş şartları ilgili 
yönetmelikle belirlenmiştir.

Kurumumuzda program ve türler arasında geçiş yapan öğrencilerle ilgili 
veri çalışması yapılmamıştır.

2.1.6. Rehberlik

Türk Eğitim Sisteminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik 
ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleş-
tirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde 
yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve ge-
liştirmelerine yöneliktir.

Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik 
danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

Tablo 17. RAM Bireysel Görüşme Hizmetleri Verileri

Bireysel Görüşme Değişkenleri
2012/2013

Yıllar Değişim
2013/2014

Yüz Yüze 
Görüşme

Öğrenci 88 106 20,45
Veli 134 155 15,67

Bireysel 
Rehberlik 
Hizmetleri

Bireysel Psikolojik Danışma 12 7 -41,67

Bireysel Eğitsel Rehberlik 2 18 800,00

Bireysel Mesleki Rehberlik 11 24 118,18

Toplam 310 247 -20,32

Tablo 17’de görüldüğü gibi Rehberlik Araştırma Merkezi’nin yüz yüze 
görüşmelerde 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci sayısı 88 iken 2013-
2014 eğitim öğretim yılında öğrenci görüşmesinde %20,45 oranında artış ol-
duğu, Bireysel Rehberlik Hizmetlerinde ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
25 bireysel rehberlik hizmeti verilirken bu rakamın 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında 49 olduğu görülmektedir.
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Tablo 18’de görüldüğü üzere 2012-2013 eğitim öğretim yılında 60.190 
öğrenciden 21.592’sinin rehberlik hizmetinden faydalandığı görülmektedir. 
2013/2014 eğitim öğretim yılında ise 58.345 öğrenciden 21.793’ü rehberlik 
hizmetinden faydalanmıştır. İl genelinde rehber öğretmen sayısının yetersiz 
olması rehberlik hizmetlerinden tüm öğrencilerin faydalanamamasına ne-
den olmaktadır.

2.1.7. Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme, belli varlıkların veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup ol-
madığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sa-
yısal sembollerle ifade edilmesidir. Değerlendirme, ölçme sonuçlarını uygun 
ölçütlerle karşılaştırmak yoluyla bazı değer yargılarına ulaşmaktır. Değer-
lendirme sürecindeki en önemli öğe ölçüttür; çünkü hem ölçme sonuçlarının 
kendi başlarına fazla bir anlamı yoktur hem de kullanılan ölçüte göre değer 
yargısı ve dolayısıyla karar değişecektir.

2.2. Eğitim ve Öğretim ile İstihdam İlişkisinin Geliştirilmesi

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru 
olan bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli insan gücünün rolü son dere-
ce önemlidir. Meslekî ve teknik eğitim, toplumsal hayatın her alanında ihti-
yaç duyulan mesleklerde istihdam edilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesi 
amacıyla gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin sistemli olarak verildiği eğitim 
türüdür. Bu doğrultuda meslekî ve teknik eğitim, ekonominin hedefleri ve iş 
dünyasının talepleri doğrultusunda bireylere bir mesleğin gerektirdiği bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri kazandırmalıdır. Türkiye’de mesleki yeterlilik siste-
minin varlığı ve sağlıklı işlemesi, bir yandan çalışanların diğer yandan da 
işverenlerin işgücü piyasasından beklentilerini karşılamaya hizmet etmekte 
aynı zamanda eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacını gerçek-
leştirmek için de önemli bir araç olmaktadır. Ulusal ve uluslararası işgücü 
piyasalarının, hızla değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullara bağlı 
olarak sürekli yeniden şekillenen ihtiyaçlarına uygun meslekleri belirleyen, 
bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişilerin sahip olması gereken 
standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil eden sistemin geliştirilme-
si büyük önem taşımaktadır.
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2.2.1. Sektörle İşbirliği

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmelerin etkisi bü-
tün sektörlerde ve hayatın her alanında hissedilmekle birlikte değişimin en 
çok etkilediği alanların başında eğitim gelmektedir. Hızla değişen teknolojik 
bilgi, üretim yöntemleri ve iş hayatındaki gelişmelere paralel dinamik bir 
yapı sergileyen meslekî ve teknik eğitimin önemi ise tüm dünyada giderek 
artmaktadır. Bu dinamik yapı; sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, 
teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin 
yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir işbirliğini gerekli kıl-
maktadır.

Bu alanda Milli Eğitim Müdürlüğü İl İstihdam Kurulu çalışmalarına iş-
tirak etmekte, sektör temsilcileri ile ortak çalışmalar yaparak il istihdamını 
artırmaya yönelik işbirlikleri geliştirmeye çalışmaktadır.

2.2.2. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla hayatlarının 
tüm dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahi-
bi olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest 
öğrenme çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımları-
nın belirli bir standart çerçevesinde tanınması sürecidir.

2.2.3. Hayata ve İstihdama Hazırlama

Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan 
hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, ku-
rumları, ülkeleri derinden etkilemeye devam etmektedir. Yaşama, öğrenme 
ve çalışma biçimlerini hızla değiştiren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ge-
lişmeler ise sürekli olarak yeni bilgi ve becerilerin edinilmesini gerekli kıl-
makta, bu da yaşam boyu sürecek bir eğitime gereksinimi öne çıkarmaktadır. 
Bireylerin, dinamik ve değişken bir işgücü piyasasında rekabet edebilmeleri 
ve ekonomik seviyelerini koruyabilmeleri için “istihdam edilebilme” nitelik-
lerini kazanmaya ve bu nitelikleri sürekli olarak geliştirmeye ve yenilemeye 
ihtiyaçları vardır. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden değişkenlik, ge-
lişim ve her geçen gün daha da önem kazanan bu ihtiyaçlar “hayat boyu öğ-
renme” yaklaşımının doğmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu hu-
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sus dilimizde “beşikten mezara kadar eğitim” özdeyişinde ifadesini bulmakta 
ve okuma, öğrenme kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Be-
cerili, bilgili ve yeni koşullara uyum sağlayabilen işgücü olmadan çalışmaları 
etkili ve verimli yapabilmek mümkün değildir. Çünkü bilişim çağı hizmet ve 
mal üreten işgücünde aranan niteliklerin düzeyinde de değişiklikleri zorunlu 
kılmaktadır.

2.2.4. Mesleki Rehberlik

Ülkelerin kalkınmasında bireylere, üretken ve gelişmeye açık nitelikleri 
kazandırmayı amaçlayan çağdaş eğitim anlayışı, bireyin kendi potansiyelini 
maksimum düzeyde ortaya koyabileceği en uygun mesleği seçmesine önem 
verir. Eğitim sürecinde bireye bu alanda yapılan hizmetler “Mesleki Rehber-
lik” kapsamında yer alır.

Mesleki Rehberlik: ”Gençlerin çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi 
özelliklerine uygun olan meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazır-
lanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan yardım hizmet-
leridir.

Mesleki Rehberlik hizmetleri üç aşamada gerçekleştirilir:

I. Bireyi (öğrenciyi) tanıma,

II. Meslek alanlarını tanıma,

III. Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler ara-
sında bağlantıyı kurarak kendine uygun bir mesleği seçmesine yar-
dım etme.

2013-2014 eğitim öğretim yılında 3.288 öğrenci bireysel, 5.554 öğrenci 
ise grupla mesleki rehberlik hizmetlerinden faydalanmıştır.

2.3. Yabancı Dil ve Hareketlilik

Hareketlilik; Erasmus+ öğrenim hareketliliği, eğitim kurumları öğ-
rencilerinin kültürel ve sosyal amaçlı hareketliliğidir. Ülkeler arasındaki 
ticari, sosyal ve kültürel yakınlaşmaların gerektirdiği en önemli gereksi-
nim “Ortak Dil Kullanımı” dır. Turistik bir gezi, iş seyahatleri veya kül-
türel aktivitelerin tamamının başarılı ve sürdürülebilir bir hal alması için 
gereken en önemli unsur kusursuz iletişimden geçer. Dünyayı yöneten 
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ve ortak faaliyetlerin hemen hepsinde öncü rol oynayan ülkelerin ana 
dillerinin İngilizce olması, bu alanda İngilizce kullanımının önemini ar-
tırmaktadır.

2.3.1. Yabancı Dil Yeterliliği

Ülkemiz, Avrupa’da ortak eğitim uygulamalarını öngören Socrates Pro-
jesine 24 Ocak 2000 tarihinde 253/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi kararıyla 
katılmıştır. Bu nedenle, Avrupa ülkelerindeki yabancı dil öğretim uygulama-
ları ülkemizde de benimsenmiştir. Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretimi, 
Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce belirlenen eğitim politikalarına 
göre yapılmaktadır. Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve 
yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve buna dayalı bir 
araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avru-
pa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Fra-
mework of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur. Bugün tüm Avrupa 
ülkelerinde yabancı dil öğretimi bu çerçeve programa dayalı olarak gerçek-
leştirilmektedir.

2.3.2. Uluslararası Hareketlilik

İlimiz kurumlarından 2011-2012 öğretim yılında Ulusal Ajans’a sunu-
lan ve Ulusal Ajans tarafından kabul edilen 21 projede 200 öğretmen ve 350 
öğrenci; 2013-2014 öğretim yılında ise 9 projede 72 öğretmen 144 öğrenci 
yurtdışı hareketliliğinden yararlanmıştır.
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3. KURUMSAL KAPASİTE

3.1. Beşeri Alt Yapı

3.1.1. İnsan Kaynakları Planlaması

Yeni kamu yönetimi anlayışı geleneksel personel anlayışından insan 
kaynakları anlayışına geçmiştir. Bu geçişin birkaç temel nedeni:

(1) İnsan kaynaklarının kamu maliyesine yüklediği önemli ma-
liyetler: İster kamu ister özel sektör yönetimi olsun istihdam ettiği insan 
kaynaklarının etkili yönetimi sonunda kazaların, hata oranlarının azalması 
ve iş sürekliliğinin (izin, rapor, iş zamanı kaytarma vb) artması nedeniyle 
kurumun/işletmenin verimliliği ve etkililiğini artırdığı bir gerçektir.

(2) Üretkenliğin azalması: Kamu sektörü kendi kuruluş amaçları 
doğrultusunda verimli ve etkili bir üretim yapmadığı zaman ülke ekono-
misi ciddi krizlere girerler. Hatta bu kriz birçok devletin, rejimin tarih sah-
nesinden çekilmesi ile de sonuçlanabilir. Bu bağlamda kamu sektöründe 
çalışanlar kendi sektörünün üretkenliğini belirli bir oranda artırmak du-
rumundadır.

(3) Değişimin hızlı olması: Vatandaşın kamu sektöründen beklentile-
rinin artması, toplumun çeşitli nedenlerle (teknolojinin gelişimi, küreselleş-
me, politik nedenler vb) değişimi kamu hizmetlerinden beklentilerinin değiş-
mesine neden olabilmektedir. Bunun sonucunda vatandaşlar hizmet aldığı 
kamu sektörünün ürettiği hizmetin kaliteli olmasını ilgili kamu sektöründen 
talep ederler.

Yukarda kısaca belirtilen nedenlerle il milli eğitim müdürlükleri de ken-
di insan kaynaklarını iyi yönetmek zorundadır. Okul ve eğitim kurumları 
amaçlarını gerçekleştirilmesindeki en önemli unsur o kurumun çalışanıdır. 
İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve eğitim kurumlarında aşağıdaki 
sınıflar ve kişiler çalışmaktadır.

• Genel İdare Sınıfı: Memur, VHKİ vb.

• Eğitim Öğretim Sınıfı: Öğretmenler ve okul yöneticileridir.

• Öğretmenler okulda; kadrolu, usta öğretici ve ek ders ücretli olarak
görev yaparlar.
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• Teknik Hizmetler Sınıfı: Kadrolu veya sözleşmeli teknikerler ve tek-

nik elemanlardan oluşur.

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Kadrolu şoför, hizmetliler vb.

• Okul-Aile Birliği bütçe kaynağından çalışan personel ve taşeron fir-

ma elemanları ve yardımcı hizmetler sınıfı üç kategoride değerlen-

dirilebilir.

3.1.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

İlimiz genelinde çalışanların durumu aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir.

Tablo 19. İnsan Kaynakları İl Genelindeki Norm ve Mevcut Durumu

Kadrolu Personel Durumu
Değişim
(Oran)

Personel 
Görev ve 
Unvanı

2013-2014 2014-2015 

Norm Mevcut Oran (%) Norm Mevcut Oran (%) 

Eğitim 
Öğretim 

Sınıfı
3.835 3.599 93,85 3.835 3.464 90,33 -3,75

Genel İdare 
Sınıfı 359 189 52,65 317 151 47,63 -9,52

Teknik Hiz. 
Sınıf 45 21 46,67 43 21 48,84 4,65

Sağlık Hiz. 
Sınıf 14 2 14,29 14 3 21,43 50,00

Yardımcı 
Hiz. Sınıfı 371 208 56,06 379 211 55,67 -0,70

Kadrolu 
Toplam 4.624 4.019 86,91 4.588 3.850 83,91 -3,45

Diğer Statüler

Türü Mevcut Mevcut

Geçici 
Personel 
(657 4/C)

57 54 -5,26

Sürekli İşçi 123 115 -6,50

Hizmet 
Satın Alım 

Yoluyla 
Çalıştırılan 

Temizlik Şoför

Ders 
ücreti 

Karşılığı 
Öğretmen 

Temizlik Şoför

Ders 
ücreti 

Karşılığı 
Öğretmen

Personel 
Sayısı 52 - 148 57 - 266 61,50
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Tablo 19’da görüleceği gibi Nevşehir il genelinde personel normları 
ve normların karşılanma oranlarına bakıldığında, eğitim öğretim sınıfında 
2013-2014 eğitim öğretim yılında toplam norm 4.624 mevcut 4.019 ve oran 
% 86,91 iken, 2014-2015 eğitim öğretim yılında norm 4.588, mevcut 3.850 ve 
oranı % 83,91 olmuştur. İl geneli yıllık değişim oranı ise % -3,45 olarak ger-
çekleşmiştir.

2014-2015 öğretim yılında İl genelinde diğer statüler başlığı adı altında 
657 sayılı DMK’nun 4/C statüsünde 54 geçici personel, 115 sürekli işçi olmak 
üzere toplam 169 işçi; hizmet alımı yolu ile 57 temizlik görevlisi; 266 ders 
ücreti karşılığı öğretmen çalışmaktadır.

3.1.3. İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve Geliştirilmesi

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren günümüze kadar olan zaman di-
limindeki bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler bilgi toplumu kavramını 
ortaya çıkarmıştır. Bu kavramın içeriğini dolduran toplumlar bilgi toplumu 
olarak adlandırılmıştır. Tüm gelişmiş ülkelerin gelişmişlik çizgisi incelen-
diğinde en önemli unsurun, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi ve kavram 
üretme becerisi olduğu gerçektir. Bu nedenle ülkeler ekonomik kalkınma 
ve sosyal gelişmelerini sağlamak ve sürdürmek için bilgi birikimlerini artı-
rarak gelişmelerini tamamlamak, bilgiye erişmek, erişilmiş bilgileri kullan-
mak, yaymak ve bunlardan teknoloji üretmek amacıyla yoğun bir rekabete 
girmişlerdir. Bu bağlamda bilginin değeri yer altı ve üstü kaynaklarının 
önüne geçmiştir.

Günümüzde giderek önem kazanan “Hayat Boyu Öğrenme” ilkeleri 
kapsamında bakanlık personelinin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağ-
lanması, gelişimlere intibak etmeleri, verimliliklerinin arttırılması ve üst 
görevlere hazırlanmalarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri büyük 
önem arz etmektedir. Nitelikli öğretmen ve nitelikli öğretim için meslekî 
gelişim konusunda öğretmenlere sürekli destek sağlanması gerekmektedir. 
Yeniden yapılandırma kapsamında İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve 
Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Genel Müdürlükleri öğretmenlerimizin 
ve diğer personellerin yetiştirilmesine yönelik hizmetleri yürütmek üzere 
yetkilendirilmiştir.
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Tablo 20. Mahalli Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri

Açılan 
faaliyetler

2012 2013

Oran 
(Faaliyet)

Oran 
(Katılan 
Personel 
Sayısı)

Açılan 
faaliyet 
sayısı

Faaliyetlere 
katılan 

personel 
sayısı

Açılan 
faaliyet 
sayısı

Faaliyetlere 
katılan 

personel 
sayısı

Kurs 46 676 36 738 -21 +9,1

Seminer 107 3.245 21 537 -79,62 -83,45
Genel 

Toplam 153 3.921 57 1.275 -62,75 -67,48

Tablo 20’de görüldüğü gibi ilimizde toplam 2012 yılında 153 adet mahalli 
hizmet içi faaliyetten 46 tanesi kurs, 107 tanesi seminer olarak düzenlenmiş 
olup, faaliyetlere 3.921 personel katılmıştır. 2013 yılında ise 57 adet mahalli 
hizmet içi faaliyetten 36 tanesi kurs, 21 tanesi seminer olarak düzenlenmiş 
olup, faaliyetlere 1.275 personel katılmıştır.

3.2. Fiziki ve Mali Alt Yapı

Eğitim kurumlarında varlık nedeni öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli 
bir çevrede eğitim almaları için kurumun sahip olduğu ya da olması gereken 
haberleşme, enerji, su ve kanalizasyon gibi tesisleri ayrıca bu konularla ilgili 
bilgi ve beceriyi içine alan sosyal sabit sermayeyi ifade etmektedir. Buna 
göre dar anlamda altyapı; maddi veya ekonomik altyapı olarak adlandırı-
lırken, geniş anlamda altyapı kavramı, maddi (ekonomik) altyapı yanında, 
eğitim hizmetlerini kapsayan sosyal altyapıyı da içerir.

3.2.1. Finansal Kaynakların Etkin Yönetimi

Kurumlara gereksinim duyduğu kaynakların en uygun koşullarda ele 
geçirilmesini ve bu kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlar.  Fi-
nans fonksiyonu ise işletmelerin temel amaçlarına ulaşmasına yardımcı ola-
rak; işletmenin amaçlarını gerçekleştirmeleri için gerekli olan kaynakların 
yönetilmesi ve gerekli olan fonların değerlendirilmesi amacına hizmet eder.

3.2.2. Okul Bazlı Bütçeleme

Okullarımıza başlangıçta temel ihtiyaçlarını karşılayacak, okullarımızın 
fonksiyonlarını daha verimli bir şekilde yerine getirecek olanaklara sahip olma-
larını sağlayacak bir bütçe dağıtım mekanizmasına acil ihtiyaç duyulmaktadır.
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3.2.3. Eğitim Tesisleri ve Alt Yapı

İmar planlarında bu amaçlara ayrılmış alanlardır. Bu alanlarda çevrenin 

ihtiyacına göre temel eğitim, orta öğretim, mesleki ve teknik öğretim tesisle-

ri yapılabilir. Eğitim hizmetlerinde hedeflenen amaçlara ulaşmak için çeşitli 

kaynaklar kullanılır. Bunların başında hiç şüphesiz dersliklerde, laboratuvar-

larda, atölyelerde sosyal donatı alanları gelmektedir.

Tablo 21’de görüldüğü gibi 2012 yılında MEBBİS sistemi üzerinden 95 

onarım başvurusu yapılmış olup, bu onarımlar bütçe imkânları ve öncelik 

sırasına göre değerlendirilmiş, 2.252.500 TL harcama yapılarak 38 onarım işi 

tamamlanmıştır.

2013 yılında MEBBİS sistemi üzerinden 126 onarım başvurusu yapılmış 

olup, bu onarımlar 3.342.500 -TL harcama yapılarak tamamlanmıştır. 2014 yı-

lında 90 onarım başvurusu yapılmış ve 25 onarım işi planlamaya alınmış olup, 

bu onarımlar bütçe imkânları ve öncelik sırasına göre değerlendirilmiştir.

Tablo 21. Küçük ve Büyük Onarım Verileri10

 Kurum 
Türü

Onarım İşleri-2012 Onarım İşleri-2013 Onarım İşleri-2014

B
aş

vu
ru

Sa
yı

sı

İş Sa
yı

sı

M
al

iy
et

 
(T

L)

B
aş

vu
ru

Sa
yı

sı

İş Sa
yı

sı

M
al

iy
et

 
(T

L)

B
aş

vu
ru

Sa
yı

sı
İş Sa

yı
sı

M
al

iy
et

Temel 
Eğitim 

Kurumları
56 23 1.250.000 80 32 1.850.000 56 14 1.050.000

Orta 
Öğretim 

Kurumları
36 14 980.000 43 16 1.450.000 32 11 1.750.000

Eğitim 
Kurumları 3 1 22.500 3 2 42500,00 2 0 0

Toplam 95 38 2.252.500 126 50 3.342.500 90 25 2.800.000

10 Onarım bilgileri15 /04/2014 tarihi itibariyle hazırlanmış olup, maliyet olarak KDV dahil 
sözleşme bedelleri baz alınmıştır
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3.2.4. Donatım

Okul yönetimi, amaçlarına ulaşmak için çeşitli kaynakları kullanır. Okul-
ların başarılı olması ve istenilen ders programlarının kazanımlarına ulaşabil-
mesi için parasal durum önemli bir yer tutmaktadır. Mevcut maddi kaynaklar 
okulun amaçlarına ulaşmak için ihtiyacı duyulan maddi kaynak sınırının al-
tına düştüğü zaman okulun başarılı olma ihtimali azalır. Okullarda öğretim 
dersliklerde, laboratuvarlarda ve atölyelerde yapılmaktadır. Bu mekânlar ders-
lerin ilgili programlarına yönelik araç-gereçlerle donatılmalıdır.

Eğitim kurumları her yaştan insanın bir araya geldiği ve birbirinden 
farklı hizmet ihtiyaçlarının aynı anda karşılanması gereken ortamlardır. İl-
köğretimden üniversiteye kadar okullardaki idari ve akademik personel ile 
öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerle, eğitim sektörünün beklentile-
rini ve donatım ihtiyaçlarını zamanında karşılamak oldukça hayati bir önem 
taşımaktadır. Karşılanan bu ihtiyaçların etkili ve verimli bir şekilde kullanı-
mının sağlanması ve dağıtımın dengeli yapılarak bütün eğitim kurumların-
da çağın gereklerine uygun olarak geliştirilmiş eğitim materyalleriyle do-
natılması ulaşılmak istenen eğitimde kalite standartlarının yükseltilmesinde 
önemli bir etkiye sahiptir.

2013/2014 öğretim yılında ilimize Okul Mefruşat, Kırtasiye, Büro Malze-
meleri, Yakacak, Temizlik Malzemesi, Sigorta, Taşıt Bakım Onarım, Bilgisa-
yar alım harcama kalemlerinden 1.686.700,00 TL ödenek gelmiştir.

3.3. Yönetim ve Organizasyon

Teknolojiyi kullanan “İnsan ve Organizasyon” un düşünsel, fiziksel ve 
psiko-motor alanlardaki değişimi ve bu süreci ifade eder. Son derece kritiktir. 
Teknolojinin, eğer onu etkin kullanan insan yoksa hiçbir şey ifade etmeyece-
ğini unutmamak gereklidir. Örgütsel değişim ve teknolojik değişim birbirine 
paralel bir şekilde artış gösterirse, kurumlarda değişime bağlı radikal dönü-
şümler gerçekleştirebilir.

3.3.1. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Bir kurum içindeki tüm çalışanların ve yönetimin işbirliği ile hizmet 
üretmek için iş süreçleriyle ilgili ve ilişkili olarak hizmet alanların beklenti-
lerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak ve hatta onu da aşacak biçimde ele alan 
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yönetim anlayışıdır. Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi 
kurumun kalıcı bir hedefinin olmasıdır.

3.3.2. Bürokrasinin Azaltılması

Kamu Yönetiminde etkinliğin artırılması için bürokrasinin azaltılması 
konusunda görüş birliği vardır. Bununla birlikte, bürokrasinin azaltılması 
için Kamu Yönetiminde köklü reforma gidilmesi gerektiği de bir gerçektir. 
Bu amaçla yapılan çalışmaların hem kalıcı olması hem de bütün kamu ida-
releri açısından bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için hazırlanan “Kamu 
Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 
Bakanlar Kurulu’nca 29.06.2009 tarihinde kabul edilerek 31.07.2009 tarih ve 
27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmelikte temel olarak;

1. Kamu Hizmet Envanterinin Hazırlanmasını,

2. Kamu Hizmet Standartları Oluşturulması öngörülmüştür.

3.3.3. İş Analizleri ve İş Tanımları

İş analizi, kurumlarda yapılacak her bir işin niteliği için genel durumu 
ve özellikleri, işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi top-
lanması, toplanan verilerin sistematik şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi 
ve bunlara ilişkin bilgilerin yazılı hale getirildiği bir süreçtir. İş analizi ve 
iş tanımlama çalışmaları sonucunda; işin ne olduğu, çalışanın görevleri ve 
sorumlulukları ve ne gibi bilgi, kişilik ve zihinsel/fiziksel özelliklere sahip 
olması gerektiği tespit edilir.

Kurumumuzda süreç yönetimi ve süreç kartlarının hazırlanması ile iş 
tanımlarının yapılması hususunda çalışmalar başlatılmıştır.

3.3.4. Mevzuatın Güncellenmesi

Mevzuat, bir ülkede yürürlükte olan kanun, tüzük, karar, yönetmelik, 
tebliğ ve benzeri yasal düzenlemelerin bütünü demektir. Yasama Organının 
(TBMM) ve Yürütme Organının ve diğer kuruluşların (Bakanlar Kurulu, Ba-
kanlıklar, Müsteşarlıklar, Genel Müdürlükler, Diğer Kamu Kurumları, Üni-
versiteler vb.) kendilerine Anayasa ile tanınan yetkiler doğrultusunda yap-
tıkları yasal düzenlemelerdir. Sürekli değişen çevre koşulları ve iç gelişmeler 
Mevzuatların da sürekli olarak değişen bu şartlara uyum sağlayacak bir şe-
kilde güncellenmesini gerektirir.
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Kurumumuzda mevzuat güncellemesi konusunda herhangi bir çalışma 
gerçekleşmemektedir.

3.3.5. İzleme ve Değerlendirme

İzleme; eğitim politika ve stratejileri doğrultusunda devam etmekte olan 
faaliyetlerin amaçlarına ulaşma ve ilerleme boyutu ile ilgili karar vericilere 
ve paydaşlara bulgular sunan ve de süreklilik arz eden bir süreçtir. Belli bir 
iş ile ilgili süreçlerin, faaliyetlerin gözlenmesidir. Değişimin betimlenmesi ve 
analizidir. Göstergeler, başarıyı ölçmek, bir müdahaleyle bağlantılı değişik-
likleri yansıtmak veya tanımlanmış bir sonuca göre bir kurumun performan-
sını değerlendirmeye yardımcı olmak için basit ve güvenilir araçlar sunan 
niteliksel veya niceliksel değişkenlerdir. (On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve 
Değerlendirme Sistemi, Dünya Bankası, DPT) Göstergeler; Açık, Bağlantılı, 
Ekonomik, Yeterli, İzlenebilir olmalıdır. Değerlendirme; uygulamaya konu-
lan faaliyetlerin, amaç ve hedeflerine göre tutarlılık ve uygunluğunun analiz 
edilerek raporlanması sürecini ifade eder. İzlemeye alınan bireylerin, nesne-
lerin, programların ya da sistemlerin ilgilenilen özellikleri hakkında yorum 
yapma, karar verme sürecidir. Bu çerçevede değerlendirme, faaliyetlerin iler-
lemesi için güvenilir bilgi sağlar.

3.3.6. AB ye Uyum ve Uluslararasılaşma

Ülkemizin  AB üyeliği süreci, 1963 yılında Türkiye’nin Avrupa Eko-
nomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması imzalamasıyla başlayan ve 1987 yı-
lında tam üyeliğe başvurmasıyla ivme kazanan süreçtir. 1999 yılında AB üye-
leri tarafından aday olarak kabul edilen Türkiye, 2005 yılında tam üyelik mü-
zakerelerine başladı. Öğretimde uluslararasılaşma öğrencilerin eğitim için 
başka ülkelere gitmeleriyle başlamıştır. Günümüzde, sınırlar ötesi bağlamda 
kurumların başka ülkelerdeki fiziki varlıklarıyla veya elektronik ortam ara-
cılığıyla uluslararasılaşma giderek artış göstermektedir.

3.3.7. Sosyal Tarafların Katılımı ve Yönetişim

Bütün katılımcı ve paydaşların paylaşımcı bir anlayışa sahip olan ve ge-
leceğe yönelik bir bakışa sahip yönetim anlayışını ifade eder. Sonuç ve hedef 
odaklı olaylara yönelmiş, vatandaşa hizmeti esas alan, katılımcı, şeffaf, hesap 
verebilir çağdaş bir yönetim biçimine imkân veren yaklaşımdır. Mevzuatta; 
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“saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, çalışma uyumu, yerli yerindelik 
ve etkenlik gibi kriterlere dayanan çok aktörlü ve toplumsal ortaklara dayalı 
yönetim anlayışı” olarak tanımlanmaktadır.

3.3.8. Kurumsal Rehberlik ve Denetim

Ölçme, eğitim çalışanının işini ölçmeye yarayan ölçeklerle yapılır. Bir 
görevin ölçütü belirlenirken bu görevin, nasıl ölçüleceğinin de belirlenmesi 
gerekir. Ölçeklerle elde edilen verilerin, yönetimce önceden hazırlanmış öl-
çütlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim çalışanı değerlendiri-
lirken okulun sosyal çevresi, okulun imkânları, veli profili vb. etkiler dikkate 
alınmalıdır.

Öz değerlendirme, okulun veya eğitim kurumunun ulaşmak istediği 
amaçlara yönelik yapmış oldukları her türlü etkinlik ve iş sonuçlarını, öl-
çütleri belli olan (EFQM Mükemmellik Modeli, Kamu Örgütleri İçin Öz de-
ğerlendirme Aracı: Ortak Değerlendirme Çerçevesi-ODÇ, MEB Öz değerlen-
dirme Aracı vb.) bir modelle kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli 
olarak gözden geçirme etkinliğidir. Öz değerlendirme; okulun iş başarımı, 
veliler/öğrenciler, çalışanlar ve toplumla ilgili mükemmel sonuçlara bir li-
derlik çerçevesinde yönetilen strateji ve planlama, çalışanlar ve işbirlikleri, 
kaynaklar ve süreçler ile ulaşılabilecek yaklaşımına dayanır. Başka bir de-
yişle öz değerlendirme, kamu okullarının ya kendi kendine, ya da dışarıdan 
yardım alarak uygulayabilecekleri liderlik, insan kaynakları, planlama, top-
lumsal etki, vatandaş memnuniyeti gibi süreçleri ve sonuçları dikkate alarak 
kendilerini değerlendirmeleri ve ortaya çıkan sonuçlara göre iyileştirme ve 
geliştirme çalışmalarının planlanması için kullanılan bir araçtır.

Bir okulun yönetimi ve okul çalışanlarının değerlendirilmesi için üç 
temel ölçüt dikkate alınmak zorundadır. Bunlar;

1. Neyin değerlendirileceğinin belirlenmesi,

2. Ölçütlerin belirlenmesi,

3. Ölçümün değerlendirilmesi,

3.4. Bilgi Yönetimi

En genel anlamıyla bilgi yönetimi; öğrenme, organizasyon, enformas-
yon teknolojileri, insan kurumsal kültür ve bilgi unsurlarının bir bütünüdür. 
Bilgi yönetimini anlamak için tüm bu boyutları birlikte görmek gerekir.
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Veri(data): Ham olarak elde bulunan işlenmemiş nesnel gerçeklerdir. 
Çoğu kez kendi başlarına bir anlam ifade etmemektedirler.

Enformasyon(information): Düzenlenmiş veri olarak tanımlanabilir. 
Veriden çok daha zengin bir içeriğe sahip olan enformasyon, karar alımına 
destek olmak amacıyla, verilerin analiz edilerek işlenip anlamlı bir biçime 
dönüştürülmüş halidir.

Bilgi(knowledge): Spesifik bir amaca yönelik olarak bilgilerin çeşitli 
analiz, sınıflama ve gruplama işlemlerinden geçirilerek, ileri zaman dilimin-
de kullanıma hazır hale getirilme işlemidir. Kişisel anlamda düzenlenmiş 
enformasyondur. Örneğin karar alımını etkilemek için düzenlenmiş rapor-
lar tablolar, bildiriler, v.b. birer bilgidir. Bu düzenlenmiş bilgiler basılı olarak 
veya elektronik ortamlarda saklanarak herkesin kullanabileceği bir hale ge-
tirilebilir.11

3.4.1. Eğitim Teknolojileri

Eğitim kurumlarının geleceğin eğitim vizyonuna yönelik yapılanmalarında 
önem vermeleri gereken konuların başında gelen “Eğitim Teknolojileri Birimle-
ri” son zamanlarda sıkça konuşulmaya başlandı. Özellikle MEB Fatih projesi ile 
birlikte nihayet bilinirliği ve gerekliliği konusu gündeme gelmeye başladı.

Web destekli öğretim, mobil öğrenme, e-öğrenme ortamları ve uygulama-
ları öğrenme öğretme ortamlarını zenginleştirmektedir. Önceleri sınıflarda var 
olan yazı tahtası, tepegöz ve film şeritleri gibi eğitim araçları, yerini gelişkin 
teknoloji ürünü olan tabletlere, mobil cihazlara, akıllı tahtalara ve zeki öğretim 
sistemlerine bırakmaktadır. MEB’in FATİH projesi ve tabletli, akıllı tahtalı eği-
tim modelleriyle ülkemizde de gelişmeleri gözlemleyebiliyoruz.

2013-2014 eğitim öğretim yılında 27 ortaöğretim kurumumuzda 509 et-
kileşimli tahta kurulmuş olup, il genelinde 27 pilot okulumuzda 3.732 öğret-
men ve öğrencimize tablet bilgisayar dağıtılmıştır. Bu kapsamda 656 öğret-
menimize Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji kullanımı eğitimi verilmiştir.

11 1- Prof. Dr. İsmet Barutçugil Bilgi Yönetimi (Kariyer Developer)
2- Prof. Dr. Eyüp İlyasoğlu www.netyorum.com/ei/20010118.htm
3- Tekin Akgeyik Stratejik Üretim Yönetimi (Sistem Yayıncılık)
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KURUM DIŞI ANALİZ

1. BEŞERİ KAYNAKLAR

Nevşehir ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuç-

larına göre 285.460 kişidir. Yine aynı nüfus sayımı sonucuna göre, ilin nüfus 

yoğunluğu ise km² başına 52,16 kişidir.

İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: TUİK 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri dikkate alınmıştır. 

Tablo 22. Nevşehir -Türkiye Genel Nüfus Dağılımı Kıyaslaması

Toplam İl/İlçe 
Merkezi

Belde/
Köy

İl/İlçe 
Merkezinde 
yaşayanların 

toplam 
nüfusa oranı 

%

Belde ve 
Köylerde 

yaşayanların 
toplam 

nüfusa oranı 
%

Nevşehir 285.460 162.498 122.962 56,92 43,08

Türkiye 75.627.384 58.448.431 17.178.953 77,28 22,72

Tablo 22’de görüldüğü gibi, ilimiz nüfusunun 162.498’i il ve ilçe merkezle-

rinde, 122.962’si belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı 

%56,92, köyde yaşayanların oranı %43,08’dir. Ülke genelinde ise 58.448.431’i 

il ve ilçe merkezlerinde, 17.178.953’ü belde ve köylerde yaşamaktadır. Şehir-

de yaşayanların oranı %77,28 köyde yaşayanların oranı %22,72’dir.

Tablo 23. Nevşehir Okuma Yazma Oranları

Y
IL

LA
R

Ç
A

Ğ
 

N
U

FU
SU

 6
+ BİLEN BİLMEYEN BİLİNMEYEN 

K E T ORAN K E T ORAN K E T ORAN

2010 254.809 113.669 119.809 233.478 91,62 13.524 1.939 15.463 6,06 2.532 3.336 5.868 2,3

2011 256.001 119.150 123.726 242.876 94,87 10.045 1.316 11.361 4,43 814 950 1.764 0,68

2012 259.819 120.867 124.913 245.780 94,6 9.466 1.214 10.680 4,11 890 1.004 1.894 0,73

2013 258.868 121.365 125.317 246.682 95,30 8.945 1.149 10.094 3,90 991 1.101 2.092 0,80
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2. FİZİKSEL KAPASİTE

Günümüzde yükselen güç yoğunluğu ile ön görülemez ihtiyaç değişimi, 
artan iş sürekliliği baskısı ve göz ardı edilemeyen yatırım ve işletme mali-
yetlerindeki büyüme; “Kapasite Yönetimi’nin önemini ortaya koymaktadır. 
Türkiye’de de, tüm dünyadaki gibi bu bilinç yerleşmekte ve gelişmektedir.

Okullarımızın fiziki durumu öğretim şekli, modern araç gereçlerle do-
natılması, öğrenci sayıları gibi etkenler hiç şüphesiz eğitim öğretim faali-
yetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sınıf içinde uygulanan yöntem ve 
teknikler mükemmel dahi olsa fiziksel yeterlilik sağlanmadığı sürece okulda 
verimli bir eğitim öğretimin gerçekleşmesini beklemek güçtür.

İlçelerimizde hatta mahallelerimizde nüfus yoğunluğunun farklı olma-
sı nedeni ile bazı okullarımızın öğrenci sayılarında düşüş gözlemlenirken 
bazılarında da e-okul kayıt sistemine rağmen aşırı artışların olduğu görül-
mektedir. Bunun için bütün okullarımızın fiziksel kapasitelerinin eşite yakın 
olması amaçlanmaktadır.

3. TEKNOLOJİ

Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanılması eğitim-öğretimin kalitesinin 
yükseltilmesi için büyük önem taşır. Bilgi teknolojilerinin eğitimde kullanıl-
ma alanları incelendiği zaman, iki ana başlık karşımıza çıkmaktadır:

1. Bilgi teknolojilerinin eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılması

2. Bilgi teknolojilerinin eğitim yöneticiliğinde kullanılması

Eğitim-öğretimin kalitesinin artırılması için öğretmenlerimizin ders an-
latımını zenginleştiren çoklu ortam (multimedya) öğelerinden yararlanması 
gerekmektedir. Böylece derslerde anlatılanlar daha kalıcı olacak, öğrencile-
rin derse ilgili artacak, verilmek istenen kazanım daha kısa sürede verilecek-
tir. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan “kazanım bazında değerlendirme” ala-
nında da bilişim teknolojileri kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda optik form 
okuyucuların, özel bilgisayar programlarının pahalı olması gerekçesiyle ka-
zanım bazlı değerlendirme her zaman olanaklı olmamaktaydı. Günümüzde 
çok düşük maliyetli sistemlerle bu amaç gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca 
internetin hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından azami düzeyde 
kullanılması gerekmektedir.
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Bu bağlamda:

1. Öğretmenlerin bilgi teknolojilerini kullanabilecek yetkinlikte olmaları

2. Derslerde kullanılacak sunum ve etkileşimli program gereksinimle-
rinin karşılanması

3. Kazanım bazlı değerlendirmenin rahatça yapılabilmesi için farkın-
dalık yaratılması

4. İnternetin eğitim-öğretim alanında azami düzeyde kullanılması
önem taşımaktadır.

Eğitim yöneticiliği alanında, eğitim-öğretim işlerinin sağlıklı biçimde 
yürütülmesi; stratejik amaçların belirlenmesi için gerekli verilerin toplan-
ması, işlenmesi ve depolanması için teknoloji kullanılması kaçınılmazdır. 
Günümüzde insan gücü ile günlerce sürecek büro işleri, bilgi teknolojileri 
sayesinde dakikalar içinde yapılabilmektedir.

Bu bağlamda:

1. Eğitim yöneticisi olanların bilgi teknolojilerini kullanabilecek yet-
kinlikte olması

2. Eğitim yönetimini gerçekleştirecek bilgisayar programları gereksi-
niminin karşılanması önem taşımaktadır.

4. DÜNYADA EĞİTİM İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve değişmeler, iletişim teknolojilerinin 
artan bir hızda egemen olması, nüfusun farklılaşması ve artması, yaşam bi-
çimlerinin değişmesi ve çok uluslu şirketlerin dünya çapında etkin olmaya 
çalışması eğitimde büyük değişikliklere neden olmuştur.

İletişim teknolojileri sayesinde birbirinden haberdar olan eğitim kurum-
ları “eğitim casusluğu” olarak adlandırabileceğimiz yöntemle gelişmeleri iz-
lemekte, bu gelişmeleri kendi eğitim sistemlerine uygulamakta yine bu geliş-
melerden yola çıkarak bambaşka ufuklara yelken açabilmektedir.

PİSA, TIMSS, Uluslararası Eğitim Programları ve öğrenci değişimleri 
eğitimi değişmeye, gelişmeye zorlamaktadır. Bu programlar aracılığı ile eği-
tim kurumları ve eğitim kurumlarında söz sahibi olanlar, eğitimde ulaşılan 
yeri değerlendirmekte, yeni eğilimler konusunda bilgi sahibi olmaktadır.
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Dünyadaki eğilimler ve mevcut durum incelendiğinde küreselleşme ol-
gusu ön plana çıkmaktadır. Küresel rekabette rol oynayacak şirketlerin in-
san kaynakları, eğitim sonucu nitelik kazanmaktadır. Bu bağlamda iş yapma, 
yabancı dil kullanma ve kendini geliştirme becerisi yüksek insanlar yetiştir-
mek, eğitimin odağı haline gelmiştir. Geçmişin ezberi ve bilgiyi amaçlayan 
eğitim sistemi artık hayal gücünü geliştirmeyi, kendini gerçekleştirme, araş-
tırma becerisi ve eleştirel yaklaşımla soru sorabilme becerisini kazandırmayı 
amaçlamaktadır.

Dünya genelinde yaşlanan nüfus gelecekte temel hizmetleri bile yürü-
temeyecek duruma gelecektir. Bu bakımdan genç nüfusun eğitilmesi kadar 
yaşlı nüfusun da eğitilmesi gerekmektedir. “Hayat Boyu Öğrenme” kavramı 
eğitime gittikçe daha fazla girecektir.

Eğitimde sadece sözel ve sayısal zekâyı geliştirmek yerine, görsel, ki-
nestetik, ritmik ve benlik gelişimini de içine alan çok yönlü zihin gelişimi 
hedeflenmektedir. 

5. ÜST POLİTİKA BELGELERİNDE YER ALAN EĞİTİM
HEDEFLERİ VE BEKLENTİLER

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitimden öncelikle beklentisi öğ-
rencilere meslek edindirmesidir. Genel beklenti, öğrencilerin yüksek maaşlı, 
uygun çalışma koşullarına sahip mesleklerdir.

Çağdaş eğitim sistemlerinde öğrencilerin kendini tanıması ve kendini 
gerçekleştirmesi sağlanarak, yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seç-
meleri sağlanmaktadır. Gerek 10. Kalkınma planında, gerek 61. Hükümet 
Programında gerekse 2023 Türkiye Vizyonunda bu alanda kararlar alınmış, 
öğrencilerin çağdaş eğitim sistemlerinde olduğu gibi mesleğe yönlendiril-
mesi amaçlanmıştır. Meslek eğitiminin dışında akademik kariyer yapmak 
isteyen gençler de gerekli desteği görmekte, PISA, TIMSS, öğrenci değişimi 
programları gibi çalışmalarla amaçlarına ulaşabilmektedirler.

İlimiz Stratejik Planı hazırlanırken aşağıda yer alan planlar gözden geçiril-
miş eğitimle ilgili bölümler tedbirler bölümü hazırlanırken dikkate alınmıştır.

1. MEB 2015-2019 Stratejik Planı

2. Nevşehir Belediyesi Stratejik Planı

3. Ahiler Kalkınma Ajansı Bölge Planı
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GZFT ANALİZİ

Güçlü Yönler
1. Temel eğitimde okullaşma oranının yüksek olması,

2. Derslik başına düşen öğrenci sayısının istenilen seviyede olması

3. Ortaöğretim öğrencilerinin % 59’unun meslek liselerinde öğrenim
görmesi,

4. İl genelinde okullaşma oranlarında cinsiyet ayrımının olmaması,

5. Örgün eğitimde okuyan öğrenci disiplin olaylarının az olması,

6. Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin okul akademik başarılarının
yüksek olması

7. Yetişmiş insan gücü

8. Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitli ve yaygın ol-
ması

9. İl genelinde tüm okul kademelerinin tekli eğitim yapıyor olması,

Zayıf Yönler
1. Nitelikli kurumsal ve bireysel performans değerlendirme ve eğitim

çıktılarını izleme sisteminin kurulamamış olması

2. Eğitim-öğretimi geliştirici araştırma ve çalışmaların olmaması,

3. Yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmaların olmaması,

4. Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izleme ve de-
ğerlendirmenin olmaması,

5. Sistem boyutunda eğitim ve öğretim ile yönetsel süreçlerinin olma-
ması,

6. Mevcut ortaöğretim pansiyonlarının doluluk oranının az olması,

7. Örgün eğitimde sınıf tekrarının fazla olması

8. Ortaöğretimde okul terkleri,

9. Eğitime ilişkin projeler geliştirilememesi,

10. İlgili rehberlik servislerinde öğrenci ve velilere yönelik sistematik
çalışmaların olmaması,

11. Ulusal ve uluslararası araştırma ve projelerin takip edilememesi ve
sonuçlarından yararlanılamaması,



II. BÖLÜM

59

NEVŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

12. Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerinin teşvik edileme-
mesi, yaygınlaşmasının sağlanamaması,

13. Öğrenci yaratıcılığını ön plana çıkaran çalışmaların azlığı

14. Bireysel yeteneklerin belirlenmesinde sistematik bireysel yetenek
taramalarının olmaması

Fırsatlar
1. Mevcut örgün eğitim öğrencilerinin % 73’ünün kent merkezinde, %

18’inin beldelerde eğitim görmesi,

2. Bilgiye erişebilirliğin, kullanılabilirliğinin artması,

3. Okul aile birliklerinin katkıları,

4. Hayırseverlerin varlığı,

5. Eğitim ve öğretime yönelik teşviklerin varlığı

6. İlimizde üniversitenin bulunması,

7. Sivil Toplum Kuruluşlarının ve yerel yönetimin eğitime verdikleri
destek

Tehditler
1. Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan hızlı değişim

2. Yıllar itibarıyla çağ nüfusunun azalıyor olması,

3. Ortaöğretim velilerinin öğrenciler için tercihlerinin pansiyon yö-
nünde değil de taşıma yönünde kullanmaları,

4. İlçeler arasında sosyal ve ekonomik farklılıkların olması,

5. Görsel ve yazılı basının eğitim çağı çocukların ve gençlerin üzerin-
de olumsuz etkileri,

6. Sınav odaklı eğitimin yönetici, öğretmen ve öğrencileri olumsuz et-
kilemesi





III.
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GELECEĞE YÖNELİM

MİSYON

Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik, ihti-
yaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır.

VİZYON

Örgün ve hayat boyu öğrenme kapsamındaki her bireye kaliteli ve eşit-
likçi eğitim sunmak

TEMEL	DEĞERLER	

Müdürlüğümüz aşağıdaki temel değerleri sahiplenir ve gereklerini yeri-
ne getirmede kendini sorumlu hisseder.

• Planlılık ve Uygulanabilirlilik

• Verimlilik

• Etkililik (Kalite)

• Ekonomiklik

• Hukukilik

• Saydamlık

• Hesap Verilebilirlik

• Çağdaş Eğitim Anlayışı

• Toplumsal Fayda

• Kurum içi ve Dışı Yatay ve Dikey İletişim
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STRATEJİK	PLAN	GENEL	TABLOSU

Tablo 24. Stratejik Plan Genel Tablosu

TEMALAR AMAÇLAR HEDEFLER

TEMA 1: 
EĞİTİM VE 
ÖĞRETİME 
ERİŞİMİN 
ARTIRILMASI

Amaç 1: Başta engelliler 
ve kız çocukları olmak 
üzere tüm bireylerin 
sosyal, zihinsel, duygusal 
ve fiziksel gelişimine katkı 
sağlayarak ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda, eğitime 
erişimini ve sürekliliğini 
sağlamak.

Hedef 1.1.: Plan dönemi sonuna 
kadar Örgün ve yaygın eğitimin tüm 
kademelerinde başta dezavantajlı 
bireyler olmak üzere tüm bireylerin 
fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve 
öğretime katılım ve tamamlama 
oranlarını artırmak

TEMA 2: 
EĞİTİM VE 
ÖĞRETİMDE 
KALİTENİN 
ARTIRILMASI

Amaç 2: Bütün bireylere 
çağın gerektirdiği bilgi, 
beceri, tutum ve davranışın 
kazandırılması ile girişimci, 
yenilikçi, yaratıcı, dil 
becerileri yüksek, iletişime 
ve öğrenmeye açık, öz 
güven ve sorumluluk sahibi, 
sağlıklı ve mutlu bireylerin 
yetişmesine imkân sağlamak.

Hedef 2.1.: Öğrencilerin akademik 
başarı düzeylerini ve ruhsal ve 
fiziksel gelişimlerine yönelik 
faaliyetlere katılım oranını artırmak

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

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

TEMA 3: 
KURUMSAL 
KAPASİTENİN 
ARTIRILMASI

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.: Plan dönemi sonuna kadar 
Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin 
sunumunu sağlamak üzere insan 
kaynaklarının yapısını ve niteliğini 
geliştirmek.

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.

Hedef 3.3.: Etkin bir izleme 
ve değerlendirme sistemiyle 
desteklenen, çoğulcu, katılımcı, şeffaf 
ve hesap verebilir bir yönetim ve 
organizasyon yapısını plan dönemi 
sonuna kadar oluşturmak.



III. BÖLÜM

65

NEVŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

TEMA	1:	EĞİTİM	VE	ÖĞRETİME	ERİŞİM
1. Stratejik Amaç

Başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm bireylerin sosyal, zi-
hinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayarak ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda, eğitime erişimini ve sürekliliğini sağlamak.

1.1. Stratejik Hedef

Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin tüm kademele-
rinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği 
sağlanarak eğitim ve öğretime katılım ve tamamlama oranlarını artırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef

eğitim almış olanların oranı (%) 

Okullaşma Oranları

İlkokul 94,58 100

Ortaokul 95,33 100

Ortaöğretim 80,07 100

Zorunlu eğitimde net okullaşma oranı 88,80 100

Örgün Eğitimde 10 gün ve üstü devamsızlık yapan 
öğrencilerin oranları

İlkokul
Ortaokul 11,44 5,17

Ortaöğretim 12,99 5,87

Örgün Eğitimde 20 gün ve üstü devamsızlık yapan 
öğrencilerin oranları

İlkokul
Ortaokul 1,2 0,53

Ortaöğretim 3,33 2,00

Zorunlu eğitimden erken ayrılma oranı 6,67 5

Özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 
öğrenci oranı ( %)

Okul Öncesi 23

İlkokul 5,02 8

Ortaokul 6,75 8

Ortaöğretim 7,85 17

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 4,60 8

Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 72,54 80

Rehberlik Hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin oranı 37,35 70

2014 2019
Ortalama eğitim süresi (yıl) 7,6 9,1

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi 76,33 97
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Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve eko-
nomik kalkınmanın sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmek-
tedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın artırılması ve eğitim hizmeti-
nin bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir. Okul öncesin-
den başlayarak eğitimin tüm kademelerinde bireylerin eğitime erişimlerinin 
önündeki engeller kaldırılarak sağlıklı bir şekilde katılımları sağlanmalıdır.

Ülkemizin kalkınmasında bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda okullaşma oranları isteni-
len düzeye çıkarılmalıdır. Ayrıca yükseköğretime katılım için akademik ça-
lışmalara ve farkındalık yaratacak faaliyetlere yer verilmelidir. Hayat boyu 
öğrenme kapsamında bireylerin ihtiyaç duyduğu ve çağımızın gereklilikle-
rine uygun becerileri kazanmak ve bireylerin toplumsal hayata katkılarını 
sağlayacak öğrenme faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Dezavan-
tajlı grupların tespiti yapılmalı ve bu grupların eğitim-öğretim faaliyetlerine 
katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

Özel öğretimin payının hedeflenen oranlar seviyesine çıkartılması için 
çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Eğitim ve öğretime katılımı okul türlerine göre değerlendirdiğimizde, 
okul öncesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 3-5 yaş net okullaşma ora-
nı %42,35, 4-5 yaş % 61,76, 5 yaş % 76,38 iken 2013-2014 eğitim öğretim yı-
lında 3-5 yaş % 37,33, 4-5 yaş % 51,30, 5 yaş % 59,16 olarak gerçekleşmiştir. 
2014/2015 öğretim yılı başında İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir 
yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı % 76,33 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye geneli okul öncesi net okullaşma oranı 2013-2014 eğitim-öğre-
tim yılında 3-5 yaşta % 27,71, 4-5 yaşta % 37,46 ve 5 yaşta % 42,54’tür. İlimiz 
bu okullaşma oranları ile okul öncesi eğitimde Türkiye ortalaması üzerinde-
dir.

İlköğretimde ilimizde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında net okullaşma 
oranı % 95,97, 2013-2014 yıllarında ise ilköğretim(ilkokul+ortaokul) % 97,46 
ilkokulda % 99,43 ortaokulda % 95,49’dur. İlkokulda 2013-2014 eğitim öğretim 
yılında Türkiye geneli net okullaşma oranı % 99,57 ortaokulda % 94,52’dir.

Ortaöğretimde son on yıla ait net okullaşma eğilimi incelendiğinde hem 
kız hem erkek öğrenciler için artış görülmektedir. 2012-2013 öğretim yılından 
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itibaren 12 yıllık zorunlu eğitime geçilmiştir. İlimizde 2011-2012 eğitim-öğre-
tim yılında net okullaşma oranı ortaöğretimde % 55,15, genel ortaöğretimde 
% 31,49, mesleki ortaöğretimde % 23,66’dır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
ortaöğretimde % 56,63, genel ortaöğretimde % 31,75, mesleki ortaöğretimde 
% 24,88’dir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise % 68,80, genel ortaöğretim-
de % 35,66, mesleki ortaöğretimde ise % 33,14’tür. Türkiye geneli ortaöğretim 
kurumlarında 2013-2014 eğitim-öğretim yıllarında net okullaşma oranları ise 
şu şekildedir: Ortaöğretimde % 76,65, genel ortaöğretimde % 36,67, mesleki 
ve teknik ortaöğretimde % 39,99. İlimiz bu göstergelere bakılınca az da olsa 
ortalamanın gerisinde bulunmaktadır.

Eğitim seviyesine göre 2013-2014 eğitim-öğretim yılında okul başına 
düşen öğrenci sayıları: Türkiye geneli ilkokulda 195, ortaokulda 304, orta-
öğretimde 375, genel ortaöğretimde 506, mesleki ve teknik ortaöğretimde 
308, ilimizde ise ilkokulda 142, ortaokulda 187, ortaöğretimde 282, genel or-
taöğretimde 397, mesleki ve teknik ortaöğretimde 223’tür. Şube başına düşen 
öğrenci sayısı Türkiye geneli ilkokulda 22, ortaokulda 27, ortaöğretimde 23, 
genel ortaöğretimde 22, mesleki ve teknik ortaöğretimde 24,ilimizde ise ilko-
kulda 21, ortaokulda 18, orta öğretimde 22,mesleki ve teknik ortaöğretimde 
24’dür.

Öğretmen başına düşen öğrenci sayıları Türkiye geneli ilkokulda 19, or-
taokulda 18, orta öğretimde 15, genel ortaöğretimde 16, mesleki ve teknik 
ortaöğretimde 14, ilimizde ise ilkokulda 19, ortaokulda 15, ortaöğretimde 
14,mesleki ve teknik ortaöğretimde 12’dir.

Derslik başına düşen öğrenci sayıları Türkiye geneli ilkokul+ortaokulda 
29, ortaöğretimde 29, genel ortaöğretimde 29, mesleki ve teknik ortaöğre-
timde 29, ilimizde ise ilkokul+ortaokulda 20, ortaöğretimde 22, mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 24’dür.

Eğitim seviyelerine göre yeni kayıt öğrenci sayıları 2013-2014 eğitim-
öğretim yılında Türkiye geneli ilkokulda 1.285.199, genel ortaöğretimde 
417.731, mesleki ve teknik ortaöğretimde 717.996, ilimizde ise ilkokulda 
3.953, ortaöğretimde 1.634, mesleki ve teknik ortaöğretimde 2.226’tür.

Taşımalı uygulaması yapılan okul sayılarını incelediğimizde; taşınılan 
merkez okul sayısı 126, taşınılan okulsuz yerleşim birim sayısı ise 289’’dur. 
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İlimizde taşımalı eğitimden faydalanan öğrenci sayısı temel eğitimde 1.874, 
ortaöğretimde3.383 ve engelli 389 olmak üzere toplam 5.646’dır.

İlimizde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 17 resmi pansiyonlu okulda 
kapasite 2.153’tür. Bu pansiyonlarda barınan öğrenci sayısı ise 1.364’tür. Bu 
düşük oran farklı okul gruplarına ait pansiyonlarda kalan öğrencilerin ista-
tistiklerde yer almamasından kaynaklanmaktadır.

İlimizde hayat boyu öğrenme kapsamında meslek edindirme kurslarına 
katılım oranı 2013 yılında%3,21 iken 2014 yılında % 4,60’a yükseldiği görül-
müştür.

Türkiye geneli 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim kurum-
larında öğrenci sayıları toplam 5.420.178, resmi kurumlarda 3.916.521, özel 
kurumlarda 196.663 ve açıköğretim lisesine kayıtlı 1.306.994’tür. İlimizde ise 
resmi kurumlarda 18.544, özel kurumlarda 619 ve açıköğretim lisesine ka-
yıtlı 6508 öğrenci olmak üzere toplamda 25.671’dir. Mesleki ve teknik or-
taöğretimde Türkiye geneli toplam 2.513.887, resmi kurumlarda 2.163.189, 
özel kurumlarda 56.023, açıköğretim lisesinde 294.645’tir. (T.C. Başbakanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 2013)İlimizde ise mesleki ve teknik 
ortaöğretimde toplam 11.207, resmi kurumlarda 9836, özel kurumlarda 197, 
açıköğretim lisesinde ise 1.174 öğrenci mevcuttur.

Aynı yılda Türkiye geneli şube sayıları okul öncesinde 63.272, ilkokulda 
251.801, ortaokulda 195.273, ilimizde ise okul öncesinde 339, ilkokulda 1443, 
ortaokulda 1130’dur.

2013-2014 yılında Türkiye geneli öğrenci sayıları okul öncesinde erkek 
555.194, kadın 504.301, ilkokulda 2.850.072 erkek, 2.724.844 kadın, ortaokul-
da 2.762.595 erkek, 2.715.804 kadın ilimizde ise okul öncesinde 2595 erkek, 
2438 kadın, ilkokulda 9331 erkek, 9007 kadın, 9037 ortaokulda erkek, 8538 
kadın öğrenci bulunmaktadır.

Türkiye genelinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında okul sayıları okul 
öncesinde 26.698, ilkokulda 28.532, ortaokulda 17.019, ilimizde okul öncesin-
de 209, ilkokulda 221, ortaokulda 145’tir.

Bilim ve Sanat Merkezinde 2014 yılında 350öğrenci tanılaması yapılmış-
tır. Halen bu kurumumuzda 106 öğrenci eğitim görmektedir.
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İlimizde 2014-2015 eğitim öğretim yılında 1özel bağımsız anaokulu, 3 

ilkokul, 3 ortaokul, 5 lise, 3 meslek lisesi bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 

3.294 öğrenci öğrenim görmektedir.

Ortaöğretimde 2013-2014 öğretim yılında 10 gün ve üzeri devamsızlık 

yapan öğrenci sayısı ilimizde 1.754 ’tür.

Ortaöğretimde 2013 -2014 öğretim yılında 565 öğrenci sınıf tekrarına 

kalmış, toplam 2.783 öğrenci de okulu terk etmiş ya da ilişiği kesilmiştir.

Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu 

öğrenmeye katılımın artması hedeflenmektedir. Zorunlu eğitimin 12 yıla çık-

masıyla beraber ilimizde dezavantajlı bölgelerden ortaöğretim kurumlarına 

taşıma yoluyla erişim sağlanmasına devam edilecektir.

Örgün ortaöğretim kurumlarından faydalanamayan ortaöğretim öğren-

cilerini açık öğretim liselerine kayıtlarının yapılması sağlanarak okullarını 

tamamlamaları, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitime katılımını sağ-

lamak amacıyla sağlıklı tanılama yapılması ve uygun eğitim kurumlarında 

eğitim almaları hedeflenmektedir.

Stratejiler

 Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

1.
İlimiz eğitime erişim risk haritası 
hazırlanarak risk düzeyinin fazla olduğu 
bölgelere özel projeler geliştirilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Temel Eğitim 
Şubesi

2. Ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve 
projelerden faydalanacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

SG Şubesi

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

3.
Özellikle okullaşma oranlarının düşük 
olduğu bölgelerde alan taramaları 
yapılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Temel Eğitim 
Şubesi

4. Devamsızlıkları izlemeye yönelik 
çalışmalara devam edilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Temel Eğitim 
Şubesi
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 Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

5. Eğitim Öğretim 
Birimleri Şubesi

6.
Birleştirilmiş sınıf uygulamalarının 
azaltılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

Destek 
Hizmetleri

Temel Eğitim 
Şubesi

Temel Eğitim 
Şubesi

7. Veli ve öğrenci odaklı çalışmalar 
yapılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri

8.
Öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon 
uygulamalarını tanıtıcı faaliyetler 
yapılacaktır.

Din Öğretimi 
Şubesi

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Şubesi

Ortaöğretim 
Şubesi

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

9.
Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına 
yönelik ailelere ve öğrencilere rehberlik 
çalışmalarına devam edilecektir.

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Şubesi

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim Şubesi

10.
İmam Hatip okullarına yönelik 
yönlendirme, tanıtım faaliyetleri 
yapılacaktır.

Din Öğretimi 
Şubesi

Din Öğretimi 
Şubesi

11.

Özel eğitime muhtaç çocukların özel 
eğitim sistemine kazandırılmasını için 
ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilecektir.

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri

12.

İlimiz genelinde tüm bireylerin sportif, 
kültürel ve sanatsal etkinliklerle 
buluşturularak yeteneklerinin ortaya 
çıkmasını sağlayacak faaliyetler ve 
projeler yapılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Eğitim 
Öğretim 
Birimleri

13.

Özel Eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
tespiti yapılarak, öğrencilerin eğitim 
ihtiyacına göre özel eğitim kurumlarına 
yönlendirici çalışmalar yapılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 
Hizmetleri

 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen 
maliyeti azaltacak önlemler alınacaktır.

Temel 
Eğitim
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 Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

14. Eğitim Öğretim 
Birimleri

Özel Öğretim 
Kurumları 

Şubesi

15. Açık öğretim okullarının tanıtımına 
yönelik faaliyetler yapılacaktır.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

16. Eğitim Öğretim 
Birimleri

Destek 
Hizmetleri

Temel Eğitim 
Şubesi

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Ortaöğretim 
Şubesi

19.

Özellikle ilköğretimden ortaöğretime 
geçişte yaşanan sıkıntıları gidermek için 
öğrencilere yönelik uyum çalışmaları 
yapılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Ortaöğretim 
Şubesi

20.
Ortaöğrenime devam etmeme nedenleri 
araştırılacak ve önleyici tedbirler 
alınacaktır.

Din Öğretimi 
Şubesi

Ortaöğretim 
Şubesi

Ortaöğretim 
Şubesi

Özel okul teşvikleri hakkında 
bilgilendirici faaliyetler yapılacaktır.

Taşımalı ilköğretim ve ortaöğretim 
uygulamaların geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler 
yapılacaktır.

17.
Hayat boyu öğrenme kapsamında okuma 
yazma bilmeyenlere yönelik geliştirilecek 
projeler ve tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.

18.
Devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkleri 
konularında araştırma yapılacak ve 
projeler geliştirilecektir.
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TEMA	2:	EĞİTİM-ÖĞRETİMDE	KALİTE

2. Stratejik Amaç

Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın ka-

zandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime 

ve öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireyle-

rin yetişmesine imkân sağlamak.

2.1. Stratejik Hedef

Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin akademik başarı düzeylerini ve 

ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını artırmak

Performans göstergeleri

Performans Göstergeleri
Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019

Öğrencilerin yılsonu başarı puanı ortalamaları

5. Sınıf 76,06 83,98

6. Sınıf 74,16 81,88

7. Sınıf 74,24 81,97

8. Sınıf 76,15 84,08

9. Sınıf 64,15 81,87

10. Sınıf 71,11 82,44

11. Sınıf 74,89 82,68

12. Sınıf 83,87 88,15

Yetiştirme ve Hazırlama Kurslarına Katılan Öğrencilerin 
Oranı - 60

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

İlkokul 13,4 100

Ortaokul 13,4 100

Ortaöğretim 18,2 100

Öğrenci başına okunan kitap sayısı

İlkokul 50

Ortaokul 20

Ortaöğretim 15
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Performans Göstergeleri
Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019

Onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı(%)

İlköğretim 
kurumları 9,2 19,32

Ortaöğretim 9,3 19,53

Takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci 
oranı (%)

Temel Eğitim 47,01  65,93

Ortaöğretim 37,56  63,29

Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (%) 5,16 2

Disiplin cezası alan öğrencilerin oranı
Ortaokul 0 0

Ortaöğretim 3,4 2

Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul sayısı 79 100

Beslenme Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısı 23 60

İlimizde son 5 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmış-
tır. Bu nedenle eğitim ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının 
yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da öncelikli alanlardan 
birisi haline gelmiştir.

Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim 
sistemi; bireylerin potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak 
hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini desteklemeli hem de akademik 
başarı düzeylerini artırmalıdır.

Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve 
zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin 
akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz için ulaşılabilir rehberlik hizmetleri sunulmalı eğitim ha-
yatları boyunca sağlıklı bilgilere ulaşmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerimizin 
ilgi, yetenek ve istekleri göz önünde bulundurularak program ve türler ara-
sında geçişlerine imkân sağlanmalıdır.

Öğrencilerimizin öğretim hayatlarında elde ettiği kazanımları ölçmek ve 
değerlendirmek için sağlıklı sistemler kurulmalıdır. 
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Türkiye geneli eğitim seviyelerine göre öğretmen sayıları okul önce-
sinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 3387 erkek, 59.946 kadın, ilkokulda 
120.661 erkek, 167.783 kadın, ortaokulda 131.513 erkek, 149.291 kadın, ilimiz-
de ise toplam 3.464 öğretmen mevcuttur. Kadın öğretmenlerin oranı % 47’dir.

FATİH Projesi ile EBA etkili şekilde okullarımızda kullanılmaya başlan-
mıştır. Öğretim materyal eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışmalar 
aralıksız sürmektedir. Teknolojinin öğretim sürecine entegrasyonu amacıyla 
FATİH Projesi kapsamında bugüne kadar; eğitim kurumlarımıza 3.732 adet 
tablet bilgisayar, 656 adet akıllı tahta, 27 adet çok amaçlı yazıcı dağıtılmıştır.

Öğrenci kazanımları ve başarısını izlemek üzere Müdürlüğümüz ARGE 
birimi çalışmalar yapmaktadır. Merkezi sınavların analizleri yapılarak alt 
testler ve puan bazında ayrıntılı veriler ortaya konmuştur. İl geneli TEOG sı-
navlarında Türkçe ortalaması 63,39, matematik ortalaması 45,15, fen ve tek-
nolojileri 58,70, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 58,08, 
yabancı dil 39,45, din kültürü ve ahlak bilgisi 66,88 olarak gerçekleşmiştir.

Ruhen ve bedenen sağlıklı, teknolojik imkânlardan en iyi şekilde fayda-
lanan, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı bireyler yetiş-
tirmek hedeflenmektedir.

Stratejiler

Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

1.

Her tür ve kademedeki öğrenci 
kazanımlarını takip etmeye yönelik 
“Eğitimin Kalitesini Artıma Projesi” 
hayata geçirilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

2.
Öğrencilerin akademik başarılarını 
destekleyici hazırlayıcı ve yetiştirici 
kursların açılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

3.
Öğrenci ve velilerin 
bilinçlendirmelerine yönelik rehberlik 
çalışmaları yapılacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 

Şubesi

4.

Kurumlarımız, her eğitim 
kademesinde düzenlenen sosyal, 
sportif ve sanatsal faaliyetlerin 
artırılması için teşvik edilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Mesleki ve 
Teknik Eğitim 

Şubesi
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5.

Öğrencilerin motivasyonlarını 
artırmaya yönelik geliştirilecek 
projeler (Akran koçluğu, Öğretmen 
koçluğu gibi)hayata geçirilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 

Şubesi

6.
İlde özel yetenekli bireylere sağlanan 
eğitimin tanınırlığının geliştirilmesine 
yönelik projeler hazırlanacaktır.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Özel Öğretim 
ve Rehberlik 

Şubesi

7.

Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel 
bakış açısıyla değerlendirebilmelerini 
sağlamak amacıyla bilim sınıfları 
oluşturma, bilim fuarları düzenleme 
gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Ortaöğretim 
Şubesi

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

Bilgi İşlem ve 
Eğitim Şubesi

Bilgi İşlem ve 
Eğitim Şubesi

e-Okul, MEBBİS, TEFBİS gibi 
modüler sistemler hakkında personel 
yeterliliklerinin geliştirilmesine 
yönelik faaliyetler yapılacaktır.

Bilgi İşlem ve 
Eğitim Şubesi

Strateji 
Geliştirme Şubesi

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

Okul sağlığı ve hijyen konularında 
öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 
bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler 
yapılacaktır. Okulların bu konularda 
değerlendirmelere katılmaları ve 
sertifika almaları desteklenecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

Bütün eğitim kademelerinde 
sosyal, sanatsal, kültürel ve 
sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi 
ve öğrencilerin söz konusu 
faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 
gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip 
edilebilmesine imkân sağlayacak bir 
izleme sistemi geliştirilecektir.

Eğitim Öğretim 
Birimleri

Eğitim Öğretim 
Birimleri

8.

9.

10.

11.

Koordinatör 
Birim

Sorumlu 
BirimlerStrateji
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2.2. Stratejik Hedef

Sektörle işbirliği yapılarak hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde 
işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istih-
dam edilebilirliklerini plan dönemi sonuna kadar arttırmak

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri
Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019
Açılan meslek edindirme, gelir getirici kurs sayısı 206 320

Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim alan birey 
sayısı 74 100

İlimiz ülkemizin gelişmesine paralel olarak büyümekte ve genç nüfusun 
bu gelişmelere uygun olarak bilgi, beceri ve nitelikli olarak yetişmesi gerek-
mektedir. Özellikle alanında uzmanlaşmış nitelikli meslek sahibi bireylere 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin 
desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum 
sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendi-
rilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve ha-
yat boyu öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilir-
liği artırmak hedeflenmiştir. Hedeflere ulaşmada sektörle işbirliğinin önemi 
büyüktür. Bu kapsamda işgücü piyasası araştırmaları neticesine göre sonuç 
elde edilebilecek ve bireylerin gelişimlerine katkı sağlayacak işbirlikleri sağ-
lanacaktır. Bireylerin öğrenmeleri tanınmalı hayata ve istihdama hazırlarken 
mesleki rehberlik çalışmaları sürdürülmelidir.

2014 - 2015 öğretim yılı içinde sektörle işbirliği kapsamında açılan kurs-
larda toplam 129 kişi eğitim almış bunların 74’ü eğitim aldıkları sektörlerde 
istihdam edilmişlerdir.
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2014 yılında genel, meslekî ve teknik kurslar ile okuma yazma kursları 
olmak üzere 1007 kurs açılmıştır. Bu faaliyetlerden 9.514’ü kadın, 11.504’ü 
erkek olmak üzere toplam 21.018 kişi yararlanmıştır.

Müdürlüğümüz meslekî eğitim alanına önem vermektedir. Bu kapsamda 
hayata ve istihdama yönelik kursların açılmasına öncülük etmektedir. Akre-
ditasyonu en çağdaş biçimde izlemekte, işlemlerini sürdürmektedir.

Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını talep ettiği bece-
riler ile uyumlu, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bireylerin yetiştirilmesi he-
deflenmektedir.

Stratejiler

Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

1.

Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve 
laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki 
gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını 
takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde 
rehberlik etmeleri sağlanacaktır.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim Şubesi

2.
Mesleki ve Teknik Eğitimin tanıtım ve 
faaliyetlerini artırmaya yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim Şubesi

3.
Mesleki yönlendirmenin etkin 
yapılabilmesine yönelik çalışmalara devam 
edilecektir.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim Şubesi

4.
Mesleki ve Teknik Eğitimden mezun olan 
öğrencileri izlemek için yerel düzeyde 
projeler geliştirilecektir.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim Şubesi

5. Meslek edindirme ve gelir getirici kursların 
sayısı artırılacaktır.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Mesleki 
ve Teknik 

Eğitim Şubesi

6. Sosyal ve kültürel kursların sayısı 
artırılacaktır.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

7.

Bireylerin mesleki ve teknik eğitim 
imkânları ve istihdam fırsatları hakkında 
bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilen Hayat 
Boyu Öğrenme Portalı’na ilişkin farkındalık 
oluşturulacaktır.

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi

Hayat Boyu 
Öğrenim 
Şubesi



III. BÖLÜM

78

NEVŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

2.3. Stratejik Hedef

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil ye-
terliliğini artırmak ve uluslararası hareketli öğrenci ve öğretmen sayısını ar-
tırmak

Performans göstergeleri

Performans Göstergeleri

Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019

Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine katılan 
öğretmen sayısı 117 150

Uluslararası hareketlilik programlarına ve projelerine 
katılan öğrenci sayısı 134 170

Proje geliştirme konusunda hizmet içi eğitim verilen kişi 
sayısı 20 60

AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yapılan 
kurumsal/bireysel proje başvuru sayısı 30 50

Eğitim hayatları boyunca en az bir yabancı dili konuşabilir hale getire-
bilmek önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Bu kapsamda dil yeterliliğinin 
önündeki engeller tespit edilecek ve bu konuda duyarlılık artırılacaktır.

Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana 
çıkan konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim siste-
minin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması 
gerekmektedir.

Yabancı dil dersi yılsonu puanı ortalaması 55,27  85

Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin ya-
bancı dil becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri baş-
ta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 
öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil 
yeterliliğini ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedef-
lenmektedir.
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İlimizde 2011-2012 yılları arasında 12 okulumuzun projesi Ulusal Ajans 
tarafından desteklenmiştir. Ayrıca 2014 teklif çağrı dönemlerinde ilimizden 
kabul edilen Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ka1-Ka2 proje sayısı 5’tir. Bu 
5 projenin hibe miktarı 226.000 €’dur. Avrupa Birliği projeleri kapsamında 
2011- 2014 yılları arasında352 öğretmen ve 614 öğrenci yurtdışı hareketlilik-
lerden faydalanmıştır.

Müdürlüğümüz Proje Ekibi tarafından okul ve kurumlarımızın Eras-
mus+ programı kapsamında ilimizden gönderilecek proje başvuru sayısını 
artırmak amacıyla 9 oturumda her okuldan proje yetkilisi 1 öğretmen olmak 
üzere toplam 300 kişiye proje bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca Ba-
kanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde bu-
lunan Ulusal Destek Servisi tarafından yürütülen eTwinning projesi kapsa-
mında Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve İlimizden toplamda 55 katılımcı 
ile bölgesel eTwinning eğitimi verilmiştir.

Kapadokya’nın çevre sorunlarına dikkat çekmek ve ortak eylem planı 
hazırlamak için Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen “Çevre 
Kulüpleri Arası Sürdürülebilir İşbirliği Platformu ve Ortak Ağ Oluş-
turmak” projesi ve İlimizde Kadın Girişimci sayısını ve Kadınların ekono-
miye katkılarını artırmak için İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 
tarafından desteklenen “Genç Kadın Girişimciliğini Artırmak” projesi 
gerçekleştirildi.

Özellikle kız çocuklarının haklarını korumak ve onların daha fazla söz 
sahibi olmalarını sağlamak için Finlandiya Büyükelçiliği’nce desteklenen 
tüm tarafların katılımı ile “Hak Savunuculuğu Becerilerini Geliştirmek” pro-
jesi gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile eğitim kalitesinin artırılması-
na yönelik “Eğitimde İşbirliği” protokolü imzalandı.

Hedefin gerçekleştirilmesi ile yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak birey-
lerin yabancı dil yeterliliği ve uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliği 
artırılacaktır.

Yine 2014 yılı içerisinde Nevşehir Belediyesi ile yerel düzeyde “Manga-
la Oyun Şenliği” ve ”4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Becerilerini Geliş-
tirme Projesi” adlı iki projenin sponsorluk anlaşmaları imzalandı.
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Stratejiler

Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

1. Uluslararası projelere başvurular teşvik 
edilecektir.

Eğitim 
Öğretim 
Birimleri

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

2. Proje, proje yönetimi konularında hizmet içi 
eğitimler artırılacaktır.

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

3. 
Erasmus ve Hibe projeleri konusunda 
bilgilendirme toplantıları yapılmasına devam 
edilecektir.

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

4. Uluslararası dil projelerinin yaygınlaştırılması 
çalışmaları yapılacaktır.

Eğitim 
Öğretim 
Birimleri

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

5. 
Ülke genelinde yürütülen proje 
çalışmalarının (DynEd vs.) yaygınlaştırılması 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

Temel 
Eğitim 
Şubesi

Temel Eğitim 
Şubesi
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TEMA	3:	KURUMSAL	KAPASİTE

3. Stratejik Amaç

Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, eğitime erişimi ve eğitimde kali-
teyi 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.

3.1. Stratejik Hedef

Plan dönemi sonuna kadar Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunu-
munu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri
Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

İlkokul 18 15

Ortaokul 17 15

Ortaöğretim 17 15

Lisansüstü öğrenimi tamamlayan personel oranı ( %) 5,85 10

Çalışan başına yıllık hizmet içi eğitim süresi (saat) 0,47 3

Asil yönetici sayısının toplam yönetici sayısına oranı (%) 70,04 95

Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekil-
de yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan 
kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Müdürlüğü-
müzün beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Çalışanlarımızın 
mesleki becerilerinin geliştirilmesi sağlanacak ve güncel bilgilerle donatılma-
sına yönelik eğitim faaliyetlerinin tüm olanaklarından faydalanılacaktır.

2014 yılında İl Millî Eğitim Müdürlüğünde 2 müdür yardımcısı, 6 şube 
müdürü, 1 maarif müfettişleri başkanı, 1 maarif müfettişleri başkan yardım-
cısı, 14 maarif müfettişi, 2 avukat ve 82 GİH ve YH sınıfı personeli olmak 
üzere toplam 108 kişi çalışmaktadır.
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2014-2015 öğretim yılı verilerine göre Müdürlüğümüz bünyesinde eği-
tim öğretim hizmetleri sınıfında 3.464, genel idare hizmetleri sınıfında 151, 
yardımcı hizmetler sınıfında 211, teknik hizmetler sınıfında 21, Sağlık hiz-
metleri sınıfında 3 personel mevcuttur.

İlimizde çeşitli branşlardan norm sayımız 3.835’tir. Mevcut personelin 
normu karşılama oranı % 83,91’dir.

2014 Yılında İlimiz genelinde ocak-aralık ayları arasında mahalli hizme-
tiçi faaliyeti olarak 10 türde, 67 adet faaliyet düzenlenmiş olup, bu faaliyetle-
re 1.848 personel katılmıştır.

İlimizde okul ve kurumlarımızda asaleten 170 müdür, 21 müdür başyar-
dımcısı, 256 müdür yardımcısı görev yapmaktadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının sürekli mesleki 
gelişiminin sağlanması, yöneticilerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve ata-
malarda liyakatin esas alınması hedeflenmektedir.

Stratejiler

Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

1.

Hizmetiçi eğitim planlamaları, çalışanların 
talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim 
raporları ve birimlerce tespit edilen sorun 
alanları dikkate alınarak yapılacaktır. 

Tüm 
Birimler

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

2.

Hizmetiçi eğitimlerin, alanında uzman eğitim 
görevlilerince verilmesini sağlamak için ilgili 
kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle 
işbirliği yapılacaktır.

Tüm 
Birimler

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

3.
Hizmet içi eğitimler kalitesinin artırılması ve 
günün şartlarına uygun olarak düzenlenmesi 
için gerekli tedbirler alınacaktır.

Tüm 
Birimler

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

4. Kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği 
sağlanacaktır.

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi
Strateji 

Geliştirme 
Şubesi

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

5. Öğretmen yer değiştirmelerinin bölgesel 
planlama doğrultusunda yapılacaktır.

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi
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Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

6. Okulların destek personeli ihtiyaçlarının 
giderilmesi için düzenleme yapılacaktır.

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi
Destek 

Hizmetleri 
Şubesi

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

7.

Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve 
sekretarya gibi alanlardaki destek personeli 
ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır.

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi
Destek 

Hizmetleri 
Şubesi

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

8. Çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu 
artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

İnsan 
Kaynakları 

Şubesi

3.2. Stratejik Hedef

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.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri
Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019

Çok amaçlı salon veya konferans salonu olan okul oranı (%) 50 60

Spor salonu olan okul oranı (%) 2,9 10

Kütüphanesi olan okul oranı (%) 45 55

Kütüphanesi olan sınıf sayısı (%) - 100

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

Deprem tahkikatı sonucu güçlendirme gerekliliği tespit 
edilen binalardan güçlendirilmesi yapılanların oranı - 80

Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep edilen ödeneğe oranı (%) 31 100

Tenkis edilen bütçe ödeneklerinin tahsis edilen ödeneğe 
oranı (%) - 0
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İlimizde okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca ce-
vap verecek düzeye getirilmesi, alternatif finansal kaynaklarla eğitimin des-
teklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması amaç-
lanmıştır. Okul ve kurumlarımıza ait sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 
verimli ve etkili bir şekilde yapılmasına imkân sağlayacak eğitim tesislerinin 
varlığına ihtiyaç kaçınılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda eğitim tesislerinin ya-
pımına önem verilecek ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak eksiklikler gide-
rilecektir. Ayrıca okul ve kurumlarımızın donatımı çağın gerektirdiği ihtiyaç-
lar dâhilinde tedarik edilecek ve etkili şekilde kullanımı sağlanacaktır.

İlimizde okul öncesinde ilkokul ve ortaokullardan bağımsız 62, ilkokul-
da 1.012, ortaokulda ise 1.011derslik bulunmaktadır. İlimizde temel eğitimde 
toplam 251 okul bulunmaktadır. Bu okulların 14 tanesi anaokulu 231 tanesi 
resmi ilkokul ve ortaokul, 3 özel ilkokul, 3 özel ortaokul bulunmaktadır. İl-
kokulda okul sayıları Türkiye genelinde toplam 28.532, 27.461 resmi, 1071 
özel; ilimizde ise toplam 134, 131 resmi, 3 özel okul mevcuttur. Türkiye geneli 
16.047 resmi, 972 özel olmak üzere toplam 17.019 okul bulunmaktadır.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında derslik sayıları Türkiye genelinde 
okul öncesinde toplam 50.466, resmi 37.387, özel 8.296’tür. İlkokulda derslik 
sayıları Türkiye genelinde toplam 243.305, 227.679 resmi, 15.626 özel; ilimiz-
de toplam 1048, 1.012 resmi, 36 özel okula ait derslik bulunmaktadır. Türki-
ye geneli 118.146 resmi, 10.405 özel toplam 128.551; ilimizde ise 2.757 resmi 
derslik mevcuttur.

İlimiz genelinde okullarımızın genel onarım işleri aralıksız devam et-
mektedir. Bu kapsamda 2013 yılında MEBBİS sistemi üzerinden 126 onarım 
başvurusu yapılmış olup, bu onarımlar 3.342.500 -TL harcama yapılarak ta-
mamlanmıştır. 2014 yılında 25 onarım işi planlamaya alınmış, öncelik sırası-
na göre değerlendirilerek tamamlanmıştır.

İlimizde tüm okullarımızda tam gün eğitimin yapılmasının sağlanma-
sı, derslik başına düşen öğrenci oranının azaltılması, gelişen teknolojilerle 
donatılmış eğitim ortamlarının sağlanması, fiziki kapasitenin geliştirilmesi, 
sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması, hayırseverlerin eğitime kat-
kısının artırılması, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortam-
larından daha rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapıl-
ması hedeflenmektedir.
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Stratejiler

Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

1.

Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi 
eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında 
belirlenen hedeflere ulaşmak için yatırım 
programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 
hazırlanacaktır. 

Eğitim 
Öğretim 
Birimleri

İnşaat Emlak 
Şubesi

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

2.

Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve 
kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif 
yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; 
öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve 
kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar 
artırılacaktır.

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi 
İnşaat Emlak 

Şubesi

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

3.

Okul ve kurumların fiziki ortamları 
özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 
gereksinimlerine uygun biçimde 
düzenlenecek ve destek eğitim odaları 
yaygınlaştırılacaktır.

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi 
İnşaat Emlak 

Şubesi

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

4.

Okul ve kurumların kütüphane, konferans 
salonu, laboratuvar, spor salonu ve 
bahçe gibi mekânlarının bu imkânlardan 
yoksun okullar tarafından kullanılabilmesi 
sağlanacaktır.

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi
Eğitim 

Öğretim 
Birimleri

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

5.

Okul ve kurumların ders ve laboratuvar 
araç-gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her 
türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının, 
öğretim programlarına ve teknolojik 
gelişmelere uygun olarak zamanında 
karşılanması sağlanacaktır. 

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi
Eğitim 

Öğretim 
Birimleri

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

6.

Eğitim ve öğretimin finansmanı için genel 
bütçe dışındaki kaynakların artırılması 
ve etkinleştirilmesi sağlanacak, ulusal 
ve uluslararası alternatif finansman 
kaynaklarının daha etkili ve verimli 
kullanılması sağlanacaktır.

Tüm 
Birimler

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

7.

Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki 
ile güçlendirmesine yönelik çalışmalar 
hazırlanacak programlar dâhilinde 
yürütülecektir. 

İnşaat Emlak 
Şubesi

İnşaat Emlak 
Şubesi
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Strateji Sorumlu 
Birimler

Koordinatör 
Birim

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi
Eğitim 

Öğretim 
Birimleri

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi

9.

Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama 
kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılacak ve fiziki ortamlara ilişkin 
standartlar güvenlik, hijyen ve konfor 
şartları dikkate alınarak geliştirilecektir.

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi
Eğitim 

Öğretim 
Birimleri

Destek 
Hizmetleri 

Şubesi

3.3. Stratejik Hedef

Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, çoğulcu, ka-
tılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan 
dönemi sonuna kadar oluşturmak.

Performans Göstergeleri

Performans Göstergeleri
Önceki 
Yıllar Hedef

2014 2019
Öz değerlendirme ve rehberlik yapılan kurum sayısı - 100

Bilgi edinme sisteminden yararlananların memnuniyet oranı - 95

8.
Okulların yapı ve donatımına yönelik 
hayırseverleri teşvik edecek projeler 
geliştirilecektir.

ErsanUZ
Typewritten text



III. BÖLÜM

87

NEVŞEHİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

Müdürlüğümüz paydaşlarının görüş ve önerilerine önem vermektedir. 
Bu anlamda çoğulculuk ve katılımcılık benimsenmiş ve şeffaflık ve hesap 
verebilirlik temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.

lanmakta iş ve zaman kaybının önüne geçmektedir. Ayrıca sistem, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüklerince de kullanılmaya başlanmıştır.

Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanan ve 2015-2019 yılları arası 
faaliyetlerin planlanmasını içeren stratejik planlama çalışmalarında iç pay-
daşlarımızın İl Millî Eğitim müdürlüğümüzün faaliyetlerini nasıl gördükle-
rine ilişkin görüşlerini içeren iç paydaş anketi çalışmasına kurumda 135 kişi 
ve kurum katılmıştır.

Gelişmiş ülkelerde yönetim ve organizasyonlarda geleneksel yaklaşım-
lar yerine çağdaş anlayışlar tercih edilmektedir. Kurumsal kapasitenin iyi-
leştirilmesinde, bürokrasinin azaltılmasında etkili ve nitelikli bir yönetim 
anlayışının hâkim olması önemlidir. Bu bağlamda Müdürlüğümüz kurumsal 
yapısı ve yönetim organizasyonunun çağdaş yaklaşım ilkeleri çerçevesinde 
geliştirilmesi gerekmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu 
çağdaş yönetim anlayışının bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, 
şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle Müdürlüğü-
müzün yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir.

01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında Müdürlüğümüze 380 adet bilgi 
edinme başvurusunda bulunulmuş olup, 327’ine cevap verilmiş ve 53 adet 
başvuru kurumumuzla ilgili olmadığından ilgili kurumlara yönlendirilmiştir

Müdürlüğümüz ‘Doküman Yönetim Sistemini (DYS)’ aktif olarak kul-
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Stratejiler

Strateji 
Sorumlu 
Birimler 

Koordinatör 
Birim 

1. 
Kurum personeli ve hizmet sunmakla 
sorumlu olduğu vatandaşlar kamu hizmet 
standartları hususunda bilgilendirilecektir. 

Tüm 
Birimler 

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi 

2. 
Sunulan hizmetlerde kullanılan formlar 
basitleştirilecektir. 

Tüm 
Birimler 

Strateji 
Geliştirme 

Şubesi 

88 
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MALİYETLENDİRME

Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının maliyetlendirilme-
si sürecindeki temel gaye stratejik amaç ve hedeflerin gerektirdiği maliyet-
lerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma süreci-
nin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede, stratejik plan ile 
bütçe arasındaki bağlantı güçlendirecek ve harcamaların önceliklendirilmesi 
süreci iyileştirilecektir.

Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan stra-
tejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için beş yıllık süre için tahmini 
123.976.690,00 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 25. 2015 – 2019 Amaç Ve Hedef Bazında Tahmini Maliyet Tablosu

Stratejik Amaç
Stratejik Plan Dönemi

Hedef 2015-2019 Oranı (%)

Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1,1 35.580.400,00 28,7

AMAÇ TOPLAM 35.580.400,00 28,7

Stratejik Amaç 2

Stratejik Hedef 2,1 29.050.000,00 23,43

Stratejik Hedef 2,2 3.628.000,00 2,93

Stratejik Hedef 2,3 8.322.800,00 6,71

AMAÇ TOPLAM 41.000.800,00 33,07

Stratejik Amaç 3

Stratejik Hedef 3,1 17.656.400,00 14,24

Stratejik Hedef 3,2 29.360.400,00 23,68

Stratejik Hedef 3,3 378.690,00 0,31

AMAÇ TOPLAM 47.395.490,00 38,23

AMAÇ GENEL TOPLAMI 123.976.690,00 100
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

MEM 2015-2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME MODELİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; 
kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultu-
sunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edil-
mesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üze-
re, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, 
kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belir-
lenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve de-
ğerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. 

Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlem-
lerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Bakanlığı 
2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir.

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 
raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedef-
lere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygun-
luğunun analizidir.

Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlen-
dirme Modelinin çerçevesini;

1. MEM 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer
alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit
edilmesi,

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle
kıyaslanması,

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,

4. Gerekli tedbirlerin alınması

süreçleri oluşturmaktadır.
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MEM 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin 
gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık 
dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, SGB tarafından harcama bi-
rimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına 
ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme 
durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle 
göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görüle-
bilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; SGB tarafından harca-
ma birimlerden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme 
durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleş-
me durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri 
üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek 
gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izle-
me ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İzleme 
Değerlendirme

Dönemi

Gerçekleştirilme 
Zamanı

İzleme Değerlendirme Dönemi
Süreç Açıklaması

Zaman 
Kapsamı

Birinci
İzleme-

Değerlendirme 
Dönemi

Her yılın 
Temmuz ayı 

içerisinde

- Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 
harcama birimlerinden sorumlu 
oldukları göstergeler ile ilgili 
gerçekleşme durumlarına ilişkin 
verilerin toplanması ve konsolide 
edilmesi
- Göstergelerin gerçekleşme 
durumları hakkında hazırlanan 
raporun üst yöneticiye sunulması

Ocak-
Temmuz 
dönemi

İkinci
İzleme-

Değerlendirme 
Dönemi

İzleyen yılın Şubat 
ayı sonuna kadar

- Strateji Geliştirme Şubesi tarafından 
harcama birimlerinden sorumlu 
oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu 
gerçekleşme durumlarına ilişkin 
verilerin toplanması ve konsolide 
edilmesi
- Üst yönetici başkanlığında 
harcama birim yöneticilerince 
yılsonu gerçekleşmelerinin, gösterge 
hedeflerinden sapmaların ve sapma 
nedenlerin değerlendirilerek gerekli 
tedbirlerin alınması

Tüm yıl
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