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  Bu kitap, 17.03.2006 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak 

Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun şekilde hazırlanmıştır. 

 

 

 
 
 
 

Yayın içeriğine yönelik sorularınız için: 

Tel: +90 (378) 227 68 90 /5 Hat 

 
 
 

İnternet 
http://www.bartin.meb.gov.tr 

 

 

 

e-posta 

stratejigelistirme74@meb.gov.tr 

bartinmem@meb.gov.tr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu yayının her hakkı Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından 

izinsiz 

çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. 

 

mailto:stratejigelistirme74@meb.gov.tr
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VALİ SUNUŞ 

 

          Ülkemiz, kalkınma hamlesinin hızını her geçen gün arttırmaktadır. Kalkınma hızının artması 

ekonomik, bilimsel, teknolojik alanlarda başarılı çalışmalar yapılmasını, halkın refah düzeyinin 

uluslar arası ölçütlere göre iyileştirilmesini sağladığından, ülkeler için büyük önem taşımaktadır.  

          Devletlerin kalkınma düzeyinin- hızının saptanmasında o ülkenin her alandaki kamu ve özel 

sektör kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri önemli ölçüde belirleyici rol oynamaktadır. Genel 

anlamda baktığımızda ulusal ve uluslararası platformlarda kalkınma düzeyi karşılaştırmaları 

yapılırken kullanılan en önemli ölçütlerden biri de, ülkelerin eğitim sistemi için harcadıkları her 

türlü kaynak miktarı, yapılan yatırımlar ve yürütülen faaliyetlerin niteliği ve niceliğidir. Bu 

saptamaları yapabilmek için de aşağıdan yukarıya sağlıklı işleyen hiyerarşik bir veri iletimi 

sağlanması önemlidir. 

          Önceleri ülke genelinde yıllık olarak sürdürülen bu süreç, stratejik planlama ile hem süre 

olarak biraz daha fazla uzamış hem de daha alt kademelere kadar veri alış verişi sağlanmıştır. 

Yapılan kanuni düzenlemelerle de kamu kurumlarının yaptıkları faaliyetlerin hem daha şeffaf 

olarak yürütülmesi hem de hesap verebilirliğinin artması sağlanmıştır. Bartın İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün 2017 Yılı Faaliyet Raporu da bu amaçla hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında 

ve içeriğinde sözü geçen faaliyetlerin yapılmasında emeği geçen tüm eğitim çalışanlarına teşekkür 

eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.   

                                                                                                          Nusret DİRİM 

                                                                                                           Bartın Valisi 
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞ 

 

 

          Eğitim, toplumun tümünü içine alan, içeriği açısından tüm bireyleri etkileyen, sonuçları 

açısından toplumun geleceğinde belirleyici rol oynayan çok önemli bir olgudur. Ülkelerin 

bütçelerinde en büyük paya sahip kalemlerden biridir.  

         Eğitimle gerçekleştirilmek istenen hedeflere ulaşmada, planlamanın ve bu planları 

uygulamanın önemi büyüktür. Ülke geneli için belirlenen en geniş hedef ve amaçlar, taşrada bu 

amaç ve hedefleri geçekleştirmek için yapılan plan ve faaliyetlerle somutlaştırılır. Okul ve 

kurumların kendi planladıkları etkinlik, faaliyet ve projelerle; kurumumuzca planlanarak okul ve 

kurumlarla birlikte yürüttüğümüz faaliyet ve projeler her yıl güncellenmekte, nitelik ve niceliği 

arttırılmaktadır. Hazırladığımız ve yayınladığımız 2017 Yılı Performans Programı ile 2017 yılı için 

planladığımız faaliyetleri duyurmuştuk. 2017 Yılı Faaliyet Raporu ise bu programın hayata geçme 

düzeyi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirmesini içermektedir. Aynı zamanda, 2018 yılında 

yapacağımız planlama için de kaynak ve örnek teşkil etmektedir. 

         Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çalışmalarımızı Türk Milli Eğitim Sisteminin genel 

amaçları çerçevesinde, bizi hep bir adım ileriye götürecek, amaçlarımıza ulaşma oranımızı en üst 

düzeyde tutacak faaliyetler planlayarak gerçekleştiriyoruz. Bu raporla da, yaptığımız çalışmaları üst 

yöneticilerimiz ve kamuoyuyla paylaşmaktayız. Bugünümüzün yarınımıza ışık tutması dileğiyle 

planın hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bundan sonraki 

çalışmalarında da başarılar dilerim.   

                                                                                                        Yaşar DEMİR 

                                                                                                 İl Milli Eğitim Müdürü 
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KISALTMALAR 

 

MEB             : Milli Eğitim Bakanlığı 

MEBBİS       : Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sitesi 

DYS              : Doküman Yönetim Sistemi 

MTSK         : Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları 

BİMER       : Bilgi İşlem Merkezi 

MEM          : Milli Eğitim Müdürlüğü 

YBO            :Yatılı Bölge Okulu 

AB               :Avrupa Birliği 

MEİS          : Milli Eğitim İstatistik Sorgulama Modülü 

TEFBİS      : Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi 

İKS             : İlköğretim Kurum Standardı 

RAM          :Rehberlik Araştırma Merkezi 

TKB           : Teftiş Kurulu Başkanlığı 

ADSL        : (Asymmetric Digital Subscriber Line), Asimetrik Sayısal Abone Hattı 

EBA           :Eğitim Bilişim Ağı 

PİSA           : (The Programme for International Student Assessment)  Ekonomik İşbirliği ve     

                       Kalkınma Örgütü (OECD)Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

MESGEP  : Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi 

HBBE        : Hayat Boyu Beceri Eğitimi Projesi 

AR – GE    : Araştırma Geliştirme Birimi 

STK           : Sivil Toplum Kuruluşu 

BİLSEM    :Bilim Sanat Merkezi 

HEM          :Halk Eğitim Merkezi 

YDS           : Yabancı Dil Sınavı 
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A. MİSYON VE VİZYON (2015 – 2019 STRATEJİK PLANI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Müdürlüğümüz, yetki ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeler olan 14.9.2011 tarihli ve 28054 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 12.11.2012/28471 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı, Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda hizmet 

vermeye devam etmektedir. 

 

 652 No’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. Maddesi: 

 

Bu madde Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerini kapsar. Bakanlığın politikalarının Taşra 

Teşkilatındaki uygulama birimleri olan Milli Eğitim Müdürlükleri de görevlerini yürütürken bu 

esaslara bağlı kalır.  

a) Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal 

ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve 

1.MİSYON 

Bartın ilinde yaşayanlar için, Milli Eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri 

doğrultusunda toplumun sürekli eğitimini ve gelişmesini sağlamak amacıyla; bilgi 

toplumunun gerektirdiği bilgi beceriye sahip yurttaşlar yetiştiren, her fırsatta her kesime 

eğitim anlayışıyla çalışan, tüm paydaşların memnuniyetini arttıran; eğitim öğretim sürecini 

geliştiren bir kurum olmak. 

 

2. VİZYON 

Kalite odaklı eğitim, insan odaklı yönetimle sürekli gelişen kurum olmak. 
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küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, 

güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede 

yürütmek ve denetlemek. 

b) Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, 

uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre 

güncelleyerek geliştirmek.  

c) Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle 

uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek. 

ç)  Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede   

yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, 

uygulanmasını izlemek ve koordine etmek. 

d)  Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime 

katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını 

koordine etmek.  

e) Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim 

programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek. 

f)  Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin 

vermek ve denetlemek.  

g) Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim 

ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini 

hazırlamak.  

 

 Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 6. 

Maddesi: 

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre il ve ilçe 

yöneticilerinin görevleri şunlardır: 

 

1) İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, 

mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine 

ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe 

millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü 

çerçevesinde yürütür. İl millî eğitim müdürleri bu görevlerin yürütülmesinde kendilerine 

yardımcı olmak üzere büro oluşturabilir. 

2) İl millî eğitim müdür yardımcıları, sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler 

arasında uyumlu iş birliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara 



13 
 

katılmak, yazışmaları ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet 

etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve 

sorumludurlar. 

3) İl ve ilçe millî eğitim şube müdürleri, sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, il veya 

ilçe müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il veya ilçe müdürü 

adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve il veya ilçe millî eğitim 

müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar. 

4) İl ve ilçelerde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili il millî eğitim müdürünün vereceği 

görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler. 

 

C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

1.FİZİKSEL YAPI 

 

 

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bartın Merkez Gölbucağı Mahallesi’nde 4420 m
2  

alan 

üzerinde 3 katlı 34 odalı binasında hizmet vermektedir.   
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İL GENELİ OKUL/KURUM SAYISI (2017) 

KURUM TÜRÜ RESMİ ÖZEL TOPLAM 
 

Milli Eğitim Müdürlüğü 

4 0 4 

 

Anaokulu 

9 4 13 

 

İlkokul 

62 2 64 

 

Ortaokul 

35 2 37 

 

İmam Hatip Ortaokulu 

7 0 7 

 

Anadolu Lisesi 

6 1 7 

 

Fen Lisesi 

1 1 2 

 

Mesleki ve Teknik A.L. 

17 0 17 

 

İmam Hatip Lisesi 

4 0 4 

 

Özel Eğitim Kurumları 

10 0 10 

 

MEM’ e Bağlı Kurumlar 

8 0 8 

Özel Temel Lise 

 

0 1 1 

 

Toplam Okul/Kurum Sayısı 
163 11 174 

TABLO 1. İl Geneli Okul/Kurum Sayısı 

 

2. ORGANİZASYON YAPISI: 

Kuruluş içi analiz aşamasında, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün örgütlenme ve teşkilat yapısı 

başlığının altında birimlerin dağılımları incelenmiştir. Milli Eğitim Müdürlükleri teşkilat yapısı ve 

birimlerin görevleri 18 /11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Millî Eğitim 

Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre yeniden düzenlenmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre İl Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatı; Müdürlük Makamı ve müdürlüğe bağlı 

çalışan diğer hizmet birimlerinden oluşmaktadır.  
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Şekil 1: Bartın İl Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 
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3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

 Müdürlüğümüz, hizmetlerin yararlanıcılara etkili şekilde ulaştırılabilmesi için teknolojik 

araçları kullanmakta ve bu kaynakları gereğinde güncellemektedir.  Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi 

İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden yürütülmekte olan modüller MEM okul ve kurumlarımız 

tarafından etkin olarak kullanılmaktadır.  MEBBİS üzerinden Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, 

MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü,  Sınav,  Sosyal 

Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, TKB, Öğretmenevleri, 

Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, 

Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi,  e-

Katılım, gibi modüllere ulaşılarak iş ve işlemlerin zamanında ve etkin olarak yürütülmesi 

sağlanmaktadır.  

  Merkez ve taşra teşkilatının tüm  iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesini 

sağlayan iletişim ağı, yönetim faaliyetinde etkin olarak kullanılmaktadır. Müdürlüğümüz resmi 

yazışmaları Dokuman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. 

 BİMER, Alo 147 gibi servisler aracılığıyla hizmetten yararlananların her türlü bilgi talebi, öneri 

ve şikayetlerine ilişkin hızlı bir şekilde geri bildirim verilmektedir.  

 Bakanlığımız tarafından eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, okullarda teknolojik 

altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin 

kullanımını sağlamak amacıyla geliştirilen FATİH Projesi kapsamında, ilimiz ortaokulları ve 

liselerine teknoloji desteği sağlanmıştır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz eğitim teknolojisinden 

azami oranda yararlanmaktadır. 

İlçe Adı                 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KAYNAK DURUMU 

SERVER PC YAZICI SCANNER PROJEKSİYON 

Merkez - 1692 389 96 354 

Amasra - 226 42 10 29 

Ulus - 299 76 21 79 

Kurucaşile - 123 21 4 36 

TOPLAM - 2340 528 131 498 

TABLO 2. Bartın İli ve İlçeleri Teknolojik Kaynak Durumu 

 

 

 

 

https://mebbis.meb.gov.tr/
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Milli Eğitim Bakanlığı İnternet ve e – Dönüşüm Hizmetleri 

İNTERNET TABANLI ÇALIŞMALAR 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

http://www.etwinning.net/tr/pub/index.htm
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4. İNSAN KAYNAKLARI 

Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde 

kullanmak, insan kaynağının iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, 

geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak, kurumun verimliliği açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

BARTIN İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ  

PERSONEL DURUMU 

GÖREV ÜNVANI TOPLAM 

İl Milli Eğitim Müdürü 1 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 3 

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 2 

İl Milli Eğitim Şube Müdürü 5 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 2 

Okul Müdürü 104 

Okul Müdür Baş Yardımcısı 9 

Okul Müdür Yardımcısı 158 

Öğretmen  2037 

Genel İdare Hizmetleri 163 

Teknik Hizmetler Sınıfı 19 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 2 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 144 

Sürekli İşçi 40 

Geçici Personel  103 

Hizmet Satın Alımı Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı - 

Ders Karşılığı Ücretli Öğretmen Sayısı 285 

TOPLAM 3.077 

TABLO 3. Bartın İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Personel Durumu 

ÖĞRETMEN DURUMU 

DÖNEM KADROLU(1) ORANI(1) ÜCRETLİ(2) ORANI(2) NORM 

KADRO 

MEVCUT 

2014 – 2015  2011 82,14 216 8,82 2448 2011 

2015 – 2016  2113 85,54 314 12,71 2470 2113 

2016 – 2017  2112 86,52 272 11,14 2441 2112 

*Yöneticiler Dahil Değildir. 

TABLO 4. Öğretmen Durumu 
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YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI (YBO) 

YBO SAYISI 2 

YBO TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI 181 

YBO PANSİYON KAPASİTESİ 397 

YBO YATILI ÖĞRENCİ SAYISI 137 

YBO DERSLİK SAYISI 43 

YBO ÖĞRETMEN SAYISI  

YBO DIŞINDAKİ DİĞER PANSİYONLAR VE YURTLAR 

ORTAÖĞRETİM PANSİYON SAYISI 9 

ORTAÖĞRETİM PANSİYON KAPASİTESİ 1219 

ORTAÖĞRETİM PANSİYONLARI YATILI 

ÖĞRENCİ SAYISI 

955 

  

                               TABLO 5. YBO ve Pansiyon Durumu 

 

2016 – 2017 YILI EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANLARI 

EĞİTİM KADEMELERİ NET 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (3 Yaş) 35,02 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (4 Yaş) 42,07 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (5 Yaş) 50.89 

İlkokul Okullaşma Oranı 97.58 

Ortaokul Okullaşma Oranı 98,50 

Ortaöğretim Okullaşma Oranı 93.12 

TABLO 6. 2016 – 2017 Eğitim Kademelerine Göre Okullaşma Oranları 

 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYISI 

 

DÖNEM 

OKUL BAŞINA 

DÜŞEN ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK BAŞINA 

DÜŞEN ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE BAŞINA 

DÜŞEN ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYISI 

2014 – 2015  27,88 15,60 15,60 15,67 

2015 – 2016  28,81 18,27 18,27 15,50 

2016 – 2017  31,50 18,22 20,23 14,93 

TABLO 7. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına     

                   Düşen Öğrenci Sayısı 
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İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYILARI (ÖZEL ÖĞRETİM) 

 

 

DÖNEM 

İLKOKUL ORTAOKUL 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

2014 – 2015  15 2,50 2,50 7,50 

 

19 5,42 4,75 2,37 

2015 – 2016  12 1,50 1,50 6,00 17 4,85 4,25 2,12 

2016 – 2017  16 2,75 2,75 8,25 14 4,00 3,5 1,75 

TABLO 8. 1.İlkokul ve Ortaokullarda Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına     

                   Düşen Öğrenci Sayısı 

 

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYILARI 

 

 

DÖNEM 

İLKOKUL ORTAOKUL 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

2014 – 2015  125 16 17 15 198 16 16 14 

2015 – 2016  125 15 16 14 198 15 18 13 

2016 – 2017  123,80 19,43 21,08 18,83 135,61 14 14,99 11,93 

TABLO 8.2.  İlkokul ve Ortaokullarda Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına     

                   Düşen Öğrenci Sayısı 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN 

ÖĞRENCİ SAYILARI  

 

 

DÖNEM 

ANADOLU VE FEN LİSELERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

2014 – 2015  383 16 23 13 -- -- -- -- 

2015 – 2016  300 14 20 12 --- -- -- -- 

2016 – 2017  486,42 24,51 25,99 14,30 -- 16,8 7,8 8,8 

TABLO 9.  Ortaöğretim Kurumlarında Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına     

                   Düşen Öğrenci Sayısı 
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İMAM HATİP ORTAOKULU VE LİSELERİNDE OKUL, DERSLİK, ŞUBE VE ÖĞRETMEN BAŞINA 

DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 

 

 

DÖNEM 

İMAM HATİP ORTAOKULLARI İMAM HATİP LİSELERİ 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

OKUL 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

DERSLİK 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ŞUBE 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÖĞRETMEN 

BAŞINA 

DÜŞEN 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 

2014 – 2015  156,50 34,77 34,77 17,71 545 26,58 26,58 15,79 

2015 – 2016  268,83 22,71 22,71 21,79 705 32,79 32,79 19,31 

2016 – 2017  - 20.5 0.5 16.0 - 17.4 0.7 16.7 

TABLO 10. İmam Hatip Ortaokulu ve Liselerinde Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına     

                   Düşen Öğrenci Sayısı 

 

 

2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE 

PERSONEL DAĞILIMI 

ÖĞRENİM DURUMU MEVCUT YÜZDE(%) 

DOKTORA 1 0,04664 

Yüksek Lisans (TEZLİ) 60 2,79840 

Yüksek Lisans (TEZSİZ) 74 3,451360 

LİSANS 1646 76,769440 

ÖN LİSANS 113 5,270320 

ENSTİTÜ 25 1,166000 

LİSE 140 6,529600 

ORTAOKUL 60 2,798400 

İLKOKUL 25 1,166000 

TOPLAM 2144 100 

TABLO 11. 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Öğrenim Durumuna Göre Personel Dağılımı  

 

5. SUNULAN HİZMETLER 

 2015-2019 stratejik plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün Hizmetlerinin belirlenmesinde İl 

ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne bağlı kalınmıştır. Bu hizmetleri yerine getirme 

görevleri ile faaliyet alanları, adı geçen yönetmelik ve kamu hizmet standartları esas alınarak 

belirlenmiştir.   

 Buna göre Müdürlüğümüzün hizmetleri ve hizmet alanına giren görevleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 
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HİZMETLER 

Madde 8 Eğitim Öğretim Hizmetleri 

A Temel Eğitim   

 

 

 

Hizmetler, İl Millî Eğitim Müdürüne bağlı 

Müdür yardımcıları ve Şube Müdürleri 

idaresinde ilgili birim çalışanları vasıtasıyla 

yerine getirilir.  

 

B Ortaöğretim 

C Mesleki ve Teknik Eğitim 

Ç Din Öğretimi 

D Özel Eğitim ve Rehberlik  

E Hayat Boyu Öğrenme 

F Özel Öğretim Kurumları 

G Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri 

Ğ Ölçme Değerlendirme ve Sınav 

H Strateji Geliştirme 

I Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim 

İ İnsan Kaynakları Yönetimi 

J Destek 

K İnşaat ve Emlak 

Madde 9 Eğitim Öğretim Hizmetlerinde Ortak Görevler 

1 
Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik 

ile hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Eğitimi Geliştirmeye Yönelik Görevler 

1 Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak. 

2 
Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, 

etkin kullanımlarını sağlamak. 

3 Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak. 

4 Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak. 

5 Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak. 

6 Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak. 

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

8 Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak. 

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

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

11 Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak. 

12 Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek. 

b) Eğitim Kurumlarına Yönelik Görevler 
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1 Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 

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

3 Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 

4 Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 

5 Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 

6 
Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel 

ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 

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

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

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

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

c) Öğrencilere Yönelik Görevler 

1 Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak 

2 
Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak 

3 
Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 

4 Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek 

5 
Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin 

iş ve işlemlerini yürütmek 

6 Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak 

7 Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 

8 Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek 

9 Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak 

10 Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak 

ç) İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Görevler 

1 Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek 

2 Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek 

3 Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek 

4 Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek 

TABLO 12. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmetleri  
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6. FAALİYET ALANLARI 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları, aşağıya çıkarılmıştır. 

  1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

1.1 Temel Eğitim 

1.2 Orta Öğretim 

1.3 Mesleki ve Teknik Eğitim 

1.4 Din Öğretimi 

1.5 Özel Eğitim ve Rehberlik 

1.6 Hayat Boyu Öğrenme 

1.7 Özel Öğretim Kurumları 

  2.STRATEJİ GELİŞTİRME  

2.1 AR-GE Faaliyetleri 

2.3 Strateji Geliştirme İle İlgili Diğer Faaliyetler 

 3.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  

3.1 İnsan Kaynakları -1- Faaliyetleri 

3.2 İnsan Kaynakları-2- Faaliyetleri 

3.3 Hizmetiçi Eğitim 

4.DENETİM VE REHBERLİK  

5.HUKUK 

6.EĞİTİME DESTEK  

6.1 Donatım ve Alt Yapı Faaliyetleri(İnşaat-Emlak) 

6.2 Destek Hizmetleri Faaliyetleri(Araç-Gereç Temini,  Lojman) 

6.3 Sivil Savunma Faaliyetleri 

7. HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN 

7.1 Özel Büro Faaliyetleri 

8.ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE  SINAV HİZMETLERİ 

8.1 Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Faaliyetleri 

TABLO 13. Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Faaliyet Alanları  
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7. YÖNETİM VE İÇ KONTROL 

 

   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca yönetim sorumluluğu 

modelinin bir gereği olarak stratejik yönetim anlayışının benimsenmesi, süreçlerle yönetim 

sisteminin hayata geçirilmesi, performans esaslı bütçeleme ile stratejik planın ilişkilendirilmesi ve 

tüm bu sistemlerin sağlıklı çalışması amacıyla Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde etkin ve 

etkili bir iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları devam etmektedir. 

 

         Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması 

çalışmaları kapsamında; 29.12.2017 tarihinde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 

yayınlamıştır. Müdürlüğümüz faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, kontrol ve değerlendirilme 

aşamalarında bu planda yer alan hususlara uyulması kararlaştırılmıştır.  

 

            Müdürlüğümüz faaliyetlerinin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik 

planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanması ve yürütülmesi; 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve 

zamanında elde edilebilirliğini sağlamak amacıyla, iç denetim faaliyetleriyle, idarenin varlıklarının 

güvence altına alınması, iç kontrol sisteminin etkinliği, risklerin en aza indirilmesi, idarenin 

faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli 

gözden geçirilmesi, mümkünse sayısallaştırılması konularında faaliyetler yürütmekte ve ilgili 

birimlerden hizmet almaktadır. 

 

8. DENETİM SONUÇLARI 

Müdürlüğümüze gönderilen ihbar/şikâyet dilekçeleri ile valilik ve kaymakamlıklardan gelen 

ihbar/şikâyet ve talepler, Alo 147, BİMER ve MEB Bilgi Edinme Sistemi aracılığıyla ulaştırılan 

ihbar/şikâyetler neticesinde, inceleme ve gerektiğinde de soruşturma, Bakanlık Makamı, Valilik, 

Kaymakamlık ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi üzerine de ön inceleme çalışmaları 

yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2016-2017 eğitim öğretim dönemi içerisinde, Maarif 

Müfettişlerine verilen toplam iş sayısı, sonuçlandırılan ve devam eden iş sayısı, düzenlenen 

inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporu, suç duyurusu rapor sayıları verilmektedir. 

 

 

İNCELEME, SORUŞTURMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR 

İNCELEME, SORUŞTURMA VE 

DİĞER ÇALIŞMALAR 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

İnceleme 138 143 151 

Soruşturma 25 48 32 

Ön İnceleme Raporu 1 0 0 

Suç Duyurusu 0 0 1 

Ön Rapor 0 0 0 

TABLO 14. İnceleme, Soruşturma ve Diğer Çalışmalar  
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A.İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

  TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİME ERİŞİM 

AMAÇ1: Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları sağlamak. 

HEDEF1.1: Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını artırmak. 

 TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

AMAÇ 2: Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan bilgi, beceri, 

davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, zihnen, ruhen sağlıklı 

olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek hayata, istihdama ve üst 

öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

HEDEF 2.1: Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, kültürel 

ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak. 

HEDEF 2.2: Plan döneminde Mesleki ve Teknik Eğitimde verilen eğitimin sektörün iş gücü 

ihtiyacı doğrultusunda olmasını sağlamak, eğitimin güncelliğini korumak ve mesleki eğitimde 

öğrenim gören öğrencilerin alanlarında uygun staj ortamlarını sağlamak amacıyla kamu ve özel 

meslek örgütleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak.  

HEDEF 2.3: Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslar arası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak  

 TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

AMAÇ 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek. 

HEDEF 3.1: Müdürlüğümüzün amaçlarını ve stratejik planlarını aksiyonlara çevirecek olan 

işgücünü, bilgiyi ve yetkinliği tanımlayarak yönetmeye, aynı zamanda çalışanların performansını 

ve potansiyelini bu amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik işlevsel bir insan kaynakları 

yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak 

HEDEF 3.2: Plan döneminde ilimizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri saptanarak bütçe 

imkânları doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ların katılımıyla çağın gereklerine uygun biçimde 

donatılmış eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

HEDEF 3.3: Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, 

çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi 

sonuna kadar oluşturmak. 

TABLO 15. Stratejik Amaç ve Stratejik Hedefler  
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B.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

64. HÜKÜMET PROGRAMI 

          İnsani kalkınma hedefimizin temelini eğitim oluşturmaktadır. Eğitimi; uzun vadeli bir 

bakış açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyor, insanımızın yaşam kalitesini yükselterek 

ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve ömür boyu 

süren bir süreç olarak görüyoruz. 

       Eğitim ile öğretimi bir bütün olarak görmekte, bedensel ve ruhsal gelişmeyi en az zihinsel 

gelişme kadar değerli bulmaktayız. 

       Eğitimin her kademesinde insan hakları alanında farkındalık bilinci geliştirilecektir. 

       Toplumsal değerlerimizin daha fazla özümsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için 

değerler eğitiminin eğitim ve öğretim sisteminin bütününde yer alması sağlanacaktır. 

         “Eğitimde Kalite” en öncelik verdiğimiz alanlardan biri olacaktır. 

           Eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin bir şekilde verilmesi hedefi 

sürdürülecektir. 

          Eğitim mekanları, yenilikçiliği teşvik edecek, erişilebilir, fonksiyonel ve yerel mimariye 

uygun bir yapıda ve yeterli oyun, spor ve kültürel alanlara sahip mekanlar olarak tasarlanacaktır. 

          Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. 

          Eğitim ortamları, öğretim materyalleri ve eğitim – öğretim uygulamaları bireysel farklılıkları 

dikkate alan ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla düzenlenecektir. 

         Ortaöğretimde okullar arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler 

alınacaktır. Ortaöğretimi bitiren her öğrencimizin bir spor dalından lisans alabilecek düzeyde veya 

bir enstrümanı  belirli bir yeterlilikte kullanabilecek düzeyde eğitim alması sağlanacaktır. 

         Bu dönemde özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla özel program 

ve yeni uygulamalar geliştirilecektir. 

        Meslek liselerinde özel kesimin katkısı arttırılacaktır. Mesleki ve teknik lise mezunlarının 

istihdamı özendirilecektir.   

2.1.2.ONUNCU KALKINMA PLANI 

1. Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenim 

yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı kalite 

odaklı dönüşüm sürdürülecektir. 

2. Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi 

eğitim, imkanları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

3. İlk ve orta öğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula 

erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır. 
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4. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, 

öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. FATİH Projesi 

tamamlanacak ve teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler 

geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır. 

5. Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden 

hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün 

benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul – işletme ilişkisinin orta vadeli sektör 

projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır. 

2.1.3.ORTA VADELİ PROGRAM 

Eğitim sisteminde bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme 

yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite 

odaklı dönüşüm sürdürülecektir.   
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A.MALİ BİLGİLER 

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

BÜTÇE GİDER TÜRÜ 

2016 2017 

Yıl Sonu 

Gerçekleşen 

Ödenek 

 

Harcama 

Yıl Sonu 

Gerçekleşen 

Ödenek 

 

Harcama 

01 Personel Giderleri     

02 Sos. Güvenlik Kurumları     

03 Mal ve Hizmet Alımları 12.536.692,00 12.322.136,00 10.242.945,00 10.121.372,00 

05 Cari Transferler 52.686,00 52.686,00 25.266,00 25.266,00 

06 Sermaye Giderleri 668.272,00 668.272,00 788.600,00 788.600,00 

07 Sermaye Transferleri     

     

TABLO 16. Bütçe Uygulama Sonuçları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFAAAALLİİYYEETTLLEERR 

BBÖÖLLÜÜMM  IIIIII 
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B.PERFORMANS BİLGİLERİ 

 
1.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 

 
FAALİYET VE PROJE TABLOSU – I  

 

 

 

 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 1.Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları 

sağlamak.  

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan 

bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, 

zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek 

hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Hedef 1.1.Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

Stratejik Hedef 2.1.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, 

kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak.  

 

 

 

 

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 1.1.1.2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  

Performans Hedefi 1.1.2.2017 Yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranını azaltmak.  

Performans Hedefi 2.1.1.2017 yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında net 

ortalamasını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.4.2017 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamalarını 

artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.5.2017 yılında öğrenci başına okunan kitap sayılarını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.8.2017 Yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.13.2017 Yılında EBA kullanan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Okullarda 48 – 66 ay yaş grubundaki her çocuğun ilkokuldan önce en az 1 yıl okul 

öncesi eğitim alması için okul öncesi eğitimi tanıtıcı şenlikler ve veli bilgilendirme 

toplantıları yapılmasının sağlanması. 

2. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokula uyum programlarının tanıtılmasına yönelik 

çalışmalar yapılması.  

3. Her kademede zorunlu eğitim çağında olup da okula devam etmeyen öğrencilerin 

tespit edilip öğrencileri okula kazandırma çalışmaları yapılması.  

4. Ortaokul öğrencilerinin sınav stresini engellemek için ortak tiyatro veya şenlik 

düzenlemek.  

5. Sınav kaygısıyla ilgili okul yönetici ve öğretmenlerine bilgilendirmeler yaparak 

onların da bu bilgileri veli ve öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak.  

6. Okul tanıtım günleri – gezilerinin düzenlenmesi.  

7. Başarıyı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılması.  

8. Tüm okullarda öğrenci ve velilere yönelik kitap okuma etkinlikleri düzenlenmesinin 

sağlanması.  

9. Onur ve iftihar belgesi alan öğrencilerin yurt dışı projelerde görev almalarının 

sağlanması.  

10. EBA’nın etkili kullanımı için, öğretmenlere bilgilendirme yapılması.  

11. Okullarda öğrencilere EBA’yı tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi.  

Sorumlu Birimler   TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 
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FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 2  
 

 

 

 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 1.Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim - öğretim imkânları sağlamak.  

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan bilgi, 

beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, zihnen, ruhen 

sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek hayata, istihdama 

ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Hedef 1.1.Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

Stratejik Hedef 2.1.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, 

kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 1.1.1.2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  

Performans Hedefi 1.1.2.2017 Yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını 

azaltmak.  

Performans Hedefi 2.1.2.2017 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalamasını 

artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.3.2017 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki 

faaliyetlere katılımını artırmak.  
Performans Hedefi 2.1.4.2017 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamalarını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.5.2017 yılında öğrenci başına okunan kitap sayılarını artırmak. 

Performans Hedefi 2.1.6.2017 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyetlere katılım sayılarını dönem sonuna kadar artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.8.2017 Yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını artırmak. 

Performans Hedefi 2.1.9.2017 Yılında takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.10. 2017 Yılında Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı yapan öğrenci oranını 

azaltmak.  

Performans Hedefi 2.1.11. 2017 Yılında Disiplin Cezası / yaptırım uygulanan öğrenci oranını 

azaltmak. 

Performans Hedefi 2.1.12. 2017 Yılında Ulusal / Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci 

sayısını artırmak. 

Performans Hedefi 2.1.13.2017 Yılında EBA kullanan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve 

Projeler 

1. Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranlarını arttırmak amacıyla il düzeyinde eğitim 

politikaları geliştirme, projeler üretme.  

2. Ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına 

çıkma nedenlerine yönelik analizlerin yapılması ve konuyla ilgili tedbirlerin alınması.  

3. Devamsızlığın azaltılması amacıyla, devamsızlık oranının yüksek olduğu ilçelerde 

projeler geliştirilmesi.  

4. Ortaöğretim öğrencilerinin sınav stresini engellemek için ortak tiyatro veya şenlik 

düzenlemek.  

5. Sınav kaygısıyla ilgili okul yönetici ve öğretmenlerine bilgilendirmeler yaparak onların 

da bu bilgileri veli ve öğrencilerle paylaşmalarını sağlamak.  

6. Meslek/Okul tanıtım günleri – gezilerinin düzenlenmesi. 

7.  Okullar arası münazara yarışmaları düzenlenmesi.  

8. Öğrencilerin bizzat yürüteceği sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmesi için tüm 

okulların harekete geçirilmesi. 

9.  Başarıyı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılması.  

10. Öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi 

eğitimler verilmesi.  

11. Okur – Yazar – Okul buluşmaları düzenlenmesi.  

12. BİLSEM’ e devam eden öğrencilerin proje tabanlı öğrenme imkanlarının arttırılması.  

13. Onur ve iftihar belgesi alan öğrencilerin yurt dışı projelerde görev almalarının 

sağlanması. 

14. Teşekkür ve takdir alan ortaöğretim kurumları öğrencilerinin sayısını arttırmak için 

etkinlikler düzenlenmesi. 

15. Ortaöğretim kurumlarında sınıf tekrarının nedenlerinin araştırılarak sınıf tekrarını 

önlemeye yönelik proje üretilmesi ve uygulanması. 

16.  İl çapında disiplin cezalarının daha da düşük seviyeye gelmesi için veli bilinçlendirme 

çalışmaları yapılması.   

17. Disiplin cezalarının sayısını azaltmak için okul rehberlik servislerinin etkin çalışmasının 

sağlanması.  



33 
 

18. Ulusal ve uluslararası yarışmalarla ilgili duyuruların ve bilgilendirme toplantılarının 

zamanında yapılması ve öğrenci katılımlarının teşvik edilmesi.  

19. Okullarda öğrencilere EBA’ yı tanıtıcı faaliyetler düzenlenmesi.  

Sorumlu 

Birimler 
ORTAÖĞRETİM BÖLÜMÜ 

 
FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 1.Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları 

sağlamak.  

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan 

bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, 

zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek 

hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Amaç 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek.  
Stratejik Hedef 1.1.Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

Stratejik Hedef 2.1.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, 

kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak.  

Stratejik Hedef  3.2. Plan döneminde ilimizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri 

saptanarak bütçe imkânları doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın 

gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali 

yönetim yapısını oluşturmak. 

 

 

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 1.1.1.2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.5.2017 yılında öğrenci başına okunan kitap sayılarını artırmak.  
Performans Hedefi 3.2.3.2017 yılında okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç – gereçleri 

ile makine – teçhizat dahil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılama oranlarını 

arttırmak.  

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. İlkokul, ortaokul ve lisede taşımalı hizmetinden yararlanan öğrencilere yönelik 

kaliteli öğle yemeği hizmeti. 

2.  Öğrenci taşıma uygulamasından yararlanacak ilkokul, ortaokul, imam-hatip 

ortaokulu ve Özel eğitim (Engelli) öğrencilerin taşınması . 

3. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı hizmeti.  

4. Okullarda z – kütüphane kurulması.  

5. Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile makine – teçhizat dahil her 

türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve teknolojik 

gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanmasının sağlanması.  

Sorumlu Birimler DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 4  
 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 1.Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları 

sağlamak.  

Stratejik Hedef 1.1.Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 1.1.1.2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  

Performans Hedefi 1.1.4.2017 yılı sonuna kadar hayat boyu öğrenme etkinliklerine katılım 

oranını % 10 artırmak.  

 

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Açık öğretime kayıtlı olan öğrencilerin devamlarını sağlamaya yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yapılması. 

2. Açık öğretim okullarında aktif öğrenci sayısını artırmaya yönelik proje yapılması. 

3. Aile Eğitimi Kurs Programı (0 – 18 Yaş)’ nın yaygınlaştırılması kapsamında il 

çapında çalışmalar yürütülmesi.  

4. Yaygın eğitim kurumlarının faaliyet alanı içindeki tüm yaş gruplarının taleplerini 

rasyonel bir şekilde karşılamak üzere çalışmalar yapılması.  

5. Hayat Boyu öğrenme kapsamında HEM tarafından açılan kursların tanıtımına yönelik 

çalışmalar yapılması . 

6. HEM tarafından verilen kursların çeşitliliğini artırma.  

7. Yetişkin eğitimi okuma yazma faaliyetleri  

Sorumlu Birimler HAYAT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ 
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2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 1.Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları 

sağlamak.  

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan 

bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, 

zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek 

hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Hedef 1.1.Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

Stratejik Hedef 2.1.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, 

kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak.  

 

 

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 1.1.3.2017 Yılı dönem sonuna kadar özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 

eğitimin her tür ve kademesinde erişim ve tamamlama oranlarını artırmak.  

Performans Hedefi 1.1.6.Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek hizmeti alan 

engelli bireyler ile okul bünyesinde açılan destek eğitim sınıflarından yararlanan engelli birey 

sayısını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.6.2017 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin; bedensel, ruhsal 

ve zihinsel faaliyetlere katılım sayılarını dönem sonuna kadar artırmak.  

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespiti için grup/alan tarama testi çalışmaları 

yapılması . 

2. Bilim Sanat Merkezine öğrenci seçimi işlemleri.  

3. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları 

yürütülmesi, projeler geliştirilmesi. 

4.  Okullarda açılan destek eğitim odası sayısının arttırılması.  

5. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarındaki engelli 

öğrenciler için özel eğitim desteğine devam edilmesi.  

6. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanan programları ve karşılaşılan 

sorunlarla çözüm önerilerini, yapılan güzel uygulamaların paylaşımını yapmak için 

her eğitim döneminde en az bir kez merkez yönetici ve sorumlularıyla toplantı 

düzenlemek.  

7. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere (Resim sergileri, doğa gezileri, piknik vb.) katılım sayılarını arttırmak 

için çalışmalar yürütülmesi.  

Sorumlu Birimler ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 
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FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 6  

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 1.Tüm bireylere, içinde bulundukları şartlar gözetilerek ilgi, yetenek ve 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları için, fırsat eşitliğine uygun eğitim öğretim imkânları 

sağlamak.  

Stratejik Hedef 1.1.Plan döneminde ilimizdeki tüm bireylerin ilgi yetenek ve ihtiyaçları 

doğrultusunda örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde katılımı ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 1.1.5.2017 yılı sonuna kadar özel öğretimde okullaşma oranını artırmak.  

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Özel öğretimde okullaşmayı artırmak için Bakanlığımızın bu konudaki eğitim 

politikaları ile ilgili il düzeyinde bilgilendirme çalışmaları yapılması. 

 

Sorumlu Birimler ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ 

 

FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 7  
 

 

 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan 

bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, 

zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek 

hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Hedef 2.1.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, 

kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2. Plan döneminde Mesleki ve Teknik Eğitimde verilen eğitimin sektörün iş 

gücü ihtiyacı doğrultusunda olmasını sağlamak, eğitimin güncelliğini korumak ve mesleki 

eğitimde öğrenim gören öğrencilerin alanlarında uygun staj ortamlarını sağlamak amacıyla 

kamu ve özel meslek örgütleri ile işbirliği yaparak öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini 

artırmak.  

 

 

 

 

 

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 2.1.3.2017 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki 

faaliyetlere katılımını artırmak.  
Performans Hedefi 2.1.4.2017 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamalarını 

artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.7.2017 yılında Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 

sahip okul sayısını artırmak.  

Performans Hedefi 2.1.8.2017 Yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını artırmak. 

Performans Hedefi 2.1.10. 2017 Yılında Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı yapan öğrenci oranını 

azaltmak.  

Performans Hedefi 2.1.11. 2017 Yılında Disiplin Cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranını 

azaltmak. 

Performans Hedefi 2.2.1.Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının 

talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Öğretmenlere yaratıcı drama, oryantiring, hemsball, izcilik gibi öğrencilerin sosyal, 

kültürel, psikolojik, bedensel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek sportif, sanatsal 

etkinlik alanlarında mahalli hizmet içi eğitimler düzenlenmesi. 

2.  Başarıyı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılması.  

3. Okul ve kurum yöneticilerine Beyaz Bayrak Projesine yönelik bilgilendirme 

çalışmalar yürütülmesi.  

4. Okul ve kurum yöneticilerine Beslenme Dostu Okul Projesine yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yürütülmesi.  

5. Onur ve iftihar belgesi alan öğrencilerin yurt dışı projelerde görev almalarının 

sağlanması.  

6. Ortaöğretim kurumlarında sınıf tekrarının nedenlerinin araştırılarak sınıf tekrarını 

önlemeye yönelik proje üretilmesi ve uygulanması. 

7. İl çapında disiplin cezalarının daha da düşük seviyeye gelmesi için veli 

bilinçlendirme çalışmaları yapılması.  

8. Disiplin cezalarının sayısını azaltmak için okul rehberlik servislerinin etkin 

çalışmasının sağlanması.  
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9. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının kalite değerlendirme ve öz değerlendirme 

çalışmalarının yapılması.  

10. Eğitim – sektör istişare toplantıları düzenlenmesi.  

11. İşyeri Öğrenmelerinin Kalitesinin Geliştirilmesi(EQAVET) Projesi yürütülmesi.  

12. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının kapasitesinin arttırılması ile ilgili 

çalışmalar (projeler) yürütülmesi.    

Sorumlu Birimler MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BÖLÜMÜ 

 

FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 8 
 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan 

bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, 

zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek 

hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Hedef 2.1.Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara, akademik, sosyal, sportif, 

kültürel ve sanatsal etkinliklere katılımlarını artırarak; etkili rehberlik ve ölçme değerlendirme 

hizmetleriyle kazanımlarını izlemek, değerlendirmek ve geri bildirimlerle başarı seviyelerini 

artırmak.  

 

 

 

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 2.1.3.2017 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki 

faaliyetlere katılımını artırmak.  
Performans Hedefi 2.1.4.2017 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamalarını 

artırmak. 

Performans Hedefi 2.1.8.2017 Yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını artırmak. 

Performans Hedefi 2.1.10. 2017 Yılında Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı yapan öğrenci oranını 

azaltmak.  

Performans Hedefi 2.1.11.2017 Yılında Disiplin Cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranını 

azaltmak. 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Hafızlık ve ezan okuma yarışmalarının düzenlenmesi.  

2. Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hutbe yarışmalarının düzenlenmesi.  

3. Başarıyı olumsuz etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılması.  

4. Onur ve iftihar belgesi alan öğrencilerin yurt dışı projelerde görev almalarının 

sağlanması.  

5. Ortaöğretim kurumlarında sınıf tekrarının nedenlerinin araştırılarak sınıf tekrarını 

önlemeye yönelik proje üretilmesi ve uygulanması. 

6. İl çapında disiplin cezalarının daha da düşük seviyeye gelmesi için veli 

bilinçlendirme çalışmaları yapılması.  

7. Disiplin cezalarının sayısını azaltmak için okul rehberlik servislerinin etkin 

çalışmasının sağlanması.  

Sorumlu Birimler DİN ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜ 
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FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 9 
 

 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 2.Tüm bireyleri eğitim – öğretim süreçlerinde uluslararası geçerliliği olan 

bilgi, beceri, davranışlarla donatacak; öz güveni yüksek, sorumluluklarını bilen, ahlaken, 

zihnen, ruhen sağlıklı olarak yetiştirecek; onların akademik, sosyal, dil becerilerini geliştirerek 

hayata, istihdama ve üst öğrenime hazırlayacak kaliteli eğitim ortamları oluşturmak.  

Stratejik Amaç 3. Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek.  
Stratejik Hedef 2.3.Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil 

yeterliliğini ve uluslar arası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak.  
Stratejik Hedef  3.3.Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin 

azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını 

plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.  
2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 2.3.1.2017 Yılında eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin 

yabancı dil yeterliğini ve uluslararası öğrenci – öğretmen hareketliliğini artırmak.  
Performans Hedefi 3.3.1.Etkin bir izleme ve geri bildirim sistemi kurmak ve kurum 

kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak.  
 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Dyned Projesinin yürütülmesi.  

2. Uluslararası öğretmen – öğrenci hareketliliğini arttırmak ve yabancı dil dersi yıl sonu 

başarı puanı ortalamasının yükseltilmesi için proje bilgilendirme semineri yapılması.  

3. Bilgi edinme sistemine yapılan başvurulara sağlıklı geri bildirim verilmesi.  

4. Kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik öz değerlendirme yapılması. 

5.  Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyet/proje yürütülmesi.  

Sorumlu Birimler  STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 
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2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 3.Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek.  
Stratejik Hedef  3.1.Müdürlüğümüzün amaçlarını ve stratejik planlarını aksiyonlara çevirecek 

olan iş gücünü, bilgiyi ve yetkinliği tanımlayarak yönetmeye, aynı zamanda çalışanların 

performansını ve potansiyelini bu amaçlar doğrultusunda geliştirmeye yönelik işlevsel bir 

insan kaynakları yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak.  
2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 3.1.1.Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan 

kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.  
 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Öğretmen dışındaki çalışanların eğitim almak istedikleri konuyu belirlemek için bilgi 

toplama çalışması (anket, görüşme, toplantı vb.) yapılarak, bu çalışmanın sonucunda 

belirlenen konularda mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri planlanması.  

2. İl düzeyinde öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmesi. 

3. İl düzeyinde hizmet içi eğitimlerde görev alabilecek personel havuzu oluşturulması.  

Sorumlu Birimler  HİZMETİÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ 
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FAALİYET VE PROJE SONUÇLARI TABLOSU – 11 
 

 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 3.Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek.  
 

Stratejik Hedef  3.2.Plan döneminde ilimizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri 

saptanarak bütçe imkânları doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın 

gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali 

yönetim yapısını oluşturmak.  

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 3.2.1.2017 Yılında etkili bütçe yönetimi sağlamak ve Bakanlıkça 

belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek.  
  

 

 

 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. Yeni yapılacak okul ve tesis planlamalarını yapılması./Şiremirtabaklar İlkokulu  

2. Yeni yapılacak okul ve tesis planlamalarını yapılması./Hasankadı İmam Hatip 

Ortaokulu 
3.  Yeni yapılacak okul ve tesis planlamalarını yapılması./Amasra Çeşm-i Cihan 

Anaokulu  
4. Yeni yapılacak okul ve tesis planlamalarını yapılması./ Saraydüzü Anaokulu    

( Anasınıfı )  
5. Yeni yapılacak okul ve tesis planlamalarını yapılması. Abdipaşa İmam Hatip 

Ortaokulu  

Sorumlu Birimler  İNŞAAT EMLAK BÖLÜMÜ 

 

FAALİYET VE PROJE TABLOSU – 12 
 

 

 

2015 – 2019 

Stratejik Planı 

Stratejik Amaç 3.Beşeri, fiziki, mali ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 

yapıyı tesis etmek.  
 

Stratejik Hedef 3.2.Plan döneminde ilimizde ihtiyaç duyulan eğitim tesislerinin yerleri 

saptanarak bütçe imkânları doğrultusunda, hayırseverler ve STK’ ların katılımıyla çağın 

gereklerine uygun biçimde donatılmış eğitim ortamları tesis etmek ve etkin, verimli bir mali 

yönetim yapısını oluşturmak.  

2017 Yılı 

Performans 

Programı 

Performans Hedefi 3.2.2.FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve 

iletişim teknolojisi altyapısını geliştirmek, öğretmen ve öğrencilerimize etkin bilgi ve iletişim 

teknolojileri becerilerini kazandırmak.  
 

 

Faaliyet ve Projeler 

1. FATİH Projesi kapsamındaki okullarda sınıflara internet altyapısı için uç çekilmesi 

ve proje donanımlarının yönetilmesi için gerekli teknik altyapının kurulması.  

2. Öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar seti dağıtılması.  

3. Okullara etkileşimli tahta kurulması.  
Sorumlu Birimler  BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 

HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 
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2.PERFORMANS BİLGİLERİ 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 1  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM - ORTAÖĞRETİM 

PERFORMANS HEDEFİ  1.1.1. 2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 İlkokul 1.sınıf öğrencilerinden en az 1 yıl 

okul öncesi eğitim almış olanların oranı 

(%)  

 

%62,15  

%61,99 ULAŞILAMADI 

PG2 Net Okullaşma Oranı (Okul Öncesi)  %48,50  %50,89 ULAŞILDI 

PG3 Net Okullaşma Oranı (İlkokul)  %95,47  %97,58 ULAŞILDI 

PG4 Net Okullaşma Oranı (Ortaokul)  %99,50  %98,50 ULAŞILAMADI 

PG5 Net Okullaşma Oranı (Ortaöğretim)  %93  %93.12 ULAŞILDI 

PG6 Zorunlu eğitim net okullaşma oranı  %98,8  %98.09 ULAŞILAMADI 

PG7 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan 

öğrenci oranı  
%2,5  %2,45 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

Gerçekleşen okullaşma oranları incelendiğinde zorunlu eğitim, ilkokul, ortaokul ve 
ortaöğretimde başarılı bir süreç yaşandığı, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı ve İlkokul 

1.sınıf öğrencilerinden en az 1 yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranının yükseltilmesi 

gerektiği görülmektedir.  2019 faaliyetleri planlanırken okul öncesi eğitimde okullaşma ile 

ilgili faaliyetler planlanmalıdır. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 2  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ  1.1.2. 2017 Yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci 

oranını azaltmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (İlkokul)  
%0,02  %0,019 ULAŞILDI 

PG2 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Ortaokul)  
%0,75  %0,73 ULAŞILDI 

PG3 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (İmam Hatip Ortaokulu)  
%0,00  %0.00 ULAŞILDI 

PG4 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Ortaöğretim)  
%2,90  %2,61 ULAŞILDI 

PG5 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Anadolu İmam Hatip Liseleri)  
%0,50  %0,46 ULAŞILDI 

PG6 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim)  

%2,5  %1,5 ULAŞILDI 

D
eğ

er
l

en
d

ir

m
e 

Tüm kademe ve türlerde devamsızlık yüzdesinin çok düşük olduğu görülüyor. Devamsızlıkta en yüksek 

orana sahip olan ortaöğretimde bile hedeflenenin de altında bir oranın gerçekleştiği görülüyor. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 3  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 

PERFORMANS HEDEFİ  1.1.3 2017 Yılı dönem sonuna kadar özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 

eğitimin her tür ve kademesinde erişim ve tamamlama oranlarını 

artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden 

tanılaması yapılan bireylerin oranı  

%100  %100 ULAŞILDI 

PG2 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel 

eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere 

oranı  

% 99  %98 ULAŞILDI 

PG3 Özel eğitim hizmeti veren okulların 

kapasitelerinin kullanım oranı  
%80 %80 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n

d
ir

m
e
  

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 4  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI HAYAT BOYU ÖĞRENME 

PERFORMANS HEDEFİ  1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar hayat boyu öğrenme etkinliklerine katılım 

oranını % 10 artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı  %15,50  %15,50 ULAŞILDI 

PG2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 

kursları tamamlama oranı  

%99,30  %96,58 ULAŞILAMADI 

PG3 Hayat Boyu Öğrenme Kurslarına 

katılan kişi sayısı  

24200  24854 ULAŞILDI 

PG4 Açık okullardaki pasif öğrencilerin 

sayısı  

3000  3950 ULAŞILDI 

PG5 Açık okullardaki aktif öğrenci sayısı  1650  1225 ULAŞILAMADI 

PG6 Aile Eğitimi Kurs Programı (0 – 18 

Yaş) Kapsamında Açılan Kurs Sayısı  

 

5 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2017-

2018 Eğitim Öğretim yılı başında 

aldığı kararla Aile Eğitimi kurs 

programları güncellenmek amacıyla 

kaldırılmıştır. 

 

PG7 

 

Aile Eğitimi Kurs Programı (0 – 18 

Yaş) Kapsamında Açılan Kurslara 

Katılan Kursiyer Sayısı  

 

100 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğünün 2017-

2018 Eğitim Öğretim yılı başında 

aldığı kararla Aile Eğitimi kurs 

programları güncellenmek amacıyla 

kaldırılmıştır. 
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PG8 Yetişkin okuma yazma eğitimi 

alanında açılan kurslar kapsamında 

sertifika alan kursiyer sayısı  

30 42 ULAŞILDI 

PG9 Yaygın Eğitim Kurumlarında Açılan 

Genel Kurs Sayısı  

500 488 ULAŞILAMADI 

PG10 Yaygın Eğitim Kurumlarında Açılan 

Genel Kurslara Katılan Kursiyer 

Sayısı  

13000 9702 ULAŞILAMADI 

PG11 Yaygın Eğitim Kurumlarında Açılan 

Mesleki Kurs Sayısı  

585 637 ULAŞILDI 

PG12 Mesleki Eğitim Kurslarına Katılan 

Kursiyer Sayısı  

11250 12598 ULAŞILDI 

PG13 Yaygın eğitim kurumlarında açılan 

kurs sayısı  

1065 1124 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d
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m

e
  

Açık öğretim sisteminde, veli ve öğrenciyle yüz yüze görüşme imkanının az olması bu verilerin 

kontrolünü zorlaştırmaktadır. Öğrencilerin çalışıyor olması da devam ve başarılarında düşüklüklere 

neden olmaktadır. Kurs çeşitliliği arttırılabilir.  

 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 5  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ÖZEL ÖĞRETİM 

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.5. 2017 yılı sonuna kadar özel öğretimde okullaşma oranını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Okul Öncesi eğitimde özel öğretimin 

payı  
%7,00  %16,67 ULAŞILDI 

PG2 İlkokulda özel öğretimin payı  %4,00  %4,00 ULAŞILDI 

PG3 Ortaokulda özel öğretimin payı  %6,00  %2,94 ULAŞILAMADI 

PG4 Ortaöğretimde özel öğretimin payı  %7,00  %6,25 ULAŞILAMADI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
   

Bartın’ın küçük ve nüfusu az bir il olması özel girişimciler tarafından az tercih edilmesine neden 

olmaktadır. MEB tarafından da teşvik edici etkinlik ve önlemler alınabilir. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 6  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 

PERFORMANS HEDEFİ 1.1.6. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek hizmeti alan 

engelli bireyler ile okul bünyesinde açılan destek eğitim sınıflarından 

yararlanan engelli birey sayısını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Özel eğitim alanında destek eğitim 

veren özel kurum sayısı  

7 7 ULAŞILDI 

PG2 Özel Destek Eğitimden yararlanan 

engelli birey sayısı  

1.445  1607 ULAŞILDI 

PG3 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

özel eğitim alabilen bireylere oranı  

%3,50  %3,50 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
  

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 7  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.1. 2017 yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında net 

ortalamasını artırmak. 

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Türkçe dersi net sayısı  11,00  13 Ulaşıldı 

PG2 Matematik dersi net sayısı  9,00  10 Ulaşıldı 

PG3 Fen ve Teknoloji dersi net sayısı  11,00  10 Ulaşılamadı 

PG4 T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

dersi net sayısı  

12,00  13 Ulaşıldı 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
  

Genel olarak hedefe ulaşılmış olup, Fen dersindeki hedef orana da önümüzdeki dönem yapılacak 

çalışmalarla ulaşılabilir. Okulların eylem planlarında bu konuyla ilgili çalışmalara yer verilebilir. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU - 8 

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ORTAÖĞRETİM 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.2. 2017 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki net ortalamasını 

artırmak. 

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Türkçe testi net ortalaması  29,00  24 Ulaşılamadı 

PG2 Temel Matematik Testi net ortalaması  18,00  16 Ulaşılamadı 

PG3 Sosyal Bilimler Testi net ortalaması  18,00  17 Ulaşılamadı 

PG4 Fen Bilimleri Testi net ortalaması  14,00  11 Ulaşılamadı 

 D
eğ

er
le

n

d
ir

m
e
 

2017 Yılında yükseköğretime geçiş sınavında hedeflenen başarı yakalanamamıştır. Okullar bazında 

konunun nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili çalışmalar yapılıp il çapında da okulların ortak sorun 

alanları ile ilgili proje ve uygulama çalışmaları yapılabilir. Okullar da yetiştirme kurslarına ağırlık 

verilebilir. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 9  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.3. 2017 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki 

faaliyetlere katılımını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleş

en 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

 

PG1 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, 

bilim, kültür ve spor alanlarından en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (İlkokul)  

 

%75,00  

 

%75,00  

ULAŞILDI. 

 

PG2 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, 

bilim, kültür ve spor alanlarından en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (Ortaokul)  

 

%76,00  

 

%76,00  

ULAŞILDI. 

 

PG3 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, 

bilim, kültür ve spor alanlarından en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (İmam Hatip 

Ortaokulu)  

 

%76,00  

 

%80,00 

ULAŞILDI 

 

PG4 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, 

bilim, kültür ve spor alanlarından en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (Ortaöğretim-

Genel Liseler)  

 

%72,00  

 

%72,00 

ULAŞILDI 

 

PG5 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, 

bilim, kültür ve spor alanlarından en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (İmam Hatip 

Liseleri)  

 

%85,00  

 

%85,00 

ULAŞILDI. 

 

PG6 

Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde sanat, 

bilim, kültür ve spor alanlarından en az bir 

faaliyete katılan öğrenci oranı (Mesleki ve 

Teknik Anadolu Liseleri)  

 

%59,06  

 

%59,00 

ULAŞILDI. 
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D
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Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

 

 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 10  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.4. 2017 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamalarını 

artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 İmam Hatip Ortaokullarında 

öğrencilerin yıl sonu başarı puanı 

ortalaması  

69,00  

 

69,00 ULAŞILDI. 

PG2 Genel Ortaöğretimde öğrencilerin yıl 

sonu başarı puanı ortalaması  

59,00  59,02 ULAŞILDI. 

PG3 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

öğrencilerin yıl sonu başarı puanı 

ortalaması  

37,57  

 

  

 %37,5 

ULAŞILDI 

PG4 Anadolu İmam Hatip Liselerinde 

öğrencilerin yılsonu başarı puanı 

ortalaması  

56,00  

 

 

56,00 

ULAŞILDI 

PG5 Ortaokulda öğrencilerin yılsonu başarı 

puanı ortalaması (5. Sınıf)  

75,25  75,68 ULAŞILDI. 

PG6 Ortaokulda öğrencilerin yılsonu başarı 

puanı ortalaması (6. Sınıf)  

74,05  74,10 ULAŞILDI. 

PG7 Ortaokulda öğrencilerin yılsonu başarı 

puanı ortalaması (7. Sınıf)  

74,15  76,59 ULAŞILDI. 

PG8 Ortaokulda öğrencilerin yılsonu başarı 

puanı ortalaması (8. Sınıf)  

69,25  69,21 ULAŞILAMADI, 

 D
eğ
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d
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e
  

Genel olarak hedefe ulaşılmış olup, 8. Sınıfların yıl sonu başarı hedef oranına da önümüzdeki dönem 

yapılacak çalışmalarla ulaşılabilir. Okulların eylem planlarında bu konuyla ilgili çalışmalara yer 

verilebilir. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 11  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ – DESTEK HİZMETLERİ 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.5. 2017 yılında öğrenci başına okunan kitap sayılarını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Kütüphanesi olan okul oranı (%)  %27,00  %27,50 ULAŞILDI. 

PG2 Açılan “Z” kütüphane sayısı  6 10 ULAŞILDI. 

PG3 Kütüphaneden yararlanan öğrenci 

sayısı  

%20  %24 ULAŞILDI. 

PG4 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(İlkokul)  

11,10  11,25 ULAŞILDI. 

PG5 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Ortaokul)  

8,15  8,98 ULAŞILDI. 

PG6 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(İmam – Hatip Ortaokulu)  

7  7 ULAŞILDI. 

PG7 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Genel Ortaöğretim)  

3,75  4,12 

 

 

ULAŞILDI. 

PG8 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Mesleki ve Teknik Ortaöğretim)  

6 5 ULAŞILAMADI 

PG9 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Anadolu İmam-Hatip Liseleri)  

5 5 ULAŞILDI 

  D
eğ

er
l

en
d

ir
m

e 

Genel olarak hedefe ulaşılmış olup, mesleki ve teknik okullarda kitap okumada hedef orana da 

önümüzdeki dönem Türk Dili ve Edebiyat derslerinin kapsamında yapılacak çalışmalarla ulaşılabilir. 

Okulların eylem planlarında bu konuyla ilgili çalışmalara yer verilebilir. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 12  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.6. 2017 yılında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyetlere katılım sayılarını dönem sonuna kadar artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik düzenlenen bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyet sayısı  

100 100 ULAŞILDI 

PG2 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik düzenlenen bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı  

1300 1450 ULAŞILDI 

PG3 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik düzenlenen bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyetlere katılan öğrenci sayısı  

1 2 ULAŞILDI 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 13   

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.7. 2017 yılında Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 

sahip okul sayısını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul 

sayısı  

83 81 ULAŞILDI 

PG2 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 

sahip okul sayısı  

15 16 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir

m
e 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 14  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.8. 2017 Yılında onur veya iftihar belgesi alan öğrenci oranını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 İlkokulda onur veya iftihar belgesi 

alan öğrenci oranı  

%28,00   %29 ULAŞILDI 

PG2 Ortaokulda onur veya iftihar belgesi 

alan öğrenci oranı  

%6,50  

 

%7,4 ULAŞILDI 

PG3 İmam Hatip Ortaokullarında onur 

veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı  

%7,00  7,00 ULAŞILDI 

PG4 Genel Ortaöğretimde onur veya iftihar 

belgesi alan öğrenci oran  

%13,25  %15,28 ULAŞILDI 

PG5 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

onur veya iftihar belgesi alan öğrenci 

oranı  

%9,00  

 

%8,00 ULAŞILDI 

PG6 Anadolu İmam Hatip Liselerinde onur 

veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı  

%19,00  %18 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

r

m
e 

  
 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 15  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ  2.1.9. 2017 Yılında takdir veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranını 

artırmak. 

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Ortaokulda takdir veya teşekkür belgesi 

alan öğrenci oranı  

%82,10  %82,10 ULAŞILDI 

PG2 İmam Hatip Ortaokullarında takdir veya 

teşekkür belgesi alan öğrenci oranı  

%22,00  %22,00 ULAŞILDI 

PG3 Genel Ortaöğretimde takdir veya teşekkür 

alan öğrenci oranı  

%10,00  %10,00 ULAŞILDI 

PG4 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde takdir 

veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı  

%36,00  %45,00 ULAŞILDI 

PG5 Anadolu İmam Hatip Liselerinde takdir 

veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı  

%47,00  %47,00 ULAŞILDI 

  D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e  

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 16  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM – DİN 

ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.10. 2017 Yılında Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı yapan öğrenci oranını 

azaltmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Genel Ortaöğretimde sınıf tekrarı 

oranı   

%4,5  %4,41 ULAŞILDI. 

PG2 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

sınıf tekrarı oranı  

%5,00  %4.00 ULAŞILDI 

PG3 Anadolu İmam Hatip Liselerinde sınıf 

tekrarı oranı  

%3,00  2,00 ULAŞILDI 

   
 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e  

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 17  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.11. 2017 Yılında Disiplin Cezası / yaptırım uygulanan öğrenci oranını 

azaltmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Ortaokulda disiplin cezası / yaptırım 

uygulanan öğrenci oranı  

%0,03  %0,02 ULAŞILDI 

PG2 İmam Hatip ortaokullarında disiplin 

cezası / yaptırım uygulanan öğrenci 

oranı  

%0,00  

 

%0 ULAŞILDI 

PG3 Genel Ortaöğretimde disiplin cezası / 

yaptırım uygulanan öğrenci oranı  

%0,27  

 

%0,24 ULAŞILDI 

PG4 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

disiplin cezası / yaptırım uygulanan 

öğrenci oranı  

%0,1  

 

%0,1 ULAŞILDI 

PG5 Anadolu İmam Hatip Liselerinde 

disiplin cezası / yaptırım uygulanan 

öğrenci oranı  

%0,00  

 

%0 ULAŞILDI 

   
  

 

D
eğ

er
le

n
d

ir

m
e 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 18  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.12. 2017 Yılında Ulusal / Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci 

sayısını artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Ulusal yarışmalara katılan öğrenci 

sayısı  

3900 3500 ULAŞILAMADI 

PG2 Uluslararası yarışmalara katılan 

öğrenci sayısı  

5 0 ULAŞILAMADI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
  

Ulusal ve uluslar arası yarışmalarla ilgili okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencileri yarışmalara 

katılma konusunda teşvik edici önlemler alınırsa katılım oranı arttırılacaktır. 2018 – 2019 eğitim 

öğretim yılı için bu kapsamda bir çalışma yapılabilir. 

 



49 
 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 19  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ 

PERFORMANS HEDEFİ 2.1.13. 2017 Yılında EBA kullanan öğrenci ve öğretmen sayısını artırmak. 

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 EBA Kullanan öğrenci sayısı  3200 18291 ULAŞILDI 

PG2 EBA kullanan öğretmen sayısı  900 1767 ULAŞILDI 

 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

 

22 Mart 2018 tarihi itibariyle Eba Ders istatistiklerinden alınan veriye göre 

Öğrenci Kayıt Oranı: %62,48, kayıtlı öğrenci sayısı: 18291, toplam öğrenci sayısı: 29274.  

Öğretmen Kayıt Oranı: %66,4, kayıtlı öğretmen sayısı: 1767, toplam öğretmen sayısı: 2661 dir. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 20  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 

PERFORMANS HEDEFİ  2.2.1. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının 

talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam 

edilebilirliği artırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Mesleki ve teknik ortaöğretim 

mezunlarının mesleki yeterliliklerine 

yönelik işveren memnuniyeti oranı  

%100,00  

 

%100,00  

 

ULAŞILDI 

PG2 Sektörle iş Birliği protokolü 

kapsamında eğitim alan birey sayısı  

215 215 ULAŞILDI 

PG3 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin 

yaptığı patent veya faydalı model 

başvuru sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

PG4 Öz değerlendirme yapan mesleki 

teknik okul/kurum sayısı.  

16 17 ULAŞILDI 

PG5 Önceki öğrenmelerin tanınması 

kapsamında diploma veya sertifika 

alan birey sayısı  

144 193 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
  

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 21  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ – STRATEJİ GELİŞTİRME 

PERFORMANS HEDEFİ  2.3.1. 2017 Yılında eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin 

yabancı dil yeterliğini ve uluslararası öğrenci – öğretmen 

hareketliliğini artırmak.  

NO PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME 
2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte 

yabancı dil puan ortalaması  

55,66  55,66 ULAŞILDI 

PG2 Ortaöğretimde yabancı dil dersi yıl 

sonu puanı ortalaması  

60,25  60,25 UILAŞILDI 

PG3 AB eğitim ve Gençlik programları 

kapsamında yapılan kurumsal/bireysel 

proje başvuru sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

PG4 Uluslararası hareketlilik programlarına 

/projelerine katılan öğretmen sayısı  

8 8 ULAŞILDI 

PG5 Uluslararası hareketlilik programlarına 

/ projelerine katılan öğrenci sayısı  

15 15 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

i

rm
e 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 22  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ – İNSAN KAYNAKLARI – 

HİZMETİÇİ EĞİTİM 

PERFORMANS HEDEFİ  3.1.1. Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan 

kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.  

NO PERFORMANS GÖSTERGESİ GERÇEKLEŞME 
2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

(ilkokul)  

19 19 ULAŞILDI 

PG2 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

(Ortaokul)  

14,50 14,5 ULAŞILDI 

PG3 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

(Ortaöğretim)  

17,06  17,06 ULAŞILDI 

PG4 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 

oranı  

%20,00  %20,00 ULAŞILDI 

PG5 YDS veya eşdeğer dil sınavlarından 

birinden en az C seviyesinde başarı 

gösteren personel oranı  

%1,65  

 

 

%1,65 

ULAŞILDI 

PG6 Asil yönetici sayısının toplam yönetici 

sayısına oranı  

%88,00  %88,00 ULAŞILDI 
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PG7 Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen 

sayısına oranı  

%10,00  %10,00 ULAŞILDI 

PG8 Norm kadro doluluk oranı  %85,00  %85,00 ULAŞILDI 

PG9 Öğretmen başına düşen yıllık hizmet içi 

eğitim süresi  

1 1 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 23  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI TEMEL EĞİTİM – ORTAÖĞRETİM – MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİM – DİN ÖĞRETİMİ – DESTEK HİZMETLERİ – İNŞAAT 

EMLAK 

PERFORMANS HEDEFİ  3.2.1. 2017 Yılında etkili bütçe yönetimi sağlamak ve Bakanlıkça belirlenen 

kurum standartlarına uygun eğitim ortamları tesis etmek.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(okul öncesi)  

17,45  17,45 ULAŞILDI 

PG2 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(ilkokul)  

16,00  16,00 ULAŞILDI 

PG3 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(ortaokul)  
%15,00       %15,00              ULAŞILDI 

PG4 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(Ortaöğretim)  
22,75         22,75 ULAŞILDI 

PG5 İkili eğitim yapan okul oranı  %5,06  0 ULAŞILDI 

PG6 Spor Salonu olan okul oranı  %11,00  %11,00 ULAŞILDI 

PG7 Çok amaçlı salon veya konferans 

salonu olan okul oranı  

%55,00  %55,00 ULAŞILDI 

PG8 Kütüphanesi olan okul oranı  %25,00  %25,00 ULAŞILDI 

PG9 Engellilerin kullanımına yönelik 

düzenleme yapılan okul/kurum oranı  

%41,51  %41,51 ULAŞILDI  

 

PG10 

Deprem tahkikatı sonucu 

güçlendirilme gerekliliği tespit edilen 

eğitim binalarından güçlendirilmesi 

yapılanların oranı  

 

%47,00  

 

%47,00 

 

ULAŞILDI 

PG11 Özel öğretim teşvik kontenjanlarının 

kullanılma oranı  

%60,00  %60,00 ULAŞILDI 

PG12 Ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan sağlanan kaynak 

miktarındaki artış oranı 

 

%6,0  

 

%6,00 

 

ULAŞILDI 

PG13 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep 

edilen ödeneğe oranı  

%60,0  %60,00 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 24  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 

PERFORMANS HEDEFİ   3.2.2. FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim 

teknolojisi altyapısını geliştirmek, öğretmen ve öğrencilerimize etkin bilgi ve 

iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 İnternet altyapısı yenilenen 

okul/kurumlara çekilen uç sayısı  

1500 2987 ULAŞILDI 

PG2 Öğretmen ve öğrencilere dağıtılan 

toplam tablet bilgisayar seti sayısı  

3500 3834 ULAŞILDI 

PG3 FATİH Projesine yönelik akademik 

nitelikte gerçekleştirilen araştırma 

sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

PG4 FATİH Projesi kapsamında eğitime 

alınan öğretmen sayısı  

275 275 ULAŞILDI 

PG5 FATİH Projesi kapsamında katılım 

sağlanan etkinlik sayısı (tanıtım, fuar, 

sempozyum, konferans, zirve vb. 

organizasyonlar  

 

7 

 

7 

ULAŞILDI 

PG6 Okullarda kurulan etkileşimli tahta 

sayısı  

900 1449 ULAŞILDI 

PG7 Hedeflenen okullardan internet 

altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta 

kurulumu tamamlananların oranı  

%56,00 %47 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 15 Mart 2018 tarihi itibariyle bu güne kadar kapsam dahilinde deki 153 kurumun 51’i doğrudan 21’ i 

dolaylı; 72 tanesine ağ altyapı kurulmuş olup 2987 data ucu çekilmiştir. 64’ üne doğrudan 24’ üne 

dolaylı 88’ine 1449 etkileşimli tahta kurulmuştur. 21 okulumuza toplam 3834 tablet dağıtılmıştır. 

Projenin Faz1 ve Faz2 kapsamları tamamlanmış olup, Faz3 kapsamına ihale süreci sonrası devam 

edilecektir. 

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 25  

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI DESTEK HİZMETLERİ 

PERFORMANS HEDEFİ  3.2.3. 2017 yılında okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç – gereçleri 

ile makine – teçhizat dahil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının 

karşılama oranlarını arttırmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

2017 Hedefi Gerçekleşen Hedefe Ulaşılma 

Durumu 

PG1 Donatımı yapılan yeni eğitim tesisi sayısı  4 4 ULAŞILDI 

PG2 Donatım ihtiyacı olan okul/kurumlardan 

donatımı yapılanların oranı  

%65,00 %65,00 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n

d
ir

m
e 

 

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU – 26 

YIL/DÖNEM 2017 

İDARENİN ADI BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

BİRİM ADI ÖZEL BÜRO – STRATEJİ GELİŞTİRME 

PERFORMANS HEDEFİ  3.3.1. Etkin bir izleme ve geri bildirim sistemi kurmak ve kurum 

kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler yapmak.  

 

NO 

 

PERFORMANS GÖSTERGESİ 

GERÇEKLEŞME 

 

2017 Hedefi 

 

Gerçekleşen 

Hedefe 

Ulaşılma 

Durumu 

PG1 İl MEM Bilgi edinme sistemlerinden 

yararlanıcıların memnuniyet oranı  

%99,00   

%99,00 

ULAŞILDI 

PG2 Kurumsal kapasitenin artırılmasına 

yönelik yapılan ihtiyaç analizi raporu 

sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

PG3 Kurum kapasitesini geliştirmeye 

yönelik yapılan faaliyet/proje sayısı  

%1,00  %1,00 ULAŞILDI 

 D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e
  

Tüm hedeflere başarıyla ulaşılmıştır. 
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3.PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İdare Adı BARTIN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
P

er
fo

rm
a

n
s 

H
ed

ef
i 

P
er

fo
rm

a
n

s 

G
ö

st
er

g
es

i 

 

AÇIKLAMA 

Hedeflenen 

Gösterge 

Düzeyi 

Yıl Sonu 

Gerçekleşen 

Gösterge 

Düzeyi 

 

Gerçekleşme 

Durumu 

1.1.1 2017 yılında eğitimin tüm kademelerinde 

okullaşma oranını artırmak. 

   

 1 İlkokul 1.sınıf öğrencilerinden en az 1 yıl 

okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%)  
 

%62,15  

%61,99 ULAŞILAMADI 

 2 Net Okullaşma Oranı (Okul Öncesi)  %48,50  %50,89 ULAŞILDI 

 3 Net Okullaşma Oranı (İlkokul)  %95,47  %97,58 ULAŞILDI 

 4 Net Okullaşma Oranı (Ortaokul)  %99,50  %98,50 ULAŞILAMADI 

 5 Net Okullaşma Oranı (Ortaöğretim)  %93  %93.12 ULAŞILDI 

 6 Zorunlu eğitim net okullaşma oranı  %98,8  %98.09 ULAŞILAMADI 

 7 Ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkan 

öğrenci oranı  
%2,5  %2,45 ULAŞILDI 

1.1.2. 2017 Yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri 

devamsız öğrenci oranını azaltmak. 

   

 8 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (İlkokul)  
%0,02  %0,019 ULAŞILDI 

 9 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Ortaokul)  
%0,75  %0,73 ULAŞILDI 

 10 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (İmam Hatip Ortaokulu)  
%0,00  %0.00 ULAŞILDI 

 11 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Ortaöğretim)  
%2,90  %2,61 ULAŞILDI 

 12 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Anadolu İmam Hatip 

Liseleri)  

%0,50  %0,46 

 

ULAŞILDI 

 13 Örgün eğitiminde 20 gün ve üzeri devamsız 

öğrenci oranı (Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretim)  

%2,5  %1,5 ULAŞILDI 

 

1.1.3. 

2017 Yılı dönem sonuna kadar özel eğitim 

ihtiyacı olan bireylerin eğitimin her tür ve 

kademesinde erişim ve tamamlama 

oranlarını artırmak. 

   

 14 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerden 

tanılaması yapılan bireylerin oranı  

%100  % 100 ULAŞILDI 

 15 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel 

eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere 

oranı  

% 99  % 98 ULAŞILDI 

 16 Özel eğitim hizmeti veren okulların 

kapasitelerinin kullanım oranı  
%80 % 80 ULAŞILDI 

1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar hayat boyu öğrenme 

etkinliklerine katılım oranını % 10 

artırmak. 

   

 17 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı  %15,50  15,50 ULAŞILDI 

 18 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 

kursları tamamlama oranı  

%99,30  %96,58 ULAŞILAMADI 

 19 Hayat Boyu Öğrenme Kurslarına katılan 

kişi sayısı  

24200  24854 ULAŞILDI 

 20 Açık okullardaki pasif öğrencilerin 

sayısı  

3000  3950 ULAŞILDI 
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 21 Açık okullardaki aktif öğrenci sayısı  1650  1225 ULAŞILAMADI 

 22 Aile Eğitimi Kurs Programı (0 – 18 

Yaş) Kapsamında Açılan Kurs Sayısı  

5 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğünün 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 

başında aldığı kararla Aile Eğitimi 

kurs programları güncellenmek 

amacıyla kaldırılmıştır. 

 23 Aile Eğitimi Kurs Programı (0 – 18 

Yaş) Kapsamında Açılan Kurslara 

Katılan Kursiyer Sayısı  

100 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğünün 

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 

başında aldığı kararla Aile Eğitimi 

kurs programları güncellenmek 

amacıyla kaldırılmıştır 

 24 Yetişkin okuma yazma eğitimi alanında 

açılan kurslar kapsamında sertifika alan 

kursiyer sayısı  

30 42 ULAŞILDI 

 25 Yaygın Eğitim Kurumlarında Açılan 

Genel Kurs Sayısı  

500 488 ULAŞILAMADI 

 26 Yaygın Eğitim Kurumlarında Açılan 

Genel Kurslara Katılan Kursiyer Sayısı  

13000 9702 ULAŞILAMADI 

 27 Yaygın Eğitim Kurumlarında Açılan 

Mesleki Kurs Sayısı  

585 637 ULAŞILDI 

 28 Mesleki Eğitim Kurslarına Katılan 

Kursiyer Sayısı  

11250 12598 ULAŞILDI 

 29 Yaygın eğitim kurumlarında açılan kurs 

sayısı  

1065 1124 ULAŞILDI 

1.1.5. 2017 yılı sonuna kadar özel öğretimde 

okullaşma oranını artırmak. 
   

 31 Okul Öncesi eğitimde özel öğretimin 

payı  

%7,00  %16,67 ULAŞILDI 

 31 İlkokulda özel öğretimin payı  %4,00  %4,00 ULAŞILDI 

 32 Ortaokulda özel öğretimin payı  %6,00  %2,94 ULAŞILAMADI 

 33 Ortaöğretimde özel öğretimin payı  %7,00  %6,25 ULAŞILAMADI 

 

1.1.6. 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezlerinde destek hizmeti alan engelli 

bireyler ile okul bünyesinde açılan destek 

eğitim sınıflarından yararlanan engelli birey 

sayısını artırmak. 

   

 34 Özel eğitim alanında destek eğitim 

veren özel kurum sayısı  

7 7 ULAŞILDI 

 35 Özel Destek Eğitimden yararlanan 

engelli birey sayısı  

1.445  1607 ULAŞILDI 

 36 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 

özel eğitim alabilen bireylere oranı  

%3,50  %3,50 ULAŞILDI 

2.1.1. 2017 yılında temel eğitimden ortaöğretime 

geçiş sınavlarında net ortalamasını 

artırmak. 

   

 37 Türkçe dersi net sayısı  11,00  13 ULAŞILDI 

 38 Matematik dersi net sayısı  9,00  10 ULAŞILDI 

 39 Fen ve Teknoloji dersi net sayısı  11,00  10 ULAŞILAMADI 

 40 T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 

dersi net sayısı  

12,00  13 ULAŞILDI 

2.1.2. 2017 yılında Yükseköğretime Geçiş 

Sınavındaki net ortalamasını artırmak. 

   

 41 Türkçe testi net ortalaması  29,00  24 ULAŞILAMADI 

 42 Temel Matematik Testi net ortalaması  18,00  16 ULAŞILAMADI 
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 43 Sosyal Bilimler Testi net ortalaması  18,00  17 ULAŞILAMADI 

 44 Fen Bilimleri Testi net ortalaması  14,00  11 ULAŞILAMADI 

2.1.3. 2017 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür 

ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını 

artırmak. 

   

 45 Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

(İlkokul)  

 

%75,00  

 

%75,00  

 

 

ULAŞILDI. 

 46 Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

(Ortaokul)  

 

%76,00  

 

%76,00  

 

ULAŞILDI. 

 47 Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

(İmam Hatip Ortaokulu)  

 

%76,00  

 

%80,00 

 

ULAŞILDI 

 48 Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

(Ortaöğretim-Genel Liseler)  

 

%72,00  

 

%72,00 

 

ULAŞILDI 

 49 Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

(İmam Hatip Liseleri)  

 

%85,00  

 

%85,00 

 

ULAŞILDI. 

 50 Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde 

sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından 

en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı 

(Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liseleri)  

 

%59,06  

 

%59,00 

 

ULAŞILDI. 

2.1.4. 2017 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı 

puanı ortalamalarını artırmak. 

   

 51 İmam Hatip Ortaokullarında 

öğrencilerin yıl sonu başarı puanı 

ortalaması  

69,00  69,00 ULAŞILDI. 

 52 Genel Ortaöğretimde öğrencilerin yıl 

sonu başarı puanı ortalaması  

59,00  59,02 ULAŞILDI. 

 53 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

öğrencilerin yıl sonu başarı puanı 

ortalaması  

37,57  

 

  

 %37,5 

ULAŞILDI 

 54 Anadolu İmam Hatip Liselerinde 

öğrencilerin yıl sonu başarı puanı 

ortalaması  

56,00  

 

 

56,00 

ULAŞILDI 

 55 Ortaokulda öğrencilerin yıl sonu başarı 

puanı ortalaması (5. Sınıf)  

75,25  75,68 ULAŞILDI. 

 56 Ortaokulda öğrencilerin yıl sonu başarı 

puanı ortalaması (6. Sınıf)  

74,05  74,10 ULAŞILDI. 

 57 Ortaokulda öğrencilerin yıl sonu başarı 

puanı ortalaması (7. Sınıf)  

74,15  76,59 ULAŞILDI. 

 58 Ortaokulda öğrencilerin yıl sonu başarı 

puanı ortalaması (8. Sınıf)  

69,25  69,21 ULAŞILAMADI, 

2.1.5 2017 yılında öğrenci başına okunan kitap 

sayılarını artırmak. 

   

 59 Kütüphanesi olan okul oranı (%)  %27,00  %27,50 ULAŞILDI. 

 60 Açılan “Z” kütüphane sayısı  6,00  10 ULAŞILDI. 
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 61 Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı  %20  %24 ULAŞILDI. 

 62 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(İlkokul)  

11,10  11,25 ULAŞILDI. 

 63 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Ortaokul)  

8,15  8,98 ULAŞILDI. 

 64 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(İmam – Hatip Ortaokulu)  

7,00  7 ULAŞILDI. 

 65 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Genel Ortaöğretim)  

3,75  4,12 ULAŞILDI. 

 66 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Mesleki ve Teknik Ortaöğretim)  

6 5 ULAŞILAMADI 

 67 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

(Anadolu İmam-Hatip Liseleri)  

5,00 5 ULAŞILDI 

2.1.6. 2017 yılında özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrencilerin; bedensel, ruhsal ve zihinsel 

faaliyetlere katılım sayılarını dönem sonuna 

kadar artırmak. 

   

 68 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik düzenlenen bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyet sayısı  

100 100 ULAŞILDI 

 69 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik düzenlenen bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyetlere katılan öğrenci 

sayısı  

1300 1450 ULAŞILDI 

 70 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere 

yönelik düzenlenen bedensel, ruhsal ve 

zihinsel faaliyetlere katılan öğrenci 

sayısı  

1 2 ULAŞILDI 

2.1.7. 2017 yılında Beyaz Bayrak ve Beslenme 

Dostu Okul Sertifikasına sahip okul sayısını 

artırmak. 

   

 71 Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip okul 

sayısı  

83 81 ULAŞILDI 

 72 Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 

sahip okul sayısı  

15 16 ULAŞILDI 

2.1.8. 2017 Yılında onur veya iftihar belgesi alan 

öğrenci oranını artırmak. 

   

 73 İlkokulda onur veya iftihar belgesi alan 

öğrenci oranı  

%28,00  

  

%29 ULAŞILDI 

 74 Ortaokulda onur veya iftihar belgesi 

alan öğrenci oranı  

%6,50  

 

%7,4 ULAŞILDI 

 75 İmam Hatip Ortaokullarında onur veya 

iftihar belgesi alan öğrenci oranı  

%7,00  7,00 ULAŞILDI 

 76 Genel Ortaöğretimde onur veya iftihar 

belgesi alan öğrenci oran  

%13,25  %15,28 ULAŞILDI 

 77 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde onur 

veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı  

%9,00  

 

%8,00 ULAŞILDI 

 78 Anadolu İmam Hatip Liselerinde onur 

veya iftihar belgesi alan öğrenci oranı  

%19,00  19,00 ULAŞILDI 

2.1.9. 2017 Yılında takdir veya teşekkür belgesi 

alan öğrenci oranını artırmak. 

   

 79 Ortaokulda takdir veya teşekkür belgesi 

alan öğrenci oranı  

%82,10  %82,10 ULAŞILDI 

 80 İmam Hatip Ortaokullarında takdir veya 

teşekkür belgesi alan öğrenci oranı  

%22,00  %22,00 ULAŞILDI 
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 81 Genel Ortaöğretimde takdir veya 

teşekkür alan öğrenci oranı  

%10,00  %10,00 ULAŞILDI 

 82 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde takdir 

veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı  

%36,00  

 

%45,00 ULAŞILDI 

 83 Anadolu İmam Hatip Liselerinde takdir 

veya teşekkür belgesi alan öğrenci oranı  

%47,00  %47,00 ULAŞILDI 

2.1.10. 2017 Yılında Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı 

yapan öğrenci oranını azaltmak. 

   

 84 Genel Ortaöğretimde sınıf tekrarı oranı  %4,5  %4,41 ULAŞILDI. 

 85 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde sınıf 

tekrarı oranı  

%5,00  %4.00 ULAŞILDI 

 86 Anadolu İmam Hatip Liselerinde sınıf 

tekrarı oranı  

%3,00  2,00 ULAŞILDI 

2.1.11. 2017 Yılında Disiplin Cezası/yaptırım 

uygulanan öğrenci oranını azaltmak. 

   

 87 Ortaokulda disiplin cezası / yaptırım 

uygulanan öğrenci oranı  

%0,03  %0,02 ULAŞILDI 

 88 İmam Hatip ortaokullarında disiplin 

cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı  

%0,00  

 

%0 ULAŞILDI 

 89 Genel Ortaöğretimde disiplin 

cezası/yaptırım uygulanan öğrenci oranı  

%0,27  

 

%0,24 ULAŞILDI 

 90 Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde 

disiplin cezası/yaptırım uygulanan 

öğrenci oranı  

%0,1  

 

%0,1 ULAŞILDI 

 91 Anadolu İmam Hatip Liselerinde 

disiplin cezası/yaptırım uygulanan 

öğrenci oranı  

%0,00  

 

%0 ULAŞILDI 

2.1.12. 2017 Yılında Ulusal/Uluslararası 

yarışmalara katılan öğrenci sayısını 

artırmak. 

   

 92 Ulusal yarışmalara katılan öğrenci sayısı  3900 3500 ULAŞILAMADI 

 93 Uluslararası yarışmalara katılan öğrenci 

sayısı  

5 0 ULAŞILAMADI 

2.1.13. 2017 Yılında EBA kullanan öğrenci ve 

öğretmen sayısını artırmak. 

   

 94 EBA Kullanan öğrenci sayısı  3200 18291 ULAŞILDI 

 95 EBA kullanan öğretmen sayısı  900 1767 ULAŞILDI 

2.2.1. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, 

iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile 

uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam 

edilebilirliği artırmak. 

   

 96 Mesleki ve teknik ortaöğretim 

mezunlarının mesleki yeterliliklerine 

yönelik işveren memnuniyeti oranı  

%100,00  

 

%100,00  

 

ULAŞILDI 

 97 Sektörle iş Birliği protokolü kapsamında 

eğitim alan birey sayısı  

215 215 ULAŞILDI 

 98 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin 

yaptığı patent veya faydalı model 

başvuru sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

 99 Öz değerlendirme yapan mesleki teknik 

okul / kurum sayısı.  

16 17 ULAŞILDI 
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 100 Önceki öğrenmelerin tanınması 

kapsamında diploma veya sertifika alan 

birey sayısı  

144 193 ULAŞILDI 

2.3.1. 2017 Yılında eğitimde yenilikçi yaklaşımlar 

kullanılarak bireylerin yabancı dil 

yeterliğini ve uluslararası öğrenci – 

öğretmen hareketliliğini artırmak. 

   

 101 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte 

yabancı dil puan ortalaması  

55,66  55,66 ULAŞILDI 

 102 Ortaöğretimde yabancı dil dersi yıl sonu 

puanı ortalaması  

60,25  60,25 UILAŞILDI 

 103 AB eğitim ve Gençlik programları 

kapsamında yapılan kurumsal / bireysel 

proje başvuru sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

 104 Uluslararası hareketlilik programlarına / 

projelerine katılan öğretmen sayısı  

8 8 ULAŞILDI 

 105 Uluslararası hareketlilik programlarına / 

projelerine katılan öğrenci sayısı  

15 15 ULAŞILDI 

3.1.1. Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin 

sunumunu sağlamak üzere insan 

kaynaklarının yapısını ve niteliğini 

geliştirmek. 

   

 106 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

(ilkokul)  

19 19 ULAŞILDI 

 107 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

(Ortaokul)  

14,50 14,5 ULAŞILDI 

 108 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

(Ortaöğretim)  

17,06  17,06 ULAŞILDI 

 109 Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 

oranı  

%20,00  %20,00 ULAŞILDI 

 110 YDS veya eşdeğer dil sınavlarından 

birinden en az C seviyesinde başarı 

gösteren personel oranı  

%1,65  

 

 

%1,65 

ULAŞILDI 

 111 Asil yönetici sayısının toplam yönetici 

sayısına oranı  

%88,00  %88,00 ULAŞILDI 

 112 Ücretli öğretmen sayısının toplam 

öğretmen sayısına oranı  

%10,00  %10,00 ULAŞILDI 

 113 Norm kadro doluluk oranı  %85,00  %85,00 ULAŞILDI 

 114 Öğretmen başına düşen yıllık hizmet içi 

eğitim süresi  

1 1 ULAŞILDI 

3.2.1. 2017 Yılında etkili bütçe yönetimi sağlamak 

ve Bakanlıkça belirlenen kurum 

standartlarına uygun eğitim ortamları tesis 

etmek. 

   

 115 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(okul öncesi)  

17,45  17,45 ULAŞILDI 

 116 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(ilkokul)  

16,00  16,00 ULAŞILDI 

 117 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(ortaokul)  
%15,00       %15,00              ULAŞILDI 

 118 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 

(Ortaöğretim)  
22,75         22,75 ULAŞILDI 

 119 İkili eğitim yapan okul oranı  %5,06  0 ULAŞILDI 

 120 Spor Salonu olan okul oranı  %11,00  %11,00 ULAŞILDI 

 121 Çok amaçlı salon veya konferans salonu %55,00  %55,00 ULAŞILDI 
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olan okul oranı  

 122 Kütüphanesi olan okul oranı  %25,00  %25,00 ULAŞILDI 

 123 Engellilerin kullanımına yönelik 

düzenleme yapılan okul/kurum oranı  

%41,51  %41,51 ULAŞILDI  

 124 Deprem tahkikatı sonucu güçlendirilme 

gerekliliği tespit edilen eğitim 

binalarından güçlendirilmesi 

yapılanların oranı  

 

%47,00  

 

%47,00 

 

ULAŞILDI 

 125 Özel öğretim teşvik kontenjanlarının 

kullanılma oranı  

%60,00  %60,00 ULAŞILDI 

 126 Ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlardan sağlanan kaynak 

miktarındaki artış oranı 

 

%6,0  

 

%6,00 

 

ULAŞILDI 

 127 Tahsis edilen bütçe ödeneğinin talep 

edilen ödeneğe oranı  

%60,0  %60,00 ULAŞILDI 

 

3.2.2. 

FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi 

altyapısını geliştirmek, öğretmen ve 

öğrencilerimize etkin bilgi ve iletişim 

teknolojileri becerilerini kazandırmak. 

   

 128 İnternet altyapısı yenilenen 

okul/kurumlara çekilen uç sayısı  

1500 2987 ULAŞILDI 

 129 Öğretmen ve öğrencilere dağıtılan 

toplam tablet bilgisayar seti sayısı  

3500 3834 ULAŞILDI 

 130 FATİH Projesine yönelik akademik 

nitelikte gerçekleştirilen araştırma sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

 131 FATİH Projesi kapsamında eğitime 

alınan öğretmen sayısı  

275 275 ULAŞILDI 

 132 FATİH Projesi kapsamında katılım 

sağlanan etkinlik sayısı (tanıtım, fuar, 

sempozyum, konferans, zirve vb. 

organizasyonlar  

 

7 

 

7 

ULAŞILDI 

 133 Okullarda kurulan etkileşimli tahta 

sayısı  

900 1449 ULAŞILDI 

 134 Hedeflenen okullardan internet 

altyapısı, tablet veya etkileşimli tahta 

kurulumu tamamlananların oranı  

%56,00 %47 ULAŞILAMADI 

3.2.3. 2017 yılında okul ve kurumların ders ve 

laboratuvar araç – gereçleri ile makine – 

teçhizat dahil her türlü donatım malzemesi 

ihtiyaçlarının karşılama oranlarını 

arttırmak. 

   

 135 Donatımı yapılan yeni eğitim tesisi 

sayısı  

4 4 ULAŞILDI 

 136 Donatım ihtiyacı olan okul/kurumlardan 

donatımı yapılanların oranı  

%65,00 %65,00 ULAŞILDI 

3.3.1. Etkin bir izleme ve geri bildirim sistemi 

kurmak ve kurum kapasitesini geliştirmeye 

yönelik faaliyetler yapmak. 

   

 137 İl MEM Bilgi edinme sistemlerinden 

yararlanıcıların memnuniyet oranı  

%99,00   

%99,00 

ULAŞILDI 

 138 Kurumsal kapasitenin artırılmasına 

yönelik yapılan ihtiyaç analizi raporu 

sayısı  

1 1 ULAŞILDI 

 139 Kurum kapasitesini geliştirmeye yönelik 

yapılan faaliyet/proje sayısı  

%1,00  %1,00 ULAŞILDI 
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KKUURRUUMMSSAALL  KKAAPPAASSİİTTEENNİİNN  

DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRİİLLMMEESSİİ 

BBÖÖLLÜÜMM    IIVV 
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          Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Performans Programı esas alınarak hazırlanan Bartın 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Faaliyet Raporu’na göre müdürlüğümüzün, 

A.ÜSTÜNLÜKLERİ 

 İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve zorunlu eğitim çağı genelinin gerçekleşen okullaşma 

oranlarının  hedeflenen düzeyde olması,  

 Örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranının hedeflenen oranda 

azaltılmış olması, 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimin her tür ve kademesinde tespitinin, eğitime 

erişim ve tamamlama oranlarının artmış olması, 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan mesleki kurs sayısı ve katılım oranının istenen 

düzeyde gerçekleşmiş olması,   

 Okul Öncesi eğitim ve ilkokulda özel öğretimin payının ilin nüfusu ve büyüklüğü ile 

orantılı olarak istenen düzeyde olması, 

 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek hizmeti alan engelli bireyler ile 

okul bünyesinde açılan destek eğitim sınıflarından yararlanan engelli birey sayısının 

artmış olması, 

 Her tür ve kademedeki okulda öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki 

faaliyetlere katılımının artmış olması. 

 Her tür ve kademedeki okulda öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamalarının 

hedeflenen düzeyde artmış olması, 

 Her tür ve kademedeki okulda öğrenci başına okunan kitap sayılarının artmış olması, 

 Hedeflenenin altında olsa bile bir önceki yıla göre Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu 

Okul Sertifikasına sahip okul sayısının artmış olması, 

 Ortaöğretimde Sınıf  tekrarı yapan öğrenci oranının azaltılmış olması,. 

 Disiplin cezası / yaptırımı uygulanan öğrenci oranının azaltılmış olması, 

 İmam hatip ortaokulu ve AİHL de disiplin cezası alan öğrenci olmaması, 

 EBA kullanan öğrenci ve öğretmen sayısını n artırmış olması. 

 Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile 

uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliğin artırılmış olması, 

 Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliğinin ve 

uluslararası öğrenci – öğretmen hareketliliğinin istenen düzeyde gerçekleşmiş olması, 

 Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısı 

ve niteliğinin yüksek lisans yapma ve yabancı dil sınavı başarısı açısından hedeflenen 

düzeyde olması, 

 Her tür ve kademedeki okulda derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısının hedeflenen düzeyde olması, 

 Norm doluluk oranının %85 olması, 

 İkili eğitim yapan okulun olmaması, 

 Çok amaçlı salon veya konferans salonu,  spor salonu ve kütüphanesi olan okul oranının 

hedeflenen sayıda olması, 

 Engellilerin kullanımına yönelik düzenleme yapılan okul/kurum sayısının hedeflenen 

düzeyde olması, 

 Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç – gereçleri ile makine – teçhizat dahil  
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her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının karşılama oranlarının hedeflenen düzeyde 

olması. 

 FATİH Projesi ile(Tahta, tablet dağıtımı ve altyapı kurulum çalışmaları kapsamında) 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının 

geliştirilerek, öğretmen ve öğrencilerimize etkin bilgi ve iletişim teknolojileri 

becerilerini kazandırma. 

      hedeflerinin istenen düzeyde gerçekleşmesi kurumumuzun üstünlükleridir. 

B.ZAYIFLIKLARI 

 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı ve ilkokul 1.sınıf öğrencilerinden en az 1 yıl okul 

öncesi eğitim almış olanların oranının diğer kademelerdeki okullaşma oranı ile 

karşılaştırıldığında daha düşük oranda olması,  

 Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında açılan genel kurs sayısı, kurslara katılım ve 

kursları tamamlama oranlarının hedeflenen düzeyin altında olması,  

 Ortaokul ve ortaöğretimde özel öğretimin payının düşük olması, 

 2017 yılında Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki fen ve teknoloji net ortalaması artışının 

hedeflenen düzeyin altında gerçekleşmiş olması,. 

 Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrenci sayısının yetersiz olması. 

C.DEĞERLENDİRME- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

          Faaliyet Raporu sonuçlarına göre, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2017 performans 

programı uygulaması sonuçları açısından ulaşılan hedef sayısının ulaşılamayan hedef sayısından 

fazla olması plan uygulamasının başarılı olduğunun göstergesidir. Yukarıda zayıflık olarak yazılan 

noktalarda; 

 Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının artması için, hem okul öncesi eğitim kurumlarının 

tek tek ya da toplu olarak, hem de müdürlüğümüzün, okul öncesi eğitimin önemi ve 

çocuklarımıza sağlayacağı kazançlar ile ilgili sergi, şenlik vb. etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi, 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında açılacak kursların sayı ve kapsamının belirlenmesinde tüm 

paydaşlardan görüş alınması, açılacak kurslara katılımı ve tamamlama oranının 

arttırılmasına katkı sağlayacaktır, 

 Bartın nüfusunun az olması, velilerin tercihlerini devlet okullarından yana kullanması, 

ortaokul ve ortaöğretimde özel okul sayısının az olmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda 

girişimcileri teşvik etmek adına yerelde yapılacak çalışmalara ek olarak MEB’in yapacağı 

teşvik edici düzenlemelerin de bu oranın artmasında etkin rol oynayacağı düşünülmektedir. 

 Yükseköğretime geçişte başarının artması için yetiştirme ve destekleme kurslarının yanı sıra 

öğrencilerin seviye tespitinin yapılıp öğrenci ve velilerle yüzyüze görüşmeler, il çapında 

deneme ve izleme sınavları yapılabilirse başarının artacağı düşünülmektedir. 

 Yarışmalara katılım konusunda özellikle okul yönetici ve öğretmenlerin teşvik edici toplantı 

ve etkinliklerin yapılması, yarışmalara katılan öğrenci, öğretmen ve okullara yönelik 

sembolik de olsa ödüllendirme yapılmasının başvuru ve katılım sayısının artmasına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı  

 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
[3] 

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;  

 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 

amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç 

kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını 

bildiririm. 

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 

iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.
[4] 

 

Burada raporlanmayan. idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim. (Bartın, 23/07/2018)  
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Ek-4: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

 

 

                  Mali hizmetler birim yöneticisi 
[9]

 olarak yetkim dahilinde; 

          

 

                  Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 

olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 

düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

 

           İdaremizin 2017  yılı Faaliyet Raporunun " III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Bartın, 23/O7/2018) 

 

 

 

 

 

 


