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“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku 
görmesi yeterli değildir. Muhakkak, ufkun ötesini 
de görmesi ve bilmesi gerekir.” 

        M.K.Atatürk 
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SUNUŞ 

 

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın her 

alanını kapsadığı günümüzde, bireylerin bilgi 

toplumunun gereklerine hazır ve donanımlı olması büyük 

önem taşımaktadır. Eğitim faaliyetlerinde bir yandan 

çocuklarımızı ve gençlerimizin bilgi düzeyini 

geliştirirken, diğer yandan bedensel ve ruhsal olarak 

sağlıklı bir şekilde yetişmelerini temin etmek 

durumundayız. 

Diğer taraftan, geleceğin güçlü Türkiye’sinde önemli 

roller üstlenecek olan nesillerin milli ve manevi değerleri rehber alan, içinde yaşadığı 

topluma katkı sağlama anlayışına sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hayati önem 

taşımaktadır. 

Bugün, demokratik yönetim anlayışına sahip ülkelerde, kamu hizmetlerinin bireylerin 

ihtiyaçlarına göre yerinde ve zamanında karşılanması devletlerin birincil önceliği haline 

gelmiştir. Kamu hizmetlerinin vatandaşların taleplerine uygun olarak en az maliyetle en 

yüksek kalitede sunulabilmesi, kamu kaynaklarının yerinde verimli olarak kullanılmasıyla 

mümkündür. 

Sınırlı kamu kaynaklarının yerinde ve etkin olarak kullanılması da katılımcı bir anlayışla 

önceden hazırlanmış olan stratejik plan ve programları gerektirmektedir. 

İlimizdeki eğitim çalışmalarının ülkemizin milli eğitime ilişkin temel hedeflerine uygun 

olarak yürütülmesi, Bolu halkının eğitime ilişkin beklentilerinin hayata geçirilmesi, 

çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğin rekabet ortamında başarılı olabilmesi için eğitim 

kalitesinin artırılması amacıyla, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı çerçevesinde 

hazırlanan Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015- 2019 Stratejik Planı'nın ilimiz için hayırlı 

olmasını dilerim. 

Planın hazırlanmasında emeği geçenleri kutlar, planın uygulanması aşamasında görev 

alacak olan personele başarılar dilerim. 

 

 

      

                            Aydın BARUŞ 

                                                  Vali 
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GİRİŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim, sonucu belirlenmiş bir etkinliktir. Eğitim 

olayında hedefler vardır ve eğitim sonucunda hedeflere 

ulaşılmaya çalışılır.   Bilimde son belirlenmiş bir durum söz 

konusu değildir, evrenseldir. Eğitim de bir bilim ise, en azından 

eğitimsel hedeflerimiz de evrenselleştirilebilir. Çocukların, 

gençlerin ve yetişkinlerin eğitimlerini, araştırmalara dayalı 

ilkeler doğrultusunda ele almak üzere araştırma merkezlerinin 

kuruluşu, eğitimin gelişmesi, uygulamada çeşitli görev ve 

işlevler için farklı yoğun programların uygulanması, gelecekle 

ilgili planlamaların yapılması kaçınılmaz olmuştur.  
 

Bakanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen 

“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 

yayımlanmasını müteakiben, 2013/26 sayılı Genelge ile 2015-2019 yıllarını kapsayacak 

Stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Genelge ve diğer mevzuat doğrultusunda Bolu Milli 

Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı 5 yıllık olarak 

hazırlanmıştır. 

Bu stratejik Plan, Plan-Bütçe bağını kurarak gerçekçi bütçe talepleri için katkı sağlar, 

Kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılmasına yardımcı olur. Mali Disiplini sağlamaya 

yöneliktir. İç ve Dış paydaşların amaçlar etrafında birleşmesini katılımcılıkla sağlayarak, 

kurumun var oluş amacına yönelmesine katkıda bulunur. Yapılan her faaliyetin 

raporlanmasını sağlayarak performans geliştirme çalışmalarına imkân sağlar. Aynı zamanda 

hesap verme sorumluluğunun kurumsal kültür haline gelmesine katkıda bulunur. Kurumlar 

arasında işbirliği ve yardımlaşma anlayışına bağlı olarak tespiti yapılan paydaş beklentilerinin 

plana yansıtılması hedeflenmiş ve öncelik verilmiştir.  

Bu çalışmanın yürütülmesinde, meydana gelmesinde emeği geçenleri kutluyorum. 

 

                İbrahim ÇAVUŞOĞLU 

       Milli Eğitim Müdürü 
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KISALTMALAR 

 

AB Avrupa Birliği 

AİBÜ Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

AR-GE Araştırma-Geliştirme 

BŞK Başkan/Başkanlık 

BT Bilişim Teknolojileri 

ÇPL Çok Programlı Lise 

DPT Devlet Planlama Teşkilatı 

ERDEP Ergenlik Değişim projesi 

EKYS Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi 

GSYİH Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

GZFT Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit 

HK Hakkında 

İŞKUR İş Kurumu 

KHK Kanun Hakkında Kararname 

KM Kilometre 

KOBİ Küçük, Orta, Büyük İşletmeler 

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 

MEM Milli Eğitim Müdürlüğü 

MTE Mesleki Teknik Eğitim 

OGYE Okul Gelişimi Yönetim Ekibi           

ÖĞR Öğrenci 

ÖĞRT Öğretmen   

PEST Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik 

PH Performans Hedefi 

PG Performans Göstergesi 

RAM Rehberlik Araştırma Merkezi 

RG Resmi Gazete 

SH Stratejik Hedef 

SP Stratejik Planlama 

SPE Stratejik Planlama Ekibi 

STD Sayılı Tebliğler Dergisi 

STR Strateji 

SYG Sayılı Genelge 

TC Türkiye Cumhuriyeti 

TEOG Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi 

TKY Toplam Kalite Yönetimi 

TOKİ Toplu Konut İdaresi 

VB Ve benzeri/Bunun gibi 

YİBO Yatılı Bölge İlköğretim Okulu 
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TANIMLAR 

Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını gösteren planı, 

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin 

hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi, 

Mali Yıl: Takvim yılını, 

Planlı Dönem: 2015-2019 yıllarını, 

Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını, 

AR-GE Birimi: İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki eğitimsel araştırmalar, Stratejik plan 

hazırlama, kalite geliştirme çalışmaları ile proje çalışmaları yapan üzere oluşturulan AR-GE 

birimini, 

AR-GE Yöneticisi: İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Hizmetleri Şubesinin 

bağlı olduğu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürünü, 

Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi(ASKE): Belirli kriterlere sahip, 

eğitimsel araştırmalar, stratejik plan hazırlama ve kalite geliştirme gibi çalışmaları yapmak 

üzere görevlendirilen öğretmenlerden oluşan ekibi, 

Stratejik Amaç: Belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal 

sonuçları, 

Stratejik Hedef: Stratejik planda belirlenen amaçların ölçülmesi ve gerçekleşme derecesini 

ortaya koyan; özgün, somut, önemli, ölçülebilir, gerçekleştirilebilir ve zaman bağlı ifadeleri, 

Performans Hedefi: Stratejik hedeflere ilişkin bir mali yılda ulaşılması gereken performans 

seviyelerini gösteren kavramı, 

Tema: Stratejik planda yer alan temel görev alanını, 

Performans Göstergesi: Gerçekleşen sonuçların, önceden belirlenen stratejik amaç ve 

hedeflerle ne ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılan, içeriğinde sayısal ifadeler 

barındıran ölçüt cümlelerini, 

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, 

yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir hizmet birimini, 
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Proje: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir 

ve maliyetlendirilebilir hizmet birimini, 

Strateji: TOWS Analizi sonucu belirlenen ifadeyi, 

Önceliklendirme:  Herhangi bir konu hakkında belirlenmiş olan maddelerin paydaşlarca 

önem sırasına konulmasını, ifade eder. 
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GİRİŞ 

5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” gereği, üst politika 

belgelerinde de planlanan amaçlar ve hedeflerle bağlantılı olarak, Müdürlüğümüzün 

kaynaklarını en etkili, verimli ve ekonomik kullanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımızın 

yöneltmeleri doğrultusunda, “Stratejik Yönetim ve Planlama” anlayışına dayanan, stratejik 

planlama çalışmalarını başlattık.  

Bakanlığımız, 5018 sayılı kanunda öngörülen “Kamu İdarelerinde Stratejik 

Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in yayımlanmasından sonra, 

2006/55 sayılı Genelge ile Stratejik planlama sürecini başlatmıştır. Genelge ve diğer mevzuat 

doğrultusunda 2015 yılına kadar hazırlanması gereken Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Stratejik Planı 2015 -2019 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak hazırlanmıştır.  

Bolu İl milli Eğitim Müdürlüğü “Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, 

Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi” tarafından; 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

tarafından hazırlanan Kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzuna uygun olarak 

hazırlanmıştır. 

 Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı Müdürlüğümüz ve bağlı tüm kişi ve 

kuruluşlarının 2015-2019 yıllarında beklentilerini karşılamak ve dolayısıyla, niteliği arttırmak 

üzere planlanmıştır. 

 Tüm çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve velilerin eğitim-öğretim adına ihtiyaçları 

olan bina, tesis, bakım, onarım, donatım dâhil olmak üzere fizik koşullarının iyileştirilmesi,  

Ayrıca eğitim ve öğretimin niteliğini arttıracak, motivasyon sağlayacak etkinlikler: 

       - Sosyal, kültürel, sportif etkinlik, 

       - Hizmet içi eğitim etkinlikleri, 

ile çevrenin kalkınmasına yardımcı olabilecek, proje ve faaliyetler planlamaya dahil 

edilmiştir. 

 

 

     STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ 
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Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Stratejik Planlama Üst 

Kurulumuzca yürürlüğe girmesi için uygun görülmüştür. 
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I. BÖLÜM 

BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

 

A. MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN MODELİ 

 

Şema 1: Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Modeli 
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B. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışının kamu yönetiminin temel 

unsurlarından biri haline getiren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu 

kuruluşlarının geleceğe dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini stratejik 

planda öngörülen vizyon, misyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans 

programlarına dayalı olarak oluşturulması gerektiğini hükme bağlamıştır.  

Bolu Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı, 2010 yılı Ocak aynıda yürürlüğe 

girmiş olan Müdürlüğümüzün ilk stratejik Planın uygulanmasının dördüncü yılında başta 

öğretmenlerimiz ve okullarımız özverili çalışmaları sayesinde söz konusu hedefleri büyük oranda 

gerçekleştirilmiştir.  

 
Stratejik Planlama çalışmaları, Milli Eğitim Bakanlığının 16.09.2013 tarihli 2013/26 sayılı 

Genelgesi ve Hazırlık Programı kapsamında, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü “Stratejik Planlama Üst 

Kurulu” ile “Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi” oluşturularak planlama çalışmalarına 

başlamıştır. Ekip elemanları bir taraftan çalışmaların ön hazırlıklarını yaparken, diğer taraftan da 

kaynak temini çalışmalarını yürütmüşlerdir. Paydaş birimlerinde faaliyet alanları kapsamında stratejik 

planlarını hazırlamaları amacıyla okullarının bünyelerinde stratejik plan ekipleri kurulmuş, bu 

ekiplerin çalışmalarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlanmıştır. 

Stratejik Plan, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve paydaş kurumların yönetici ve 

çalışanlarının katılımıyla hazırlanmış, katılımcılığın ve aynı zamanda kurumlar arasında ortak 

planlama anlayışının oluşması amaçlanmıştır. Paydaş kurumlarda oluşturulan Stratejik Plan Ekiplerine 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Stratejik Plan Hazırlama birimi tarafından DPT’nin hazırladığı SP 

Kılavuzu kapsamında paylaşım toplantısı yapılmıştır. Stratejik Planının hazırlanması sürecine tüm 

kurum çalışanların katılımlarının sağlanması amacıyla konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ilköğretim Müfettişleri Başkanı,  İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, müdür 

yardımcıları, şube müdürü, şefler, milli eğitim çalışanları ile işbirliği sağlanarak bilgilendirme 

toplantıları yapılmıştır. 

Stratejik Plan Ekipleri oluşturulmuştur. Planlamanın her sürecinde katılımcılık ve ekip 

çalışması temel ilke olarak görülerek, öğrenen organizasyon anlayışının gerçekleştirilmesine 

çalışılmıştır. Kalkınma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan tüm değişiklikler 

yakından izlenmiş ve Müdürlüğümüzün planına güncel olarak yansıtılmıştır. Planın hazırlanma 

sürecinde kurum dışı herhangi bir hizmet satın alınmamıştır.  
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           Milli Eğitim Bakanlığı 16.06.2006 tarihli yazısı ile; 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve 

stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin 

bakanlığımız tarafından gönderilmesinden sonra; stratejik planların, kalkınma programları ve 

programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Kamu 

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in (26.05.2006 tarihli 

ve 26179 sayılı Resmi Gazete) yayımlanmasıyla, Bakanlığımızla paralel olarak, 2006/55 sayılı 

Genelge esas alınarak stratejik planlama sürecini başlatmıştır. 

          

2015-2019 yıllarını kapsayan kurumumuzun ikinci dönem stratejik plan çalışmaları ise 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 16/09/2013 tarihinde yayınlanan 2013/26 Sayılı 

Genelge ile başlamıştır. Daha önceki mevzuat çerçevesinde ve üst belgeler ışığında Bolu İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün stratejik planı yönetmelikte öngörüldüğü şekilde 2015-2019 yıllarını 

kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

 

 

     Çalışma planı hazırlanmadan önce Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü “Stratejik Planlama 

Üst Kurulu”, “Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi” ve “Stratejik Planlama Ekibi” 

kurularak, çalışma planı yapılmıştır. 

 

  Planlamanın yapılmasında; Bakanlığımız çalışma programına paralel olarak, Stratejik 

Planlama Koordinasyon Ekibi tarafından hazırlanan program, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü ve 

Müdür yardımcıları, Maarif Müfettişleri Başkanı ve Başkan Yardımcısı,  İlçe Milli Eğitim 

Müdürleri, Şube Müdürleri, Stratejik Planlama Ekibi ve Şeflerin bir araya gelmesi sağlanarak 

ve görüşleri alınarak düzenlenmiştir. 2013/26 Sayılı Genelge doğrultusunda ve ekinde sunulan 

hazırlık programı ve iş takvimi de dikkate alınarak Müdürlüğümüz çalışma planı 

hazırlanmıştır. 
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Şema 2: Stratejik Plan Kurul ve Ekipleri 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Planlama ekiplerinde yer alacak personelin görevlendirmeleri yapılmış, 

bakanlığımız hizmet içi eğitim faaliyetlerinde edinilen bilgiler ekiple toplantılar yapılarak 

paylaşılmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Şube müdürleri, bağlı tüm 

kurumların yöneticileri ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları yapılmıştır. Ayrıca 

planlamaların yapılmasında, bağlı tüm kurumlarımıza Milli Eğitim Müdürlüğümüzde stratejik 

planlama ekibimiz tarafından danışmanlık hizmeti verilmiştir. Gerektiğinde, kurumlar yerinde 

ziyaret edilerek birebir çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir. 
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Öncelikle Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Balıkesir/Ayvalık, 

Antalya/Beldibi ve Antalya/Serik’te verilen “Stratejik Yönetim ve Planlama” seminerlere 

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Ekibi olarak katılarak, stratejik planlama sürecine 

ilişkin eğitimlerimizi aldık. İlk olarak AR-GE Ekibi Ekim 2013’te İl Milli Milli Eğitim 

Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu’na eğitim verildi. Daha sonra Mart 2014’te İl 

Merkezindeki okul ve kurumlarımıza ve Nisan 2014’te İlçelerdeki okul ve kurumlarımıza bu 

eğitimler verildi. Toplamda il genelinde Stratejik Planlama Koordinasyon ekiplerinde görev 

alan 456 öğretmene “Stratejik Yönetim ve Planlama” eğitimleri verildi.      

            Müdürlüğümüz hedeflerini gerçekleştirecek her türlü faaliyet ve projelerin planlı bir 

şekilde ve kimlerle yapılacağının, ne zaman, ne kadar zamanda, ne kadar bütçe ile 

gerçekleştirilebileceğinin planlaması mevcut durumun tespiti ile başlamıştır. Vizyona 

ulaşmayı sağlayacak tüm unsurların planlamasını sağlamak için stratejik planlama ekibi 

titizlikle, bakanlığımıza paralel olarak planlamayı gerçekleştirmiştir. Diğer yandan da 

müdürlüğümüze bağlı diğer kurumların stratejik planlarının paralel olarak yapılmasına 

danışmanlık ve eğitim desteği vermiştir. 

              

 

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü Üst Kurul Stratejik Planlama Eğitimi 
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                Durum analiz raporlarının verilerine bakılarak, nerde olduğumuz ve nereye varmak 

istediğimiz belirlendi. Vizyon, misyon bildirimimiz, değerlerimiz Litmus Testi yapılarak 

gözden geçirildi. Hangi alanların, hangi faaliyetlerle geliştirileceği, gelişme hızının ne 

olacağı, performansların hangi göstergelerle değerlendirileceği belirlendi.  

               

 Tüm faaliyetler öncelik sırasına göre, 5 yıllık (2015-2019) stratejik planlamaya alındı. 

Faaliyet, amaç ve yıl olarak bütçelendirmesi yapıldı. Gerek amaçların belirlenmesinde, 

gerekse faaliyetler planlanmasında, hayata geçirebilir, anlaşılabilir ve uygulanabilir olmasına 

özen gösterildi. 

               

2014 yılsonu itibariyle tüm veriler güncellendi. Hedefler, performans hedefleri, bir kez 

daha mevcut duruma göre yenilendi. Alınan mesafe, gelinen nokta göz önüne alınarak; hem 

performans hedeflerindeki yıllık büyüme hızı, hem de hedefler netleştirildi. Stratejik Plan üst 

belgeleri incelendi. Bütçe ve maliyet tabloları da tüm bu verilere bağlı olarak güncellendi. 

 

              Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planının uygulanmasına 2015 

yılında bakanlığımız ile paralel olarak başlanacaktır. 2014 yılında hedeflerdeki büyüme göz 

önüne alınmış, gerekli düzeltmeler yapılarak performanslar belirlenmiştir. Planlamanın 

hedeflerine ulaşması için performans hedefleri ve ölçütleri titizlikle planlanmıştır. Tüm bunlar 

altı aylık ve yıllık raporlar halinde ölçülerek, değerlendirilecektir. Yıl bitimlerinde “Faaliyet 

Raporu”, yıl öncesi Performans Programı yapılarak izleme ve değerlendirme yapılacaktır. 

Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; Stratejik planla ilgili düzeltmeler (Hedef, 

performans hedefleri, faaliyet ve projeler) gözden geçirilecek, gerekirse değiştirilecektir. 

Böylece plan, yaşayan dinamik bir süreç olacaktır. AR-GE Stratejik Planlama ve 

Koordinasyon ekibi müdürlüğümüz ve bağlı tüm kurumlarda planların işlemesi için gerekli 

planlamayı yapmıştır. 
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II. BÖLÜM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DURUM ANALİZİ 
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II. BÖLÜM 

 

DURUM ANALİZİ 
 

A. TARİHÎ GELİŞİM  

     

1. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Tarihçesi 

 

Bolu’da eğitim öğretim işleri Osmanlı Devleti döneminde 1870’li yıllara kadar yerel 

imkânlarla yürütülmüştür. Bugünkü Milli Eğitim Temel Kanunu niteliğinde olan “Genel 

Eğitim Tüzüğü”  Maarif – i Umumiye Nizamnamesi‘nin yayımlanmasından (1869) sonra 

eğitim ve öğretim islerini yürütecek bir kurum oluşturulmuştur. Başlangıçta İdadi 

müdürlüklerince yürütülen eğitim işleri, vilayetlerde maarif müdürlüklerinin kurulmasıyla, 

Bolu bağlı olduğu Kastamonu müdürlüğünce idare olunmaya başlanmıştır. 

 

 1908 yılında Kastamonu vilayetinden 

ayrılarak bağımsız bir mutasarrıflık haline 

gelen Bolu’da, maarif müdürlüğü 

kurulmuştur. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü 

1923–1951 yılları arasında Maarif 

Müdürlüğü olarak, daha sonra Milli Eğitim 

Müdürlüğü adını alarak 1979 yılına kadar 

şimdiki Valilik binasının 2. Katında 6 oda, 1 Müdür odası, 1 Müdür Yardımcısı odası, 1 

Müfettişler odası, 3 personel odası ile hizmet vermiştir. 1979–1996 yılları arası Sakarya 

İlköğretim Okulu’nun bulunduğu bodrum+3 katlı binada, 1996 yılından bu yana da 

Cumhuriyet İlköğretim okulu ek binası olarak yapılan 4 katlı binada hizmet vermektedir.  

  

                        2. Bolu’da Eğitimim Tarihçesi 

Cumhuriyet Dönemi Öncesi Eğitim 

 

  Bolu merkezde; Ümmi Kemal, Uğurlu 

Naib, Öksüz, Şeyh Bedreddin, Aslahaddin, 

Gölyüzü, Aktaş ve Kabadayı Tekkeleri 

bulunmaktadır. Ayrıca Gerede’de Aşağı ve 

Yukarı Tekke olmak üzere iki tekkenin 

bulunduğu kaydedilmektedir. 
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            İmaret (Numune) Zukur İptidaisi: 1886 yılında Şemsi Pasa hayratında İmaret Camii 

yanında yapılmış iki katlı ahşap bir bina idi. İnas İptidaisi (Kız İlkokulu): Eski 

milletvekillerinden Tahir Hitit Bey ‘in evinin yerinde idi. Gölyüzü Erkek ( İttihat ve Terakki ) 

İptidaisi: 1908 yılında 2. meşrutiyetle birlikte açıldı. Feyz-i Meşrutiyet Kız İptidaisi: 

Meşrutiyetten sonra açılmıştır. Bolu’da ilk Rüştiye Mektebi 1872 yılında açılmıştır. 

 

Cumhuriyet Döneminde Eğitim 

Okul Öncesi Eğitim: Bolu’da ilk anaokulu 1962 yılında iki şube olarak açılmıştır. 

İzzet Baysal Anaokulu 1962 yılında, Vali Mehmet Ali Türker Anaokulu 2001 yılında, Gerede 

Zübeyde Hanım Anaokulu 2007 Yılında, Yeniçağa Nene Hatun Anaokulu 2007 yılında, 

Mengen Anaokulu 2008 yılında hizmete girmiştir. 

 

İlköğretim: Bolu’da ilk 

okullaşma, Cumhuriyetten sonra 

belli dönemlerde özel bir gelişme 

göstermiştir. 1965’ten sonra hız 

kazanarak yeterli bir düzene 

oturmuştur. En belirgin gelişme 

gösterdiği dönem 1933- 1943 yılları 

arasıdır. 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim: Bolu’da ilk meslek okulu 1938’de Tarım Bakanlığına 

bağlı olarak açılan Orman Okulu’dur. Bu okul 1951’ de kapatılmıştır. Diğer Okul da 1941- 

1942 ders yılında öğretime başlayan Bolu Kız Sanat Enstitüsüdür. Günümüzde Mimar İzzet 

Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, İzzet Baysal Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,  

İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi, Gerede Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Gerede 

Mesleki Eğitim Merkezi ve Çok Programlı Liselerinin mesleki teknik öğretime uygun 

bölümleri bulunmaktadır.  

 

Halk Eğitim Merkezleri: Bolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 29.08. 1960 

tarihinde çıkarılan 5439 sayılı yasaya dayanılarak 1961 Yılında, Fırka tepesinde Halkevi 

binasında ilk hizmetine başlamıştır. Daha sonra İzzet Baysal tarafından yaptırılan Tabaklar 

Mahallesinde bulunan yeni binasında hizmetini sürdürmektedir. 

 

1939-Gazipaşa İlkokulu 
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Yüksek Öğretim: Bolu Erkek Öğretmen Okulu bünyesinde 1975- 1976 öğretim 

yılında açılan Bolu Eğitim Enstitüsü, ilimiz yükseköğrenimine başlangıç teşkil eder. İlimizde 

halen Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüm alanlarda eğitim öğretime devam etmektedir.  

 

B.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 
 

Milli Eğitim Bakanlığı İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde Milli Eğitim 

Müdürlüğünün başlıca görevleri şu şekilde belirtilmiştir. 

 

MADDE 5 – (1) İl millî eğitim müdürlüğü illerde (merkez ilçeler dâhil), eğitim 

denetmenleri başkanlığı ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak 

teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde, şube müdürü 

kadro sayısına göre birleştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle 

millî eğitim hizmetlerini yürütür. 
 

MADDE 6 – (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 işbölümü 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 işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına 

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

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

sorumludurlar. 

 

(3) İl 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. 
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C-FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

 

1. FAALİYET ALANI: EĞİTİM-ÖĞRETİM 

 Okul öncesi eğitim-öğretim hizmetleri. 

 Zorunlu ilköğretim hizmetleri. 

 Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri. 

 Hayata ve yükseköğretime hazırlayan orta öğretim hizmetleri. 

 Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için her alanda 

 Eğitim-öğretim programları. 

 Mesleki ve teknik eğitim hizmetleri. 

o Sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün                               

örgün ve yaygın eğitim yoluyla yetiştirilmesi. 

o Hayat boyu eğitim kapsamında herkesin eğitim almasının sağlanması.                          

 

2. FAALİYET ALANI: STRATEJİ-PLANLAMA-AR-GE 

 Eğitim politikalarının uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi. 

 Her kademedeki öğrencilere ve yetişkinlere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim 

ve öğretim programlarını hazırlama ve uygulama faaliyetleri. 

 Bakanlığımızın geliştirdiği; Gelişen dünyada oluşan talepler doğrultusunda 

yeni insan profilini ortaya çıkaran programların (anne-baba eğitimi, 

girişimcilik, çevrenin korunması, trafik eğitimi vb)ilimizde sağlıklı bir şekilde 

uygulanması. 

 Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması.  

 Ulusal ve uluslararası eğitimi destek ve geliştirici projelere il olarak katılımın 

sağlanması ve AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi.  

 Türkçenin doğru kullanılmasının sağlanması. 

 Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak; Eğitimin geliştirilmesine yönelik 

ulusal ve uluslararası boyutta proje ve faaliyetlere katılımın sağlanması, 

uygulanması.  

 Öğrencilerin istihdamına ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik proje ve 

faaliyetlerin planlanması ve uygulanması. 

 
      3.   FAALİYET ALANI: DENETİM-DÜZENLEME-DEĞERLENDİRME 

 Çalışanların çağın gelişmelerine uygun hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesi. 

 Merkez ilçe ve taşra teşkilatına yönelik denetim ve değerlendirme faaliyetleri. 

 Eğitim kurumları ve okulların açılması.  

 Mevzuat uygulamalarında ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi. 

 

      4.   FAALİYET ALANI: ALT YAPI, DONATIM, YATIRIM, EĞİTİM 

TEKNOLOJİSİ 

 Eğitim ve öğretim için bina, malzeme ve fiziksel altyapı temini, yatırım ve 

donatım hizmetlerinin yürütülmesi.  

 Özel öğretim kurumlarının açılmasının teşvik edilmesi.  

 Eğitim araçları (kitap, dergi, görsel-işitsel yayınlar vb) temini. 

 Teknolojik gelişmeleri izlenmesi, sonuçlarının eğitime yansıtılması.  

 İlimizde sınav hizmetlerinin düzenli yürütülmesi.      

 

      5.   FAALİYET ALANI: BURS--YURT--SOSYAL--KÜLTÜR--SPOR--SAĞLIK 

 Öğrencilere burs, yurt, sosyal ve kültürel hizmetler sağlanması.  

 Sosyal, sportif ve kültürel yarışmalar düzenlenmesi. 
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   D.PAYDAŞ ANALİZİ 

 

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmet üretim sürecinde işbirliği yapması gereken 

kurum ve kişiler, temel ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmaktadır. Temel ve stratejik ortak 

ayrımını yaparken her zaman çalışmalarımızı iç içe yürüttüğümüz kurumlar temel ortak, 

stratejik planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaşmak için desteğini aldığımız kurumlar 

stratejik ortak olarak belirtilmektedir.  

 

Paydaş görüşlerinin alınması konusunda, İç Paydaş olan 5472 öğrenciye, 2022 

öğretmen ve çalışanımıza memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Dış paydaşlarımız olan 3301 

velimize ve 163 diğer kurum çalışanımıza memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Toplamda 

10.858 kişiden görüş alınmıştır. Anketlerin değerlendirmeleri yapılarak GZFT Analizi 

çalışmalarında kullanılmıştır.    

 

E.KURUM İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 

 

    1.Kurum İçi Analiz 

 

 Dairemiz, Bolu İl Merkezinde 

Mudurnu yolu, Cumhuriyet caddesi 

üzerinde bulunmaktadır.  

 

Müdürlüğümüz 2015 yılında 

tamamlanarak hizmete girmiştir.  

Zemin + 3 katlı ve 41 odalı kendi 

binası içerisinde hizmet vermektedir.  

 

  İl Müdürlüğünün çevresinde; Abant İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Rehberlik Araştırma Merkezi, Vali Mehmet Ali Türker 

Anaokulu ile Cumhuriyet İlk ve Orta Okulu bulunmaktadır.  

 

Kapalı alan m²: Taban 600m² üzerine oturmuş olup (600 x 4 = 2400 m²), açık alan m²: 

5.000 m².  
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 a)Teşkilat Yapısı 

 
    Şema 3: Teşkilat Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim ÇAVUŞOĞLU 

İl Milli Eğitim Müdürü 

İsmail KARAGÖZ 

İl Milli Eğitim Müd.Yrd. 

İdris KELEŞ 

İl Milli Eğitim Müd.Yrd. 

Tuncay ERDOĞAN 

Maarif Müf.Bşk. 

Özel Büro 

Muvafık KILIÇ 

Şube Müdürü 

 

Recai YÖRÜK 

Şube Müdürü 

 

Şehabettin YAVUZ 
Şube Müdürü 

 

Erol KORKMAZ 

Şube Müdürü 

 

Bayram KUNDAKÇI 

Şube Müdürü 

Yücel TAŞDEMİR 

Şube Müdürü 

Mustafa GÜLDEMİR 

Şube Müdürü 

 

Metin KANDİŞ 

Şube Müdürü 

Mustafa DEĞER 

Sivil Savunma Uzmanı 

Zeyneti TUNÇOK 
Tesis Müdürü 
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Şema 4: Organizasyon Yapısı 

 

b) Organizasyon Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürü 

Özel Büro 

Maarif Müfettişleri Başkanı 
İnceleme ve Değ. Komisyonu 

Rehberlik ve Denet. Raporu 
İnceleme Değ. Komisyonu Milli Eğitim Müdür Yrd. 

 Destek Hizmetleri 

 İnşaat Emlak Hiz. 

 Piyasa Araştırma Komisyonu 

 Satın Alma Komisyonu 

 İhale Komisyonları 

 Muayene Kabul Komisyonu 

 Taşımalı Planlama Komisyonu 

 Taşımalı Değ. Komisyonu 

 Piyasa Araştırma Komisyonu 

 Mal. Tes. Alma Komisyonu 

 Demirbaş Mal.Kay. Düş. Kom. 

 Demirbaş Sayım Kom. 

 Kitap Teslim Alma Kom. 

  

Şube Müdürü    
Özel Öğretim 

Kurumları  

Hizmetleri 
Yurt Denetim Kom. 

MTSK Direk.Sın. Kom. 

Özel Eğitim Ve Reh. Fatura 
İnceleme Komisyonu 

Muhtelif Kurslar Sınav 
Komisyonu 

 

Ar-Ge AB Projeleri 

 

Şube Müdürü 
 Mesleki ve Teknik       

   Eğitim Hizmetleri 

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri  Hizmetleri 

İl Yatılılık ve Bursluluk Kom. 
Öğrenci Yerleş. ve Nakil Kom. 

İşletme Belirleme Komisyonu 

 Ortak Sınavlar Güv. Kom. 
Ortak Sınavlar Takip Kom. 
MTSK Yürütme Kom. 
Açık Lise ve Ortaokul Sınav 

Koordinasyon Kurulu 
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınav 

Koordinasyon Kurulu 
FATİH projesi Etkileşimli Tahta ve 

Tablet Bilgisayar Geçici Muayene ve 
Kabul Komisyonu 

Şube Müdürü 

Hayat Boyu  

  Öğrenme 

Hizmetleri 
 Okullar Hayat Olsun İlçe 

Yürütme Komisyonu 

 

 

Şube Müdürü 
Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri 

Şiddetin Önlenmesi ve 
Azaltılması  İl Yürütme Kurulu 

Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma Hizmetleri İl 
Danışma Kurulu 

Özel Eğiti Hiz. Kurulu 

İş-Kur-MEM Protokol Kom. 

 

Şube Müdürü 
Temel Eğitim 

Hizmetleri 

Okul Öncesi Ücret Tes. Kom. 
Okul Öncesi Çocuk Yer. Kom. 

Öğrenci Yer. Kom. 

Eser İnceleme Kom. 

Denklik Komisyonu 

İlçe Öğr. Dav. Değ. Kurulu 

Okul Sütü Komisyonu 

Kuru Üzüm Komisyonu 

Şube Müdürü 
İnsan Kaynakları 

Hizmetleri 
Yönetici Atama Kom. 

Öğretmen Atama 
Kom. 

Korunmaya Muhtaç   
  Çocuklar Sınav Kom. 

Mahalli Hizmetiçi 
Eğitim  Planı 
Hazırlama Kom. 

Aday Memurlar 
Sınav Kom. 

Ar-Ge 
Araştırma Stratejik Planlama ve 

Kalite Geliştirme Ekibi 

Şube Müdürü 
Ortaöğretim 

Hizmetleri 
Merkez ilçe Öğrenci Disiplin 
Kurulu 

 

Milli Eğitim Müdür 
Yrd. 

 Strateji Geliştirme Hizmetleri 

 İl Milli Eğitim Danışma 
Komisyonu 

 İl Milli Eğitim Komisyonu 

 Okul Aile Bir.  
 Muhammen Bedel Tespit 

Komisyonu 

 Kantin İhale Komisyonu 
 Kantin Gelirleri Harcama 

Komisyonu 

 İç Göç Çalışma Komisyonu 
  

Şube Müdürü 

Din Öğretimi 

Hizmetleri 

 

 

Tesis Müdürü 
Tesis Yönetimi 

 

Sivil Savunma 

Uzmanı 
Sivil Savunma 

Hizmetleri 

 

İşyeri Sağlık ve 

Güvenlik Birimi 
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c)İnsan Kaynakları 

 

Müdürlüğümüz, 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 8 Şube Müdürü, 1 Maarif Müfettişleri 

Başkanı, 1 Maarif Müfettişleri Başkan Yardımcısı, 14 İlköğretim Müfettişi, 2 Tesis Müdürü, 1 

Avukat, 5 Teknisyen, 9 Şef, 36 Memur, 4 Şoför (Görevlendirme), 22 Hizmetli, 2 Gece 

Bekçisi, 1 Kaloriferci olmak üzere toplam 109 personel ile hizmetlerini sürdürmektedir. 

Ayrıca İLSİS Ağ Yöneticisi olarak 3 öğretmen, AR-GE Biriminde 4 öğretmen görevlendirme 

ile çalışmaktadır. 

 

Tablo 1: Müdürlüğümüzün 2012-2013 Personel Sayısı 

 

2012-2013 

 Mevcut 

İl Milli Eğitim Müdürü 0 

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı 3 

Şube Müdürü 10 

İl Eğitim Denetmeni 15 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 6 

Öğretmen 2912 

Kurum Yöneticisi 330 

Tesis Müdürü 3 

Şef 29 

Mühendis 3 

Tekniker (Özelleştirme) 3 

Tekniker(THS) 1 

Teknisyen(THS) 10 

Teknisyen (Özelleştirme) 3 

Bilgisayar işletmeni 6 

Memur 20 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 68 

Ayniyat Saymanı 1 

Sayman(Döner Sermaye) 4 

Hemşire 1 

Şoför 7 

Ambar Memuru 1 

Teknisyen Yardımcısı 2 

Kaloriferci 1 

Bekçi 1 

Hizmetli 192 

Aşçı 3 

Usta Öğretici 3 

Sivil Savunma Uzmanı 0 

Programcı 0 

Veznedar(Döner Sermaye) 0 

Mimar 0 

Sosyal Çalışmacı 0 

Psikolog 0 

TOPLAM 3638 
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Tablo 1’de görüldüğü üzere, 2012-2013 eğitim öğretim yılı baz alındığında Bolu İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Personel çeşitliliği açısından oldukça zengin görülse de, personelin 

%80’inin öğretmen oluşturmaktadır. Okul ve kurum yöneticileri de %10’unu oluşturmaktadır.  

 

Tablo 2: Müdürlüğümüzün 2013-2014 Personel Sayısı 

2013-2014 

S.N ÜNVAN 
PERSONEL 

SAYISI 

1 İl Milli Eğitim Müdürü 1 

2 Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağlı) 7 

3 Maarif Müfettişi 15 

4 İlçe Milli Eğitim Müdürü 2 

5 Şube Müdürü 10 

6 Tesis Müdürü 3 

7 Kurum Yöneticisi 479 

8 Öğretmen 3037 

9 Ambar Memuru 1 

10 Aşçı 3 

11 Avukat 1 

12 Ayniyat Saymanı 1 

13 Bekçi 1 

14 Bilgisayar İşletmeni 6 

15 Hemşire 1 

16 Hizmetli 205 

17 Kaloriferci 1 

18 Memur 30 

19 Mühendis 3 

20 Sayman(Döner Sermaye) 4 

21 Sürekli İşçi 2 

22 Şef 27 

23 Şoför 7 

24 Tekniker (Özelleştirme) 3 

25 Teknisyen Yardımcısı 2 

26 Teknisyen(THS) 13 

27 Usta Öğretici 3 

28 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 69 

TOPLAM 3937 
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Tablo 2’de bir önceki yıla göre personel sayısının % 8 oranında arttığı görülmektedir.  

2013-2014 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin %78’inin öğretmen, 

% 13’ünün yönetici, % 6’sının hizmetliden oluştuğu görülmektedir. Bir önceki yıla göre 

yönetici ve hizmetli artış oranında az da olsa bir artış olduğu görülmektedir.  

 
Tablo 3: 2013 Yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri 

 
2013 YILI MAHALLİ HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 

Kurs Sayısı Seminer Sayısı Kurs Katılımcı 

Sayısı 

Seminer Katılımcı Sayısı 

29 33 626 938 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli 

konulardaki kurs ve seminer sayıları ile katılımcı sayıları verilmiştir. 2013 yılında 33 

seminere 938 personel katılırken, açılan 29 kursa 626 personel katılmıştır. Bu durumda 

personelin % 40’nın mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden yararlandığı söylenebilir.   

 
Tablo 4: Eğitim Denetmenlerinin Dağılımları 

 
İLİMİZ MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN DAĞILIMLARI 

 MAARİF MÜFETTİŞİ SAYISI 

GRUPLAR Müfettiş Sayısı Müfettiş Yardımcısı 

1. Grup 4 -- 

2. Grup 4 -- 

3.Grup 4  

Başkan-Başkan Yardımcısı 2 -- 

TOPLAM 14 -- 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi, Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünde Maarif Müfettişleri 

Başkanlığı altında bir maarif müfettişleri başkanı, bir maarif müfettiş yardımcısı ile dörderli 

üç grup olarak, 12 Maarif Müfettişi çalışmaktadır.   

 

Tablo 5: Okulöncesi Eğitimde Türkiye Okullaşma Oranları 

 

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE TÜRKİYE OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM 3-5 YAŞ 4-5 YAŞ 5 YAŞ 

E K T E K T E K T 

2012-2013 31,42 30,41 30,93 44,86 43,18 44,04 57,34 53,24 55,35 

2013-2014 28,23 27,15 27,71 38,28 36,59 37,46 44,27 40,72 42,54 

 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi, okulöncesi eğitimde Türkiye okullaşma oranlarında bir 

önceki yıla göre 3-5 yaşta % 4 oranında, 4-5 yaşta % 7 oranında ve 5 yaşta % 13 oranında bir 

gerileme görülmektedir.  Bu gerilemenin okulöncesi eğitimin zorunlu eğitimden çıkarılması 

ve 66 aylık çocukları erken okula başlamasında kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Tablo 6: İlimiz Okulöncesi Okullaşma Oranları 

 

BOLU İLİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ORANLARI 

DÖNEM 3-5 YAŞ 4-5 YAŞ 5 YAŞ 

E K T E K T E K T 

2012-2013 38,82 37,11 37,99 54,60 52,14 53,40 73,99 68,66 71,42 

2013-2014 34,61 33,01 33,83 46,02 43,66 44,87 56,27 52,09 54,24 

 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, okulöncesi eğitimde Bolu ili okullaşma oranlarında 

Türkiye oranlarında olduğu gibi bir önceki yıla göre, 3-5 yaşta % 5 oranında, 4-5 yaşta % 9 

oranında ve 5 yaşta % 18 oranında bir gerileme görülmektedir.  Bu gerilemenin okulöncesi 

eğitimin zorunlu eğitimden çıkarılması ve 66 aylık çocukları erken okula başlamasında 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu oranlar, Türkiye oranları ile karşılaştırıldığında Bolu 

ilinin okulöncesi eğitimde okullaşma oranlarında Türkiye ortalamasından yüksek olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 7: İlkokul Türkiye Okullaşma Oranları 

 

İLKOKUL TÜRKİYE OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 98,81 98,92 98.86 

2013-2014 99,53 99,61 99,57 

 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi, ilkokul Türkiye okullaşma oranlarında bir önceki yıla göre, 

yaklaşık % 1’lik bir artış olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 8: İlimiz İlkokul Okullaşma Oranları 

 

BOLU İLİ İLKOKUL OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 97,30 97,80 97,54 

2013-2014 98,85 98,73 98,79 

 

 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, Bolu ili ilkokul okullaşma oranlarında bir önceki yıla göre, 

Türkiye oranlarında olduğu gibi yaklaşık % 1’lik bir artış olduğu görülmektedir. % 2’lik 

kayıp ise, adresi tespit edilemeyen Roman vatandaşlardan, süreğen hastalık sahibi 

vatandaşlardan ve yurt dışına giden vatandaşlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.   

 

Tablo 9: Ortaokul Türkiye Okullaşma Oranları 

ORTAOKUL TÜRKİYE OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 93,19 92,98 93,09 

2013-2014 94,57 94,47 94,52 

 

Tablo 9’da ilkokul okullaşma oranlarında olduğu gibi, ortaokul Türkiye okullaşma 

oranlarında bir önceki yıla göre, yaklaşık % 1’lik bir artış olduğu görülmektedir.  
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Tablo 10: İlimiz Ortaokul Okullaşma Oranları 

 

BOLU İLİ ORTAOKUL OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 96,10 95,67 95,89 

2013-2014 96,24 96,78 96,51 

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi, Bolu ili ortaokul okullaşma oranında bir önceki yıla göre, 

Türkiye oranında olduğu gibi yaklaşık % 1’lik bir artış olduğu görülmektedir. Yine Bolu ili 

ortaokul okullaşma oranının Türkiye ortalamasından % 2 daha fazla olduğu da görülmektedir.  

 

Tablo 11: Ortaöğretim Türkiye Okullaşma Oranları 

 

ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 70,77 69,31 70,06 

2013-2014 77,22 76,05 76,65 

 

Tablo 11’de görüldüğü gibi, ortaöğretim okullaşma oranında bir önceki yıla göre, 

yaklaşık % 6’lık bir artış olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 12: İlimiz Ortaöğretim Okullaşma Oranları 

 

BOLU İLİ ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 96,72 86,50 91,71 

2013-2014 100 91,14 95,76 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi, ilimiz ortaöğretim okullaşma oranında bir önceki yıla 

göre, yaklaşık % 4’lük bir artış olduğu görülmektedir. Aynı zamanda % 20’lik puan farkıyla 

Türkiye ortalamasının çok çok üstünde olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 13: Genel Ortaöğretim Türkiye Okullaşma Oranları 

 

GENEL ORTAÖĞRETİM TÜRKİYE OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 32,78 36,26 34,47 

2013-2014 34,66 38,78 36,67 

 

Tablo 13’de görüldüğü gibi, ortaöğretim okullaşma oranında bir önceki yıla göre, 

yaklaşık % 2’lik bir artış olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 14: İlimiz Genel Ortaöğretim Okullaşma Oranları 

 
BOLU İLİ GENEL ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 29,88 42,88 36,25 

2013-2014 35,06 47,89 41,40 

 

Tablo 14’de görüldüğü gibi, ilimiz genel ortaöğretim okullaşma oranında bir önceki 

yıla göre, yaklaşık % 5’lik bir artış olduğu görülmektedir. Aynı zamanda % 5’lik puan 

farkıyla Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir.  
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Tablo 15: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Türkiye Okullaşma Oranları 

 
MESLEKİ VE TEKİNK ORTAÖĞRETİMDE TÜRKİYE OKULLAŞMA 

ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 37,99 33,05 35,99 

2013-2014 42,56 37,27 39,99 

 

Tablo 15’de görüldüğü gibi, Türkiye mesleki ve teknik ortaöğretim okullaşma 

oranında bir önceki yıla göre, yaklaşık % 4’lük bir artış olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 16: İlimiz Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullaşma Oranları 

 

BOLU İLİ MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANLARI 

DÖNEM E K T 

2012-2013 66,84 43,62 55,46 

2013-2014 65,21 43,25 54,35 

 

Tablo 16’de görüldüğü gibi, ilimiz mesleki ve teknik ortaöğretim okullaşma oranında 

bir önceki yıla göre, yaklaşık % 1’lik bir düşüş olduğu görülmektedir. Aynı zamanda % 

14’lük puan farkıyla Türkiye ortalamasının çok çok üstünde olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 17: Türkiye Okur-Yazar Oranları 

 

TÜRKİYE OKUR-YAZAR ORANLARI 

YIL E K T 

2012 95,97 90,67 93,33 

 

Tablo 17’da görüldüğü gibi, 2012 yılı verilerine göre kadınların okuma-yazma oranın 

erkeklere göre % 5 puan daha düşük olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 18: İlimizde Okur-Yazar Oranları 

 

İL VE 

İLÇELER 

YILLAR OKUR-YAZAR ORANI % 

E K T 

İL GENELİ 2012 96,73 91,13 93,91 

MERKEZ 2012 97,81 95,23 96,63 

DÖRTDİVAN 2012 94,17 83,26 88,55 

GEREDE 2012 98,47 94,14 96,29 

GÖYNÜK 2012 98,44 94,89 96,68 

KIBRISCIK 2012 98,31 91,95 95,33 

MENGEN 2012 98,17 95,33 96,80 

MUDURNU 2012 97,50 94,75 96,10 

SEBEN 2012 98,21 91,20 94,65 

YENİÇAĞA 2012 98,34 92,03 95,14 

 

Tablo 18’de Göynük, Mengen ve Seben ilçelerinin okuma-yazma oranlarının Merkez 

ilçeden yüksek olduğu görülürken, Dörtdivan ilçesinin %88,55 oranı ile en düşük okuma-

yazma oranına sahip ilçe olduğu görülmektedir. Bolu İli okuma-yazma oranının az bir farkla 

olsa da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu da görülmektedir.   
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d) Teknolojik Alt Yapı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyi 

 

 Müdürlüğümüzde çalışan personelin 

%98 oranında teknoloji okuryazarı olduğu, 

geriye kalan %2’lik kısmın iyileştirme 

programı çerçevesinde kurum içi mahalli 

hizmet içi kursa tabi tutulmak üzere 

geliştirilmeye çalışılmaktadır. Müdürlüğümüze 

bağlı İnsan Kaynakları Hizmetleri Hizmet içi 

Eğitim Bölümü hazırlamış olduğu ve 2014 yılı hizmet içi programında teknolojiyi kullanma 

ile ilgili seminer ve kurslar bulunmaktadır. Bu çalışmaların Valilik makamından oluru 

alınarak Müdürlüğümüze bağlı web sayfasında yayınlanmıştır. 

Teknolojik gelişmeler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan alanda ve zamanda, yeni 

kurslar ve seminerlerin ara olura bağlı olarak düzenlenme imkânı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 19: Müdürlüğümüzün Teknolojik Alt Yapısı 

TEKNOLOJİK ALTYAPI 

  
2012-2013 Öğretim 

Yılı 

BT SINIFI 178 

BİLGİSAYAR ( Büroda Kullanılan Bilgisayar) 350 

BİLGİSAYAR ( Eğitim Amaçlı Kullanılan Bilgisayar) 4757 

ADSL BAĞLANTISI +UYDU BAĞLANTISI 176 

Fatih Projesi Kapsamında Akıllı Tahta Sayısı 416 

Fatih Projesi Kapsamında Çok Fonksiyonlu Yazıcı Sayısı 16 

Fatih Projesi Kapsamında Doküman Kamera Sayısı 16 

Fatih Projesi Kapsamında Tablet Bilgisayar Sayısı 1 
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e)Eğitimin Finansmanı (Mali Kaynaklar) 

 

Bakanlık tarafından gönderilen Bolu 

Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçe 

ödenekleri İl Deftardarlığına gelmektedir. 

Buradan temel eğitim okullarının maaşlar 

ve özlük giderleri dışındaki bütün 

ödenekleri ile ortaöğretim kurumlarının 

yatırım programına alınan yapım ve büyük 

onarım ödenekleri İl Özel İdaresine aktarılarak, harcama programına uygun olarak 

harcanmaktadır. Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün ve ortaöğretim kurumlarının, yapım ve 

büyük onarım dışındaki, bütün ödenekleri İl Deftardarlığındaki kendi hesaplarına aktarılarak 

harcama programına uygun olarak harcanmaktadır. Ayrıca ildeki bütün eğitim kurumlarının 

personel maaş ve özlük ödemeleri genel bütçeden ödenmektedir. Özetle Bolu Milli Eğitim 

Müdürlüğünün finans kaynakları Genel Bütçe, İl Özel İdaresi ve hayırsever bağışlarıdır. 

 

 
 

Tablo 20: İlköğretim Kurumları Yapım Gelir ve Ödenekleri 

 

İLİ: BOLU 
 

(TL.) 

  ÖDENEK MİKTARI 

1 GEÇEN YIL BÜTÇESİNDEN DEVREDİLEN ÖDENEK 5.829.169,00 

2 BU BÜTÇE YILINDA İL ÖZEL İDARESİNDEN KONULAN ÖDENEK (76/b) 4.300.015,00 

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

KATKILARI) 
0,00 

      

4 
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2008H010040 -İLKÖĞRETİM OKULLARI+EK DERSLİK    

2012H010050 BÜYÜK ONARIM (İlköğretim Okulları)   

2012H010040 ANAOKULU İNŞAATLARI   

2012H010050 BÜYÜK ONARIM (Okul Öncesi Eğitim)   

TOPLAM 10.129.184,00 
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  Tablo 22:  DİĞER HARCAMALAR (222 Sayılı Kanunun 78/b maddesine göre) 

    Bina Küçük Onarımı 500.000,00 

    Tedavi 0,00 

    Kiralar 9.550,00 

    Makina, Demirbaş, Taşıt Bakım ve Onarımı 73.451,00 

    Ulaştırma (Taşımalı hariç) 50.000,00 

    Kırtasiye, Baskı ve Kitap 40.000,00 

    Yakacak 250.000,00 

    Akaryakıt, Yağ,Elektrik,Su ve Havagazı 50.000,00 

    Yiyecek,Giyecek 0,00 

    Diğer Giderler 5.000,00 

    Geçen Yıl Borçları (Cari) 0,00 

T  O  P  L  A  M 978.001,00 

    

GELİRLER GENEL TOPLAMI 10.129.184,00 

GİDERLER GENEL TOPLAMI 10.129.184,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tablo 21:  Yatırım Harcamaları (222 Sayılı Kanunun 78/a maddesine göre) 

İNŞAAT  

PROJELERİ 

 İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI 4.312.600,00 

 PANSİYONLU İLKÖĞRETİM OKULU İNŞAATI 0,00 

 YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU İNŞAATI 0,00 

 ANAOKULU İNŞAATI 400.000,00 

  T O P L A M 4.712.600,00 

BÜYÜK ONARIM 

 İLKÖĞRETİM OKULU 0,00 

 PANSİYONLU İLKÖĞRETİM OKULU 0,00 

 YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU 0,00 

ANAOKULU 0,00 

  T O P L A M 0,00 

DİĞER 

 HARCAMALAR 

 İLK TESİS OKUL EŞYASI 217.051,77 

 KAMULAŞTIRMA-SATINALMA 4.221.531,23 

 TEZYİD-İ BEDEL 0,00 

 GEÇEN YIL BORÇLARI 0,00 

  T O P L A M 4.438.583,00 

GENEL TOPLAM 9.151.183,00 
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Tablo 23: 2013 Yılı Gelirler Son Durumu 

    

(TL) 

2
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2012 YILINDAN  2013 YILINA DEVREDİLEN 5.726.845,71 

2013 YILINDA İL ÖZEL İDARESİNDEN KONULAN (76/b) 4.158.001,00 
B
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2013 YILI ÖDENEĞİ (Devam Eden Projeler+Bakım, 

Onarım, Ek Derslik) 
1.500.000,00 

ANAOKULU 
DEVAM EDEN PROJELER   

YENİ PROJELER 1.000.000,00 
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 GENEL KATMA   

İLAVE ÖDENEK   

DİĞER   

    

HALK KATKISI (76/g)   

DİĞER GELİRLER (76/d,e,f,h,i,j) 0,00 

GENEL TOPLAM 12.384.846,71 

     
2013 YILINDA HARCANAN 6.555.677,71 

2014 YILINA DEVREDİLEN 5.829.169,00 

 

 
                   Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İnşaatı 
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                  22..  ÇÇEEVVRREE  AANNAALLİİZZİİ  ((PPEESSTT)) 

 

Milli Eğitim Müdürlüğünü etkileyen, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik ve 

teknolojik etkenler de mevcuttur. 

    a) Müdürlüğümüzün Politik Çerçevesi 

Müdürlüğümüzün politikaları; Milli Eğitim Bakanlığı 

politikalarına paralel olarak yürütülmektedir.: 

- Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü verdiği hizmet kalitesi 

Türkiye geneli ortalamasının üstündedir. Derslik başına 

düşen öğrenci sayısı okulöncesinde 19, temel eğitimde 21, 

ortaöğretimde 23 olarak ülke ortalamasının üzerindedir.   

- Ancak Branş öğretmeni açığımız eğitim kalitemizi 

düşürmekte, sınıf ve diğer branşların farklı derslere 

girmesine neden olmaktadır. Buna karşın ilimizde 94 sınıf 

öğretmeni fazlalığı bulunmaktadır. 

- Fiziki mekân açısından sıkıntısı bulunmayan Bolu’nun hayırseverler ve özellikle İzzet 

Baysal Vakfından aldığı destek eğitim kalitesinin artmasında önemli rol oynamıştır.          

- Rehber öğretmenlerinin yeterli sayıda olmayışı, öğrencilerin yönlendirilmesinde ve rehberlik 

hizmetlerinde sorunlara neden olmaktadır.  

- Bolu ili Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü birçok projede Ankara’ya yakınlığı nedeniyle 

yeni uygulamalarda pilot il olmakta ya da proje merkezi konumuna gelmektedir.   

  

Öğrencilerimizin doğal yeteneklerine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına yönelik 

çalışmalara ağırlık verilerek, eğitim amaç ve hedeflerimiz şekillendirilecektir. 10. Kalkınma 

Planı’nın 145. ve 150. maddeleri, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2.ve 23. maddeleri, 18. 

Milli Eğitim Şurası’nın 6. maddesi, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin eğitim sistemine ilişkin 

ara hedefleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.  

  

Uluslararası alanda okulöncesi eğitimin ve erken eğitimin öneminin giderek artması ile 

öğrenci başarıları arasındaki başarı kalitesi arasında doğrusal bir bağ olduğu anlaşılmaktadır. 

Eğitim amaç ve hedeflerimiz bu çerçevede şekillenerek Orta Vadeli Program’ın eğitim 

politikalarına ait 1. maddesi Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 20. ve 22. maddeleri, 18. Milli 

Eğitim Şurası’nın 12. maddesi, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin okulöncesi eğitime ilişkin ara 

hedefleri ile paralellik oluşturmaktadır.    
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 4+4+4 eğitim sistemiyle zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması ile gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır. 18. Milli Eğitim Şurası’nın 2. maddesi ile uyumlu olarak, bu konudaki 

ihtiyaç analizleri yapılarak, ihtiyaç olan derslik ve bina sayıları tespit edilecektir. Konuya 

ilişkin hedefler titizlikle belirlenecektir.  

 

 Mesleki eğitimde günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen, 10. Kalkınma Planı’nın 144. 

ve 158. maddesi, Orta Vadeli Program’ın insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik 

politikalarına ait 2., 3., 4., 5. ve 6. maddeleri, Milli Eğitim Temel Kanun 

u’nun 14. maddesi, 18. Milli Eğitim Şurası’nın 2., 17., 18., 20., 21., 22. ve 23. Maddeleri ile 

uyumlu amaç ve hedefler belirlenecektir.    

 

 

                  b) Ekonomik Faktörler 

 

Bolu son yıllarda hızla gelişen iller 

arasındadır. 1987–2000 yılları arasında 

ortalama olarak her yıl % 3,9’luk büyüme 

gerçekleştiren Bolu (Düzce dahil), bu süre 

zarfında GSYİH’sını yaklaşık olarak 2 

katına çıkarmayı başarabilmiştir. Belirtilen dönemde, en düşük büyüme hızı % -2 ile 1993 

yılında, en yüksek büyüme hızı % 21,4 ile 2000 yılında gerçekleşmiştir. 

 

Benzer gelişmeyi kişi başına düşen gelirde de görmek mümkündür. Bazı yıllarda 

görülen düşüşlere rağmen, ABD Doları olarak kişi başına düşen gelirde yükselen bir trend 

görmek mümkündür. 1987 yılında 1.380 $ olan kişi başına düşen gelir, sabit fiyatlarla 1999 

yılında Düzce ile birlikte 3.308 $ düzeyine yükselmiştir. 2000 yılında kişi başına düşen gelir 

5.687 $, 2001 yılında 4.216 $ olmuştur. Bu rakamlarla Bolu belirtilen yıllarda istatistiki bölge 

birimleri sınıflandırmasında Kocaeli ilinden sonra 2. sırada yer almıştır. DPT tarafından 2003 

yılına ilişkin yayınlanan illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilimiz, Türkiye 

genelinde 14. sırada bulunmaktadır. 

 

12 Kasım 1999 depreminin ardından, Düzce’nin il olması ve daha önce Bolu’ya bağlı 

olan bazı ilçeleri de alarak ayrılması, ilimizi ekonomik açıdan etkilemiş olsa da bu etki sınırlı 

kalmıştır. Bunun nedeni; Düzce’nin ayrılırken, ayrılmadan önce Bolu’nun toplam gelirine 

katkısı daha az olan ilçeleri almasıdır. Bolu iline kalan bölümün, bölünmeden önce toplam 

gelire katkısı % 60 iken, Düzce’ye kalan bölümün toplam gelire katkısı % 40 düzeyindedir. 
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Ayrıca, Düzce’nin nüfusun çoğunluğunu alması ve toplam gelire katkısı daha çok olan 

ilçelerin Bolu’ya kalan bölümde yer alması, DİE’nin açıklamış olduğu Bolu ili 2000 yılı kişi 

başına düşen gelir rakamının yüksek çıkmasına neden olmuştur. İl GSYİH içinde tarım % 

37.7, sanayi % 21.6,(imalat sanayi, inşaat, madencilik ve taş ocakçılığı, elektrik-gaz-su) 

hizmetler % 40.7 (ticaret, ulaştırma ve haberleşme, mali kuruluşlar, serbest meslek ve 

hizmetler, devlet hizmetleri) paya sahiptir. İlimizde; gerçek usulde 10.505, basit usulde 2.255, 

kurumlar vergisinde 1.974, diğer ücretler 144 olmak üzere toplam 14.878 vergi mükellefi 

kayıtlı bulunmaktadır. 

 
Tablo 24: Bolu İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

İl İller İçerisinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

 

BOLU 

1996 2003 2011 

28 14 11 

Kaynak: SEGE-2011 Araştırması 

 

Tablo 24’e göre, Bolu İlinin illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son 

yıllarda belirgin yükselme olduğu görülmektedir.   

 

Tablo 25: Bolu İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması 

 

 

İLÇE 

İlçeler İçerisinde Sosyo-ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması 

İl İçerisinde Sosyo-ekonomik Gelişmişlik 

Sıralaması 

Gelişmişlik 

Grubu 

1996 2003 1996 2003 1996 2003 

Merkez 31 47 1 1 2 2 

Yeniçağa 133 148 2 2 3 2 

Gerede  212 211 3 3 3 3 

Mengen 287 254 4 4 3 3 

Seben 347 409 5 5 4 3 

Mudurnu 476 416 7 6 4 3 

Kıbrısçık 426 474 6 7 4 3 

Göynük 565 532 8 8 4 4 

Dörtdivan 664 566 9 9 5 4 

NOT: Türkiye genelinde; 1996 yılında 858, 2003 yılında 872 ilçe içerisindeki gelişmişlik sırasıdır. 2011 verileri 

yayınlanmamıştır. Kaynak : DPT 

 

Geçim Kaynakları 

 

Tablo 26: Sektörel Dağılımlar 

Gıda %8,5 

Giyim %24,5 

Orman %23,1 

Kimya %1,0 

Taş-toprak %2,2 

Metal-ana %9,3 

Metal-eşya %25,5 

Diğer %0,8 
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c) Sosyal Çevre Yapısı 

 

         İl ve Çevresinin Coğrafi Durumu: 8458 km² alanı olan İlimizin batısında; Sakarya ve 

Düzce, güneybatısında; Bilecik ve 

Eskişehir,  güneyinde;   Ankara,     

doğusunda; Çankırı ve Karabük, 

kuzeyinde; Zonguldak illeri vardır. 

Yine güney batısında Mudurnu ve 

Göynük ilçeleri, güneyinde Seben ve 

Kıbrısçık ilçeleri, doğusunda 

Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa İlçeleri, 

kuzeybatısında Mengen İlçesi vardır. 

İlin 8 İlçesi, 4 beldesi ve 491 köyü vardır. Bolu’yu eşsiz kılan Dağlar, Ovalar, Akarsular ve 

göllerle çevrili doğal zenginlikleridir. 

 

Demografik Yapı: Bolu ili nüfusu nüfus sayımı sonuçlarına göre 2012 TUİK verilerine 

göre 281.080 kişidir. Türkiye geneli nüfus büyüklüğü sıralamasına göre 61. sırada yer 

almaktadır. İlde, merkez ilçe 172.355 kişi ile en kalabalık ilçe konumundadır. Merkez ilçeyi 

Gerede, Mudurnu ve Mengen izlemektedir. En düşük nüfuslu ilçe ise Kıbrısçık’tır (3455 kişi). 

İlimizde şehirde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı % 65 iken, kırsalda yaşayan nüfusun 

toplam nüfusa oranı % 35’tir. Bolu Şehir Merkezi Nüfusu 131.264’tür.   

   

Bolu ilinde öğrencilerin faydalanacağı geniş kapsamlı faaliyet imkânları ve 

kütüphaneler de yoktur. Ancak problem olarak görülen ve demografik hareketleri etkileyen en 

önemli durum azalan öğrenci sayılarıdır. 
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Tablo 27: Türkiye Nüfus Artış Hızları 

 

 

Tablo 28: Genel Nüfus sayımlarına Göre Yıllar İtibarıyla Türkiye ve Bolu Nüfusları ve Kır Kent Ayırımına Göre 

Yıllık Nüfus Artış Hızları 

 

 
 
 

Tablo 29: İlçelerimizin Nüfusu, Yüzölçümleri ve Nüfus Yoğunluğu 

 
 

Kültürel Değerler : Bolu kültürel yaşam açısından renkli, folklorik değerleri 

(giysileri, oyunları, yöresel el sanatları ve aşçılık) ile tanınmıştır. Bolu, Ankara ile İstanbul 

SAYIM 

 YILI 

TÜRKİYE NÜFUSU 

(Milyon ) 

Türkiye Nüfus Artış Hızları Bolu m2 

Toplam Kent Kır Nüfus Artış Hızı 

1980 44,7 20,7 30,5 13,3 471.751 19,1 

1985 50,7 24,9 62,6 -10,6 252.484 - 

1990 56,5 21,7 43,1 -5,6 262.919 8,1 

1997 62,9 15,1 28,3 -6,6 264.827 1,0 

2000 68,7 25,4 25,3 25,6 270.654 21,0 
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metropolleri arasında yer alan, geleneksel ve modern kültürün pek çok özelliğini içinde 

barındıran bir ildir. Nüfusun %35’ini kırsal kesimde, %65’i şehir merkezlerinde yaşadığı İl’de 

geleneksel kültür pek çok yerleşme yerinde korunmaktadır. 

  

 Bolu merkezine dış göçle gelmeyen, resmi kurumlarda çalışan, ancak şehirli 

olmayanların tamamına yakını köy-kent ikilemini yaşamaktadırlar. Kent merkezinde 

yaşayanların çoğunun köyleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Kent merkezinin köylere 

uzaklığı 1-26 km. arasında değiştiğinden, yoğun bir yatay hareketlilik gözlenmemektedir. 

Nüfusun gündüz kentli, gece köylü olan kesimi için bu durum, aile yapısının bozulmadan 

devam etmesi, aile içi düzenin sağlanması ve daha yüksek bir gelir edilmesi anlamına 

gelmektedir. 

 İl merkezi ve ilçelerde bulunan pazarlar ve panayırlar; Hem 

yöresel ürünlerin sergilenmesini sağlamakta, hem de geleneksel 

tutum ve davranışların sergilenmesine olanak sağlamaktadır. İl ve ilçe 

merkezlerinde düğün alayları, düğün yapma, çeyiz serme, kına gecesi 

gelin, alma ve benzeri gelenekler sürdürülmektedir.  

  

Toplumsal dirliği sağlayan en önemli oluşumlardan biri de yaylacılık 

geleneğidir. Bolu halkı kış aylarında kentte, bahar aylarında köyde 

yaz aylarında yaylada yaşamlarını sürdürmektedir. Yayla bayramları, halk tarafından önemli 

kişiler adına yapılan törenler, turizm, sanat, eğlence ağırlıklı şenlik veya festivaller hem 

gelenekleri yaşatan hem de kent kültürü ile kırsal kesim kültürünü bir arada tutan 

etkinliklerdir.  

 

 İlimizin okur-yazarlık durumuna baktığımızda, Türkiye ortalaması ile yakınlık 

gösterdiği görülmektedir. 2012 verilerine göre Türkiye’de okur-yazarlık oranı % 93,33 olarak 

görülürken, ilimizde bu oran 93, 91 olarak görülmektedir. İlçe bazında bakıldığında genel 

ortalamayı % 88,55 ile Dörtdivan ilçesinin düşürdüğü görülmektedir. İlimizde Kız 

çocuklarının okullaşma oranları Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek görülmektedir.  

 

 İlimizde boşanma oranlarının ve parçalanmış aile oranlarının son yıllarda ilimizde 

arttığı tespit edilmiştir. Özellikle parçalanmış aile çocuklarının eğitiminde ve okul başarısında 

sorunlar yaşandığı gözlenmektedir.     
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 Tarihi ve Turistik Değerler 

 Tarihi Değerler 

- Antik Yerleşmeler 

- Tarihi ve Arkeolojik Eserler 

- Müzeler 

- Sivil Mimarlık Eserleri – Eski Kentsel Doku  

        Turistik Değerler 

- Termal Kaplıcalar 

Bolu kaplıcaları, Gazelle Resort SPA, Babas kaplıcaları, Sarot Termal kaplıcaları, Bağham 

(Kesenözü) kaplıcaları, Çatak kaplıcaları 

            Bolu yaylaları ve yaylalardaki flora zenginliği yaban hayvanların varlığı ve ormanları 

ile yayla turizmine, dağları ve iklimi ile kış turizmine açıktır. 

Göller 

Yeniçağa Gölü, Abant Gölü, Yedigöller; Yedi gölü içine alan 550 hektarlık alan 1965 

yılında Milli Park olarak koruma altına alınmıştır. Heyelan etkisiyle oluşmuş 7 gölün isimleri 

şöyledir: Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İnegöl ve Sazlıgöl,  Karamurat 

Gölü, Karagöl, Gerede Gölü, Sünnet Gölü, Sülük Gölü, Çubuk Gölü, Gölköy Baraj Gölü, 

Gölcük, Aladağ Göleti, Seben Taşlıyayla Göleti. 

          

Hizmet Sektörü 

Turizm 

Kış turizmi, Yayla turizmi, Eko turizm, Turizm ve kırsal, Foto – safari, Sağlık termal, 

Tarihsel – Kültürel, Folklorik. 

   

 Ulaşım: Ankara ve İstanbul gibi iki büyük metropolün arasında kalan Bolu’ya yurdun 

her tarafından karayoluyla kolayca ulaşılabilmektedir. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu 

şehir merkezinden geçmektedir. Hava ve demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır. Bolu’da şehir 
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içi ulaşım halk otobüslerince sağlanmaktadır. Şehir ve çevresinde bulunan tarihi, turistik 

yerler ve ilçelere ise Bolu’dan kalkan otobüs ve dolmuşlarla gidilebilir. 

 

Tablo 30 : Bolu İl Merkezi ve İlçeler Arası Uzaklık Cetveli 

 BOLU İL MERKEZİ VE İLÇELER ARASI UZAKLIK CETVELİ 

BOLU                          

47  DÖRTDİVAN                       

50  16  GEREDE                    

100  147  150  GÖYNÜK                 

63  130  113  151  KIBRISCIK              

56  47  33  156  119  MENGEN           

52  118  102  45  115  108  MUDURNU        

52  119  102  99  61  108  56  SEBEN     

37  9  15  137  100  23  89  89  YENİÇAĞA  
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   d)Teknolojik Alt Yapı ve Teknolojiyi Kullanma Düzeyleri 
 

UZEM (Uzaktan Eğitim Merkezi) 

 

Fatih Projesi kapsamında, öğretmenlerimizin hizmetiçi eğitimlerinde kullanılmak 

üzere İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü’nde 30+1 bilgisayardan oluşan 

Uzaktan Erişim Merkezi (UZEM) kurulmuştur.   

 
 

 

Merkez ilçemizle birlikte 4 ilçemizdeki 16 lisemizin bilişim teknolojileri ekipmanları 

kurulumu gerçekleştirilmiştir.   Merkez ilçemizde bulunan 4 lisemizin fiber optik kablo ile 

internet erişimi gerçekleştirilmiştir.  Bu okullarımızın bina içinde bulunan idari bilgisayar ve 

etkileşimli tahtalarına kablolu ve kablosuz olarak internet erişimi sağlanmıştır. Fatih Projesi 1. 

Faz kapsamında okul içi yerel alan ağı kurulumu ve geçici kabulleri yapılan 12 ortaöğretim 

kurumumuzun fiber internet bağlantısının bakanlıkça gerçekleştirilmesi beklenmektedir.  

 

Proje kapsamında bulunan 16 lisemizdeki 518 idareci ve öğretmenimizden 420 

öğretmenimiz,  açılan “Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursu” ile hizmetçi 

eğitime alınmış ve bu öğretmenlerimizin okullarına kurulan ekipmanları kullanım yeterliliği 

sağlanmıştır. 2014 yılı itibariyle 2. Fazda kurulum yapılacak olan okullarımızın öğretmen ve 

yöneticilerine 8 saatlik Fatih Projesi tanıtım seminerleri yapılmaktadır. 

 

İnternet ağı altyapısı kurulumu gerçekleştirilen 4 lisemizin 611 9. Sınıf öğrencisi ile 

178 idareci ve öğretmenine gönderilen toplam 789 tablet bilgisayar aktive edilerek ilgililere 

teslim edilmiştir. 17/02/2014 tarihi itibariyle dağıtımına başlanmak üzere 4 okulumuzun tüm 

öğretmenleri ile 9. Sınıf öğrencilerine tablet bilgisayarlar tahsis edilmiştir.  
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 Teknolojide yaşanan hızlı gelişim ve bu gelişime paralel olarak oluşan yeniliklerin 

toplum tarafından ve özellikle öğretmenler tarafından benimsenmesi büyük önem arz 

etmektedir. 10. Kalkınma Planı’nın 145. ve 157. maddesi,  Bilgi Toplumu Stratejisi’nin insan 

kaynakları ve yetkinlik gelişimi bölümlerinde belirtilen eylemler, Orta Vadeli Program’ın 

insan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik 1. 

Maddesi, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 40. Maddesi bu eğitim sonucu oluşan ihtiyaçları 

karşılamayı amaçlamaktadır.  

 

 Teknoloji kullanım amacına göre tehditler içerebilmektedir. Eğitim-öğretimde bu 

tehditlerin en aza indirilebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Buna yönelik proje, 

eğitimde iyi örnekler, Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi örnek uygulamaları desteklenecektir.  

 

e) Üst Politika Belgeleri 

 

 

1. MEB 2010-2014 Stratejik Planı 

2. MEB 2015-2019 Stratejik Plan Taslağı 

3. İl Özel İdaresi 2015-2019 Stratejik Planı 

4. Bolu Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı  

5. Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 2012-2015 Stratejik planı 
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Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler 

 

 Özdeğerlendirme çalışmaları sonucunda kurumumuzun güçlü, zayıf yönleri, tehdit ve 

fırsatları “Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi” tarafından maddeleştirerek yazılı hale 

getirildi. Tekrar görüşlerini almak üzere “Stratejik Planlama Üst Kurulu”na ve “Stratejik 

Planlama Ekibi”ne sunuldu. Ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan sonra “Stratejik Planlama Üst 

Kurulu”na ve “Stratejik Planlama Ekibi”ile puanlama çalışması yapılarak GZFT Analizi’ne 

son şekli verilmiştir.     

 

Güçlü Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okullaşma oranlarının tüm 

öğretim kademelerinde Türkiye 

ortalamasının üzerinde olması, 

2. Okur-yazar oranlarının Türkiye 

ortalamasının üzerinde olması, 

3. Özel eğitim alanında her 

kademede eğitim 

kurumlarımızın olması, 

4. Taşımalı eğitimde sorun 
olmaması, 

5. İlimizde mesleki ve teknik 

ortaöğretimde okullaşma oranının 

Türkiye ortalamasının üzerinde 

olması 

6.  

1. İl bazında 2’li öğretim yapan 

okulların az olması, 

2. Derslik başına düşen öğrenci 

sayısının okulöncesinde 19, 

ilköğretimde 21, 

ortaöğretimde 23 olması. 

3. AB Eğitim ve Gençlik 

Programları Merkezi 

Başkanlığının illerin 

nüfuslarını dikkate alarak 

yaptığı değerlendirmesine 

göre, kişi başına alınan hibe 

miktarı açısından Bolu’nun 

birinci sırada yer alması.   

4. Birleştirilmiş sınıflı sadece 13 

okulumuzun olması, 

1. Lisansüstü eğitim yapan 

öğretmenlerin oranının Türkiye 

ortalaması üzerinde olması, 

2. Velilerin genel anlamda okul 
yöneticilerine güven duyması, 

3. Müstakil binada çalışıyor 
olmamız, 

4. İlimizdeki diğer kurumlarla olan 
koordinasyonda sorun 
yaşanmaması, 

5. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
ile koordineli başarılı proje 
çalışmaları yapılıyor olması, 

6. Öğrenci–veliler; okullarda milli 

ve manevi değerlerin korunması 

ve önemsenmesi konusunda okul 

idaresine güvenmesi, 

7. Okullarda demokratik ortam 
olması, 

8. Öğrencilerin öğretmen ve 

idarecilere güven duyması, 

9. Fatih projesinin okullarımızda 

başarıyla uygulanıyor olması, 

10. Kurumda birimler arasında ve 

bağlı kurumlar arasında 

koordinasyon ve iletişim 

sorununun olmaması, 

11. Okul çalışanlarının öğrenci-

velilerle sağlıklı iletişim kuruyor 

olması, 
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Zayıf Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1.  1. Öğrenciler arasında davranış 

bozukluklarının ve kötü 

alışkanlıkların yaygın olması, 

2. Okullarda öğrencilerin sanatsal 

ve sportif alanlara yeterince 

yönlendirilememesi, 

3. Memnuniyet anketi sonuçlarına 

göre, öğrenci ve velilerin okul 

kantinlerinde satılan ürünleri 

kalitesiz, yetersiz ve pahalı 

bulması, 

4. Tavukçuluk (kanatlı-beyaz et) 

sektörünü destekleyecek bir 

mesleki eğitim programının 

olmaması, 

5. Memnuniyet anketi sonuçlarına 

göre, pansiyonlu okullarda 

yemekhane de çıkan yemeklerin 

çocuklar ve veliler tarafından 

beğenilmemesi, 

6. Rehberlik Araştırma Merkezi 

tarafından kaynaştırma 

öğrencisi olabilecek öğrencilere 

özel eğitim raporu verilmesi, 

7. Öğrenci nakillerinden sonra 

engellilere yönelik taşımalı 

eğitim sorunlarının yaşanması, 

1. İlimizde üstün yetenekli 

çocuklara yönelik Bilim Sanat 

Merkezinin olmayışı, 

2. İlçelerde bazı branşlarda 

öğretmen açığının olması, 

3. Müdürlüğümüze bağlı 

kurumlarda destek personeli 

eksikliğinin olması (Sağlık, 

güvenlik, temizlik, vb.), 

4. Çalışanların performans 

değerlendirme kriterlerinin açık 

ve net olmaması nedeniyle ödül 

mekanizmasının düzenli 

işlememesi. 

5. Çalışanlar arasında etkileşimi 

ve iletişimi sağlayacak 

etkinliklerin (Sosyal-Kültürel- 

Sportif) yetersiz olması, 

6. Milli Eğitim Müdürlüğü kurum 

içi çalışan memnuniyetinin % 

45 olması. 

7. Çalışanların müdürlük 

binasında genel temizlik 

sorunu olduğunu belirtmesi, 

8. Bazı okul yöneticilerinin 

yönetimdeki yeterliklerinin az 

olması, 

9. Milli Eğitim Müdürlüğü 

binasının engellilere yönelik 

dizayn edilememesi, 

10. Kartlı giriş sisteminin personel 

üzerindeki olumsuz etkisi, 

11. Müdürlük çalışanlarına yönelik 

hizmetiçi eğitimlerin az olması, 

12. Bazı okul binalarımızın deprem 

güçlendirmelerinin 

yapılamaması. 

13. Memnuniyet anketi sonuçlarına 

göre, velilerin okullarda 

güvenlik önlemlerini yetersiz 

bulması, 

14. Başarısı öne çıkan okullara 

rağbetin artması ve bu 

okullarda kalabalık sınıfların 

oluşması. 

15. Spor salonlarının ilin 

merkezinde belli bir bölgede 

toplanmış olması ve spor 

salonu olmayan okulların spor 

salonlarından yeterince 

faydalanamaması, 

16. İlçelerde ve okullarımızda BT 

alt yapısının ve internet 

bağlantısının zayıf olması, 

17. Maarif Müfettişlerince 

hazırlanan denetim raporunda 

da belirtildiği üzere, bazı 

okullarımızın (4+4+4) sitemine 

uygun dönüşümlerinin 
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yapılamaması. 

18. Okul ve kurumlarla yaşanılan 

iletişim sorunu(Fax, e-posta, 

telefon vb.) 

19. Milli Eğitim Müdürlüğü 

çalışanlarına ait personel 

servisinin olmaması, 

20. Bazı okullarımızın doğal gaz 

dönüşümlerinin ve ısı 

yalıtımlarının yapılamaması. 

21. Dış Paydaşların Milli Eğitim 

Müdürlüğü birimleri ve 

hizmetleri hakkında yeterince 

bilgi sahibi olmaması ve dış 

paydaş memnuniyetinin % 50 

olması. 

22. İlçelerimizdeki öğrenci 

pansiyonlarımızda barınan 

öğrenci sayılarının az olması, 

23. Müdürlüğümüze bağlı 

kurumlarda(özellikle bazı 

ortaokullarda) donanım 

eksikliğinin olması, 

24. Çalışan personelin BT 

ürünlerini ve 

modülleri(MEBBİS-e-Okul 

vb.) yeteri kadar verimli 

kullanamaması, 

25. Bazı okul bahçesi ve spor 

alanlarının spor yapmaya, 

dinlenmeye ve oyun oynamaya 

elverişsiz olması, 

26. DYS sistemindeki ve daire içi 

evrak iletişiminde yaşanan 

sorunlar 

27. Dış paydaşlar ile ortak sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetlerin 

yetersiz olması, 

28. İlimizde yeteri kadar özel 

eğitim eğitmeninin olmaması, 
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Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 1. İlimizde A.İ.B.Ü ve Eğitim 

Fakültesi olması (Lisansüstü 

eğitimlere ve Hizmetiçi 

eğitimlere olanak sağlaması) 

2. Bolu ilinin Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın yürüttüğü birçok 

projede pilot il olması, proje 

merkezi olması, 

3. Elginkan Vakfı’nın ilimizde 

eğitim, seminer ve kurslar 

düzenliyor olması, 

4. Bolu’da ulaşımın kolay olması. 

5. İlimizin İstanbul ve Ankara gibi 

büyük şehirlere yakın olması, 

6. Mesleki ve Teknik 

Ortaöğretimden Meslek Yüksek 

Okullarına sınavsız geçiş 

sisteminin olması, 

7. Sanayi ve ticaret kuruluşlarının 

Mesleki ve Teknik Eğitime 

destek vermeleri, 

8. Belediye’nin eğitime bakış 

açısının olumlu olması ve 

desteklemesi, 

9. Öğrenci ve çalışanların 

kütüphane oluşturulmasına ve 

geliştirilmesine istekli olması. 

10. Sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralamasında ilimizin Türkiye 

genelinde 14. sırada olması, 

11. Bolu’nun tarihi ve doğal 

güzelliklerinin olması ve 

ilimizin yaşanabilir beş ilden 

biri olması, 

1. İlimizde hayırseverlerin çok 

olması, 

2. İzzet Baysal Vakfı, Bağışçılar 

Vakfı vb. vakıfların eğitime 

katkı sağlaması, 

3. İlimizde her türlü etkinlik için, 

yeterli tesis ve ortamın olması, 

4. Milli Eğitim Müdürünün 

Bolu’yu ve eğitim sorunlarını 

iyi biliyor olması. 

5. Milli Eğitim Müdürlüğü web 
sayfasının çok ziyaret ediliyor 
olması, 

6. Milli Eğitim Müdürlüğü 
çalışanlarına yönelik lojman 
oluşu, 
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Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Okulöncesi çağ nüfusunun 

taşımalı eğitimden 

yararlanamaması, 

2. Okulöncesi çağ nüfusunun 

tamamına eğitim hizmeti 

sunulamaması, 

3.  

1. Son yıllarda yerli ve yabancı 
nüfus göçü alması, 

2. Bolu’daki nüfusun doğuma 
değil göçe dayalı artması, 

3. Meslek liselerimizden mezun 
birçok öğrencimizin kendi 
alanında istihdamının 
olamaması, 

4. Medyanın öğrenci 
davranışlarını olumsuz 
etkilemesi, 

5. Yurt dışından gelen öğrencilerin 
dil eğitimi almadan okullara 
yerleştirilmesi, 

6. Mesleki ve teknik eğitime gelen 
öğrenci seviyelerinin yeterli 
olmaması, 

7. Eğitim programlarının sürekli 
değişmesi, 

8. Dış ülkelerden gelen 
öğrencilerin merkezi sınavla 
öğrenci alan okullara doğrudan 
yerleştirilmesi, 

9. İlimizde lise öğrencilerinin, 
üniversite öğrencilerinin 
olumsuz davranışlarını örnek 
almaları, 

10. Medyada verilen mesajların ve 
örneklerin Türk Milli Eğitimin 
Genel Amaçlarına uygun 
olmaması. 

11. Eğitimdeki olumsuz haberlerin 

medyada ön plana çıkarılması 

12. Teknolojik cihazların amacı 

dışında okul ortamında 

kullanılması. 

1. Okul ve kurumlarda hizmetli 

ve memur ihtiyacının olması, 

2. Çalışanların aldığı ücretten 

memnun olmaması, 

3. Okullarda bazı öğretmenlerin 

yetersiz olması ve öğrenci 

başarısını olumsuz etkilemesi, 

4. DYS sisteminin tüm okul ve 

ilçelere yayılmaması, 

5. İlk ve ortaokulların ödenek 

alamaması, 

6. Bilgi Edinme Kanunu’nun 

internet bazlı (ALO147-

BİMER-Bilgi Edinme) hatların 

olumsuz etikleri, 

7. Sendikal baskılar, 

8. Bolunun 1. derede deprem 

kuşağında olması ve okul 

binalarının depreme dayanıklı 

olmaması, 

9. Öğretmen açığının ilçelerde 

fazla olması, 

10. Eğitim Kurumlarında güvenlik 

sistemi yetersizliği, 

11. İl özel idaresinin eğitime 

verilmesi gereken %20 lik 

ödenek payının dışına 

çıkamaması, 

12. Parçalanmış aile sayısının fazla 

olması, 

13. Velilerin yersiz şikâyetlerinin 

çok olması ve yerel basının 

haksız eleştirilerinin olması, 

14. Bazı okullara veli desteğinin az 

olması, 

15. Rehber öğretmen açığının fazla 

olması, 

16. Öğretmenlik mesleğinin 

toplum nazarında itibarının 

azalması, 

17. İl-İlçe Milli Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliğinin 

yetersiz olması, 
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SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 

 
EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 

 

  Sorun Alanları; 

 

o Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı, 

o İlkokul okullaşma oranı, 

o Ortaokul okullaşma oranı, 

o Ortaöğretimde okullaşma oranı, 

o Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, 

o Özel eğitim hizmetleri, 

o Rehberlik hizmetleri, 

o Okul terk oranları, 

 

 
                                         EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTTIRILMASI 

 

  Sorun Alanları; 

 

o Akademik öğrenci başarısı(TEOG, YGS ve LYS) 

o Sporcu öğrenci sayısı, 

o Sosyal ve kültürel faaliyetler, 

o Ulusal ve uluslararası yarışmalar, 

o Ulusal ve uluslararası proje çalışmaları, 

o “Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi” ve “Stratejik Yönetim” 

çalışmaları, 

 

 
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

 

  Sorun Alanları; 

 

o Öğretmen ihtiyacı, 

o Personel ihtiyacı, 

o Okul binası, derslik, pansiyon ve spor salonu ihtiyacı, 

o İlkokul ve ortaokul dönüşümleri, 

o Okul binalarının depreme karşı güçlendirilmesi, 

o Okul ve hizmet binalarının doğal gaz dönüşümleri, 

o Okul ve hizmet binalarının ısı yalıtımları,  

o Okul ve hizmet binalarının donatımı 

o Eğitim kurumlarının hizmet aracı ihtiyacı 

o Sosyal ve kültürel faaliyetler 

o Çalışan, öğrenci ve veli memnuniyet oranları 

o Dış paydaş memnuniyet oranı 

o Hizmetiçi eğitim ihtiyacı 

o Taşımalı eğitim 

o Enformasyon teknolojilerinin kullanımı 
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IIIIIIIII...   BBBÖÖÖLLLÜÜÜMMM   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

GGEELLEECCEEĞĞEE  YYÖÖNNEELLİİMM  
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GELECEĞE YÖNELİM 
 

 

A- MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 

 
 

 

 
Çağın gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve ekip 

ruhu ile donanmış bir kurum olarak, okul ve 
kurumlar arasında eşgüdüm içinde, kalite ve 

hizmeti ön planda tutarak, bilgiyi üreten mutlu 
bireyler yetiştirmek için eğitim ve öğretim 

hizmetlerini il düzeyinde planlamak, yürütmek 
ve denetimini yapmak. 

   

 

 

 

 

               
 

 
 

Atatürk’ün gösterdiği yolda, 
çağdaş gelişmelerin ışığında, 

eğitim öğretimin her alanında 
artı değer oluşturarak, 

farkında olunan il olmak. 
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 Ekip çalışmasını esas alırız. 

 Tanıma- takdir-değer görme sistemimizde 
adalet ilkesine dayanırız. 

 Etkili iletişim ve işbirliğine inanırız. 

 Karar alma süreçlerine katılım 
sağlarız. 

 Çalışmalarımızda insana sevgi, saygı ve 
güveni esas alırız. 

 Verimli ve etkili çalışmanın gereğine 
inanırız. 

 Bilgiyi paylaşırız. 
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Tablo 31: Stratejik Plan Genel Tablosu 

 

B.STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

 

TEMA-1 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER 

E
Ğ
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Ö
Ğ

R
E

T
İM

E
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İŞ
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R

T
T
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M
A

S
I Stratejik Amaç 1 

İlimizde her bireyin en temel hakkı olan 
eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirerek; 
sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel 
dezavantajlardan etkilenmeksizin, 
bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
eğitime erişimini ve sürekliliğini 
sağlamak. 

Stratejik Hedef 1.1 
Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta 

olmak üzere, eğitim ve öğretimin her tür ve 

kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını 

artırmak. 

TEMA-2 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER 
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S
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Stratejik Amaç 2 
Düşünme, anlama ve sorun çözme 
yetkinliği gelişmiş, insanlığın ve 
demokrasinin temel değerlerini ve milli 
kültürü içselleştirmiş, iletişime ve 
paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, 
özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, 
öğrendiklerini ulusal ve uluslar arası 
paydada buluşturabilen, girişimci, 
yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu 
bireylerin yetişmesine ortam ve imkan 
sağlamak.  

Stratejik Hedef 2.1 
Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve 

öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2 
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü 

piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu bireyler 

yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.3 
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak 

bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası 

öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

TEMA-3 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER 
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Stratejik Amaç 3  

Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına 
kurumun beşeri, fiziki ve mali alt yapı 
süreçlerinin tamamlanması, yönetim ve 
organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi, 
bilgi teknolojilerinin etkin kullanılmasını 
bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirerek, 
ilde stratejik yönetim anlayışını hayata 
geçirmek. 

Stratejik Hedef 3.1 
Müdürlük hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak 

üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini 

geliştirmek. 

Stratejik Hedef 3.2 
Plan dönemi sonuna kadar, ilde belirlenen kurum 

standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek 

ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

Stratejik Hedef 3.3 

Bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve 

hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını 

oluşturmak için ilde stratejik yönetim anlayışını 

yaygınlaştırmak. 
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C-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER 

 

1. TEMALAR 

 

Millî Eğitim Müdürlüğünün yürütmekte olduğu 

hizmetler ile stratejik planlamada öngörülebilecek yeni 

hizmetlere ilişkin stratejik alanlar sorun odaklı 

yaklaşımla Eğitim ve Öğretime Erişimin Arttırılması, 

Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması ve 

Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi olmak üzere üç 

tema oluşturulmuştur. 

 

Aynı şekilde temalar altında yer alan stratejik 

amaç ve hedefler oluşturulurken “sorun odaklı yaklaşım” tercih edilmiştir. Diğer bir deyişle, 

tema konusunun “stratejik boyutları” ön plana çıkartılmıştır. Bu sorunlardan (stratejik 

konular) yola çıkılarak stratejik amaç ve hedefler oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

Dörtdivan Anadolu Lisesi 
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TEMA 1:  

EĞİTİM VE ÖĞRETİME 

ERİŞİMİN ARTIRILMASI 
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AAMMAAÇÇ  11::  İİlliimmiizzddee  hheerr  bbiirreeyyiinn  eenn  tteemmeell  hhaakkkkıı  

oollaann  eeğğiittiimmddee  ffıırrssaatt  eeşşiittlliiğğiinnii  ggeerrççeekklleeşşttiirreerreekk;;  

ssoossyyaall,,  eekkoonnoommiikk,,  ddeemmooggrraaffiikk  vvee  kküüllttüürreell  

ddeezzaavvaannttaajjllaarrddaann  eettkkiinnlleennmmeekkssiizziinn,,  bbiirreeyyiinn  iillggii  

vvee  yyeetteenneekklleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  eeğğiittiimmee  eerriişşiimmiinnii  

vvee  ssüürreekklliilliiğğiinnii  ssaağğllaammaakk..  
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TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 

1.Stratejik Amaç 

İlimizde her bireyin en temel hakkı olan eğitimde fırsat eşitliğini gerçekleştirerek; 

sosyal, ekonomik, demografik ve kültürel dezavantajlardan etkilenmeksizin, bireyin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda eğitime erişimini ve sürekliliğini sağlamak. 

1.1.Stratejik Hedef 

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve öğretimin 

her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

 

  Hedefin Mevcut Durumu 

2014 İnsani Gelişme Raporuna göre, yüksek insani 

gelişme endeksine sahip ülkeler grubunda 25 yaş üstü nüfusun 

ortalama eğitim görme süresi ortalama 9,1 yıl iken bu grupta yer 

alan Türkiye’de bu süre 7,6 yıldır. Türkiye, bu grupta yer alan 

ülkelere göre yaşam süresi beklentisi ve kişi başına milli gelir 

açısından ortalamanın üstünde olmasına rağmen eğitim süresi 

açısından ortalamanın 1,5 yıl gerisindedir. Ortalama eğitim süresi 

insan gelişme endeksi çok yüksek olan ülkelerde ortalama 11 yıldır. Bu rapora göre eğitimde 

eşitsizlik endeksi çok yüksek insani gelişme endeksine sahip ülkelerde ortalama %6,7 iken 

Türkiye’de bu oran %14,1’dir. Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2006 yılında %1,8 den 

2013 yılında %4’e yükselmiş olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması olan 

%10,5’lik oranın oldukça gerisindedir. 

  

Sosyal, ekonomik, demografik ve 

kültürel dezavantajlardan etkilenmeksizin, 

bireyin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 

eğitime erişimini ve sürekliliğini sağlamak 

amacı olan eğitim-öğretime erişimin 

arttırılması temasının iki önemli bileşeni 

“Eğitim Öğretime Katılım” ve “Eğitim 

Öğretimi Tamamlama” ya ilişkin 1 stratejik 

hedef belirlenmiştir. Bu temada okullaşma 

oranları, Hayat boyu öğrenmeye ve açık liseye katılım, okul terkleri ile özel eğitime katılım 

konuları ağırlıklı olarak ele alınmıştır.  
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Gelişmiş ülkelerdeki okulöncesi 

eğitim okullaşma oranları oldukça 

yüksek iken, ülkemizde (3-5 yaş) 

aralığında %27,71, (5 yaş) aralığında ise 

42,54’te kalmıştır. Bolu ilimizin 

okulöncesi eğitimdeki okullaşma oranı 

(3-5 yaş) aralığında %33,83, (5 yaş) 

aralığında ise %42,54 ile ülke 

ortalamasının üzerinde olması 

sevindiricidir. 2015-2019 stratejik planı kapsamında ilimize ait oranların plan dönemi sonuna 

kadar, (5 yaş) %54,24 den % 100’e ve (3-5 yaş)  ise %33,83 den %  60’a çıkarmak 

hedeflenmiştir. Bunun için;   

 

İlkokul ve ortaokul, ilköğretim çatısı 

altında yıllardır zorunlu eğitim kapsamında 

olmasından kaynaklı okullaşma oranı gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de 

yüksektir. İlkokul Türkiye okullaşma oranı 

99.57 iken, ilimizde 99,79’dur. Ortaokul 

Türkiye okullaşma oranı 94,52 iken, ilimizde bu 

oran %95,76’dır. Beş yıllık plan hedeflerimiz 

ise ilimizin bu yüksek oranlarını %100’e çıkarmaktır. Nitekim, TÜBİTAK’ın 2023 

Vizyonunda ilköğretimde okullaşma oranını %100’e çıkarmak hedeflenmiştir.  

  

Diğer eğitim kademelerinde olduğu gibi ortaöğretimde de ilimizin okullaşma oranı 

Türkiye geneline göre yüksektir. Ortaöğretimde ülke ortalaması 76,65 iken, ilimizde bu oran 

95,76 olarak belirlenmiştir. Plan dönemine sonuna kadar bu oran, öğrencilerin yurt dışına 

çıkışları, özel özel eğitim kurumlarına 

geçişleri, TUİK adres bileşenleri ile açık lise 

kayıtları incelenmek suretiyle %100 

hedeflenmiştir. Nitekim, ortaöğretimin 

zorunlu eğitim sistemine alınması ve 

okullaşma oranının %100’e çıkarılması 

TÜBİTAK 2023 Vizyonunda da g-

belirtilmiştir. Bu amaçla;     
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10. Kalkınma Planının 19.maddesnde “Bireylerin öğrenme fırsatları çeşitlendirilerek 

hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin teşvik edilmesinin sağlanması” ve 158. maddesinde 

“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 ve uzun 

vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.” 

ifadesini bulan hayatboyu öğrenmeyle ilgili plan hedefimiz “İlimizde %10 olan hayatboyu 

öğrenmeye katılım oranını planlı dönem sonuna kadar % 15’e çıkarmak.” olarak yer 

almaktadır.  

 

 

10. Kalkınma Planının 148.maddesinde “Özel 

eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli 

bireylerin, bütünleştirme eğitimi doğrultusunda, uygun 

ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve 

fiziki altyapı güçlendirilecektir.” İfadesine yer 

verilmektedir. Bu amaca ilişkin stratejik planımızda 

dönem sonuna kadar “İlimizde özel eğitimden yararlanan öğrenci sayısını plan dönemi 

sonuna kadar % 60 artırmak.” hedeflenmektedir.  
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Performans Göstergeleri 

 

Performans Göstergeleri 

Önceki Yıllar Hedef 
Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Net Okullaşma Oranı (%) 

Okulöncesi(3-5) 39,55 37,99 33,83 60,00 AR-GE 

Okulöncesi(5) - 71,42 76,98 100 

İlkokul 
98,23 98,48 

98,79 100 

Ortaokul 96,51 100 

Ortaöğretim 91,48 91,71 95,76 100 

1.1.2 

Örgün eğitimde 10 gün ve üzeri 

özürsüz devamsız öğrenci oranı 

(%) 

Ortaokul 3,94 5,41  3,00 TEMEL EĞİTİM 

Ortaöğretim 10,91 50,90  15,00 
ORTAÖĞRETM 

1.1.3 
Hayat boyu öğrenmeye katılım 

oranı (%) 
 6,75 7,15 10,00 15,00 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

1.1.4 
Hayat boyu öğrenme kapsamında 

açılan kurs sayısı 
 375 833 1306 1953 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

1.1.5 
Hayat boyu öğrenme kapsamında 

açılan kurslara katılan sayısı 
 23.175 26.132 29.831 44.747 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

1.1.6 
Özel eğitim kurumlarından 

yararlanan öğrenci sayısı  
 630 745 989 1589 

ÖZEL EĞİTİM VE 

REHBERLİK 

1.1.7 İlkokulda taşınan öğrenci sayısı  

6893 

3295 3050 3067 
DESTEK 

HİZMETLERİ 

1.1.8 Ortaokulda taşınan öğrenci sayısı 
 3487 3112 3197 DESTEK 

HİZMETLERİ 

1.1.9 
Ortaöğretimde taşınan öğrenci 

sayısı 

 736 2032 2900 2423 DESTEK 

HİZMETLERİ 

1.1.10 
Özel eğitimde taşınan öğrenci 

sayısı 

 - 206 232 247 DESTEK 

HİZMETLERİ 

1.1.11 Taşınan öğrenci yüzdesi(%) 
 15,4 20,0 19,6 25,0 DESTEK 

HİZMETLERİ 

 

 

 
 STRATEJİLER Sorumlu Birimler Koordinatör 

Birim 

1.  Bağımsız anaokulu yapımı ve donatımı ile her türlü eğitim kurumunun 

bünyesinde açılacak olan ana sınıflarının donatımı için kaynak planlaması 

rasyonel bir şekilde yapılacaktır. 

İnşaat Emlak 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri 

AR-GE 

2.  Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması kapsamında, toplumsal farkındalık 

düzeyini yükseltmek için geniş kapsamlı tanıtım faaliyetleri ve projeler 

yürütülecektir. Okullaşmanın düşük olduğu bölgelere öncelik verilerek, yüz yüze 

anne-baba bilgilendirmeleri yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

3.  Okulöncesi eğitimde hedeflenen oranlara ulaşabilmek için, “Okulöncesi Eğitimi 

Güçlendirme Projesi” kapsamında İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Bağışçılar Vakfı 

ile işbirliği arttırılarak Bolu’da hayırsever katkılarının yeni yatırımlara 

dönüşmesi sağlanacaktır.   

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

4.  Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak anasınıflarında destek ve aile 

eğitimleri faaliyetleri sürdürülecektir. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

5.  Okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde ailelere ve kanaat önderlerine 

eğitimin önemi ve getirileri hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

6.  Öğrenci yeteneklerinin ve bireysel farklılıklarının erken dönemlerde belirlenmesi 

için rehberlik ve yönlendirme sisteminin daha etkin kullanılması sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 

7.  Öğrencilerin ulusal veri tabanında belirtilen ikametgâhlarına en yakın ilköğretim 

okuluna kaydedilmeleri esastır hükmünden hareketle “En İyi Okul, Evine En 

Yakın Okuldur” prensibi dâhilinde e-kayıt uygulaması sistemiyle kayıt 

uygulamasına devam edilecektir. Her yıl kayıt bölgeleri planlama dahilinde 

gözden geçirilerek, güncellenecektir. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

8.  İlk ve ortaokullarda sosyal ve kültürel faaliyetlerin proje ve yarışmalarla 

arttırılması sağlanarak, okulların öğrenci ve veliler için ilgi çekici bir cazibe 

Temel Eğitim AR-GE 
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merkezi olması sağlanacak. Hizmetleri 

9.  Yerel projeler geliştirilerek okulların monotonluktan kurtarılıp, öğrencilerin 

akademik başarılarının yanı sıra yetenek ve ilgilerini de ortaya çıkaran sosyal ve 

kültürel etkinliklere ağırlık verilecektir. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

10.  İlk ve orta öğretimdeki kayıp okullaşma oranının nedenleri araştırılarak, 

öğrencilerin yaşadığı sorunlar en aza indirilmeye çalışılacak; e-okul, MERNİS ve 

ADNKS(Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) kullanılarak etkin izleme ve 

değerlendirme yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

11.  Okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfusa kayıtlı olmayanların kimlikleri ile 

anne, baba, vasi veya kayyımlarının kimlikleri ve adreslerinin o yerin nüfus 

müdürlüğüne bildirilmesi, bildirimle yükümlü diğer görevliler arasında yer alan 

okul müdürlerinin 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun ilgili maddeleri 

doğrultusunda bilgilendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

12.  Okul terklerinin bilgi sistemleri, teşvik ve etkin kontrol yöntemleri ile plan 

dönemi içerisinde ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. İlkokul ve 

ortaokullarda görevli öğretmen ve yöneticilerin okul terki riski taşıyan çocuklarla 

birlikte çalışma ve yönlendirme konusunda izleme sistemi oluşturularak okul terk 

riski azaltılacaktır. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri-

Ortaöğretim 

Hizmetleri- 

AR-GE 

13.  Yatılılık ve bursluluk imkânlarının tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Temel Eğitim- 

Ortaöğretim 

Hizmetleri-Din 

Öğretimi 

Hizmetleri-Mesleki 

ve Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

14.  Taşımalı eğitimde; şoför eğitimleri, memnuniyet anketlerinin uygulanması, 

karayollarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerin yapılması, yemek 

hizmetlerinin iyileştirilmesi, taşıma güzergâhlarının iyi planlanması gibi 

konularda kalitenin arttırılması sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri AR-GE 

15.  Taşımalı eğitim uygulaması, ortaöğretim öğrencilerinin taşınması uygulaması ile 

özel eğitim öğrencilerinin ücretsiz taşınması uygulamasına ilişkin sorunlar 

belirlenerek, sorunların giderilmesi sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri AR-GE 

16.  Mülteci veya vatansız olarak yurdumuzda bulunanların da bulundukları sürece 

eğitim görmelerini sağlamak üzere bu öğrencilerin eğitim sistemine uyumunun 

sağlanması, denklik işlemlerinde yaşanan sorunların giderilmesi ve bu alanda 

eğitime ilişkin yaşanan genel sıkıntıların bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanacaktır 

Temel Eğitim- 

Ortaöğretim 

Hizmetleri-Din 

Öğretimi 

Hizmetleri-Mesleki 

ve Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

17.  Ortaokul sonrası meslek liseleri, imam hatip liseleri, Anadolu liseleri gibi okul 

türü seçimlerinde sonradan yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla 

veli ve öğrencileri yönlendirme ve rehberlik çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri-Özel 

Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

AR-GE 

18.  İl merkezindeki bazı liselerimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 

yükselmektedir. Hayırsever katkılarının yeni yatırımlara dönüştürülmesi ile 

oranın il geneline uygun olması sağlanacaktır. 

Ortaöğretim 

Hizmetleri 

AR-GE 

19.  Ortaöğretim okullaşma oranını arttırmak için dezavantajlı yerler için yatılılık 

teşvik edilerek, öğrenci yurt ve pansiyon sayısı arttırılacaktır. 

Ortaöğretim 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri 

AR-GE 

20.  Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama 

sistemi kullanılarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından bireylerin 

tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak imkânlar 

geliştirilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 

21.  İlimizde bulunan RAM (Rehberlik Araştırma Merkezi)’in işlevselliği materyal, 

araç-gereç ve insan kaynağı açısından desteklenerek, daha da işlevsel olması 

sağlanacaktır 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 

22.  Özel eğitim gerektiren öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımı 

desteklenerek, bu bireylerin sosyal ortamlarda, akranlarıyla birlikte eğitim 

almaları için, gerekli çalışmalar yapılacaktır. Özel eğitime ihtiyaç duyan 

bireylerin sosyal uyum ve rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi açısından 

önem arz eden sanatsal, kültürel ve sportif yarışma faaliyet ve projelere 

katılmaları için teşvik edilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 

23.  İlimizde de özellikle özel sektör teşvik edilerek yeni özel eğitim kurumlarının 

açılması sağlanacak. Taşımalı eğitimde bu öğrencilere yönelik olanaklar 

arttırılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 
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24.  Yönetici ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitiminin amaçları ve önemi hakkında 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 

25.  Özel eğitim hizmetlerine erişimin ve niteliğin artırılması için özel eğitim 

hizmetlerinin iyileştirilmesi için ilgili paydaşlarla birlikte ihtiyaç analizi 

yapılması ve bu ihtiyaçlara göre, hem öğretmenlerin mesleki becerilerinin 

artırılmasına yönelik hizmetiçi eğitim faaliyetleri planlanması hem de velilere 

destek eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-RAM 

AR-GE 

26.  Bütün okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken 

ayrılma nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

27.  Zorunlu eğitimden erken ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların 

azaltılmasına yönelik öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmaları 

geliştirilecektir. 

Temel Eğitim- 

Ortaöğretim 

Hizmetleri-Din 

Öğretimi 

Hizmetleri-Mesleki 

ve Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

28.  Toplumda hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat 

boyu öğrenime erişim imkânları hakkında farkındalık oluşturulacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

AR-GE 

29.  Halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinde toplumun ihtiyaç duyduğu 

alanlarda kurs programlarının çeşitliliği ve kalitesi arttırılarak, KİEM(Kamu 

İnternet Erişim Merkezi) gibi bilgiye erişimi kolaylaştırıcı bölüm ve tesislerin 

işlerliği arttırılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

AR-GE 

30.  Hayat boyu öğrenmeye ilişkin halkın bilinçlendirilmesi için medya ve yerel basın 

kuruluşları ile işbirliğine gidilerek, toplumun hayat boyu öğrenmeye ilgisi 

çekilecektir. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

AR-GE 

31.  Bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik kurslara erişim imkânları ile 

bu kurslara katılım oranları artırılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri-Halk 

Eğitim Merkezleri 

AR-GE 

32.  İş hayatında değişen ve gelişen koşullar doğrultusunda bireylerin istihdamını 

artırmaya yönelik olarak, sektör ve ilgili taraflarla iş birliği içerisinde ve hayat 

boyu eğitim anlayışı çerçevesinde mesleki kursların çeşitliliği ve katılımcı sayısı 

artırılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme- Mesleki 

Eğitim ve Halk 

Eğitim Merkezleri 

AR-GE 

33.  Odalar ve meslek kuruluşları ile işçi-işveren kuruluşlarının mesleki teknik 

eğitime daha fazla öncelik vermeleri talep edilerek özel sektör tarafından verilen 

uygulamalı eğitimi kontrol etmeleri ve destek olmaları sağlanacaktır. Eğitim 

kurumlarının teknik donanımlarındaki yeterliklerinin arttırılmasına yönelik ulusal 

ve uluslar arası fonların kullanılması, sektördeki meslek kuruluşlarıyla işbirliği 

yapılarak ilimiz eğitim kurumlarında meslek kurslarının açılması sağlanacaktır. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Hizmetleri 

AR-GE 

34.  Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin kayıtlarının 

dondurulmasına neden olan etmenler araştırılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme- Mesleki 

Eğitim ve Halk 

Eğitim Merkezleri 

AR-GE 

35.  Örgün öğretimden yararlanamamış veya yarıda bırakmak zorunda kalmış 

bireylerin uzaktan ve yüz yüze eğitim imkânlarıyla öğrenimlerini 

tamamlamalarını sağlayacak fırsatlar oluşturulacaktır. 

Temel Eğitim- 

Ortaöğretim 

Hizmetleri-Din 

Öğretimi 

Hizmetleri-Mesleki 

ve Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

36.  Engelliler ve kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların 

eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik proje ve protokoller artırılacaktır. 

Temel Eğitim- 

Ortaöğretim 

Hizmetleri-Din 

Öğretimi 

Hizmetleri-Mesleki 

ve Teknik Eğitim 

Hizmetleri-Özel 

Eğitim ve Rehberlik 

Hizmetleri 

AR-GE 
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TEMA 2:  

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE 

KALİTENİN 

ARTTIRILMASI 
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AAMMAAÇÇ  22::  DDüüşşüünnmmee,,  aannllaammaa  vvee  ssoorruunn  ççöözzmmee  

yyeettkkiinnlliiğğii  ggeelliişşmmiişş,,  iinnssaannllıığğıınn  vvee  ddeemmookkrraassiinniinn  

tteemmeell  ddeeğğeerrlleerriinnii  vvee  mmiillllîî  kküüllttüürrüü  iiççsseelllleeşşttiirrmmiişş,,  

iilleettiişşiimmee  vvee  ppaayyllaaşşıımmaa  aaççııkk,,  ssaannaatt  bbeecceerriissii  

ggeelliişşmmiişş,,  öözzggüüvveennii  vvee  ssoorruummlluulluukk  bbiilliinnccii  yyüükksseekk,,  

ööğğrreennddiikklleerriinnii  uulluussaall  vvee  uulluussllaarraarraassıı  ppaayyddaaddaa  

bbuulluuşşttuurraabbiilleenn,,  ggiirriişşiimmccii,,  yyaarraattııccıı,,  yyeenniilliikkççii,,  

ssaağğllııkkllıı  vvee  mmuuttlluu  bbiirreeyylleerriinn  yyeettiişşmmeessiinnee  oorrttaamm  

vvee  iimmkkâânn  ssaağğllaammaakk..  
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TEMA: EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE 

2.Stratejik Amaç 

Düşünme, anlama ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin 

temel değerlerini ve millî kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi 

gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, öğrendiklerini ulusal ve uluslararası 

paydada buluşturabilen, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine 

ortam ve imkân sağlamak. 

2.1.Stratejik Hedef 

Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım 

oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

 

   Hedefin Mevcut Durumu 

 

  

Ülkemizin katılım sağladığı uluslararası değerlendirmeler 

incelendiğinde, bireylerin büyük bir kısmının temel becerileri 

sergileyemediği görülmektedir.   

 

Bakanlığımız tarafından temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

sistemi değiştirilmiş olup bu kapsamda, orta ve uzun vadede öğrencinin 

ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek, 

öğrenci, öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek, eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü 

daha etkin kılmak gibi amaçlarla dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi 

olarak gerçekleştirilmektedir.  

 

Bu kapsamda 2013-2014 öğretim yılında 6 temel ders 

için uygulanan merkezi ortak sınav sonuçlarına göre 

öğrencilerimizin akademik başarının değerlendirilmesinde 

ele alınabilecek göstergelerden yılsonu başarı puanları ve 

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)  netleri ele alındığında 

yılsonu başarı puanlarına ilişkin dağılım incelenmektedir.  
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Teknolojinin gelişmesi ile birlikte uzaktan eğitimin niteliğine ülkeler daha fazla önem 

vermeye başlamıştır. Ülkemizde %24,11 oranında açıköğretim öğrencisi bulunmaktadır. Bu 

oran dikkate alındığında açık öğretim okullarında kayıtlı öğrencilerin aldığı eğitimin niteliği, 

Kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik 

faaliyetlere katılımı desteklenmelidir. Öğrencilerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel 

gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yerel ve ulusal düzeyde sportif, sanatsal ve kültürel 

faaliyetler gerçekleştirilmektir.  Ancak mevcut durumda söz konusu faaliyetlerin izlenmesine 

olanak sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.   

  

2015-2019 stratejik planımızın 2.temasında eğitim-öğretimin kalitesinin arttırılmasına 

yönelik öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 

faaliyetlerin arttırılması, proje çalışmaları, Stratejik Yönetim ve Eğitimde Kalite Yönetim 

Sistemi çalışmaları, mesleki eğitimde istihdam ile yabancı dil eğitimi konularına yönelik 

hedefler yer almaktadır. 

Performans göstergeleri 

 Performans Göstergesi Önceki Yıllar Hedef Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

2.1.1 

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş 

ortak sınavlarının puan 

ortalaması(TEOG) 

Türkçe - - 69,76 75 

AR-GE 
Matematik - - 46,41 60 

Fen ve Teknoloji - - 59,05 70 

T.C. İnkılap Tarihi 

ve Atatürkçülük 
- - 50,79 60 

2.1.2 TEOG Sınavında Bolu ilinin puan 

ortalaması 
 - - 410 500 AR-GE 

2.1.3 

Yükseköğretime Geçiş Sınavındaki 

net ortalaması (YGS) 

Türkçe 17,25 16,46 18,30 20 

AR-GE 
Temel Matematik 7,02 7,54 6,15 10 

Sosyal Bilimler 10,68 11,73 10,33 15 

Fen Bilimleri 4,43 4,14 4,25 10 

2.1.4 YGS’de ilk 10.000’e giren öğrenci 

sayısı 
 

- - 27 54 AR-GE 

2.1.5 LYS’de ilk 1.000’e giren öğrenci 

sayısı 
 

- - 4 12 AR-GE 

2.1.6 Onur veya İftihar belgesi alan 

öğrenci sayısı 
Ortaokul 242 931 1901 5500 

TEMEL EĞİTİM 

2.1.7 Ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan 

öğrenci sayısı 
 770 793 626 275 

ORTAÖĞRETİM 

2.1.8 
Yaptırım uygulanan öğrenci sayısı Lise 304 387 481 500 

TEMEL EĞİTİM 

ORTAÖĞRETİM 

2.1.9 
Beyaz Bayrak sertifikasına sahip 

okul sayısı 

 

- 6 8 25 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

EĞİTİM 

2.1.10 
Beslenme Dostu Okul Sertifikasına 

sahip okul sayısı 

 

- - 2 25 

MESLEKİ VE 

TEKNİK 

EĞİTİM 

2.1.11 Okullarda açılan yetiştirme 

kurslarına katılan öğrenci sayısı 

 
- - 7.609 10.000 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

2.1.12 Okullarda açılan yetiştirme kursu 

sayısı 

 
- - 772 1.000 

HAYAT BOYU 

ÖĞRENME 

2.1.13 Okul sporları faaliyetlerine katılan 

sporcu öğrenci sayısı 

 
- - 3.412 4.500 

ORTAÖĞRETİM 

2.1.14 
Okul sporları faaliyetlerine katılan 

takım sayısı 

 

- - 136 166 

ORTAÖĞRETİM 
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2.1.15 Okullarda düzenlenen sosyal ve 

kültürel faaliyet sayısı 

 
- - 300 360 

AR-GE 

2.1.16 Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere 

Katılan Öğrenci Sayısı 

 
- - 9.385 11.260 

AR-GE 

2.1.17 TÜBİTAK Proje başvuru sayısı  - - 37 55 TEMEL EĞİTİM 

2.1.18 “Bu Benim Eserim” proje başvuru 

sayısı 

 
- - 15 35 

TEMEL EĞİTİM 

2.1.19 Avrupa Birliği proje ve hibelerine 

başvuru sayısı 

 
- - 19 24 

AR-GE 

2.1.20 Avrupa Birliği proje ve hibelerine 

ilişkin düzenlenen seminer sayısı 

 
3 5 9 9 

AR-GE 

2.1.21 Avrupa Birliği proje ve hibelerinden 

alınan hibe miktarı 

 
- - 263.199 300.000 

AR-GE 

2.1.22 Avrupa Birliği proje ve hibelerine 

katılımcı sayısı 

 
- - 115 130 

AR-GE 

2.1.23 EKYS “Kurum Temsilcisi Eğitimi” 

sayısı 

 
1 1 - 2 

AR-GE 

2.1.24 EKYS “Kurum Temsilcisi Eğitimi” 

katılımcı sayısı 

 
23 27 - 60 

AR-GE 

2.1.25 EKYS derece sayısı  - - - 1 AR-GE 

2.1.26 Hayata geçirilen yerel proje sayısı  2 2 5 10 AR-GE 

2.1.27 Temel eğitimde okunan kitap sayısı  - 613.576 315.716 1.000.000 AR-GE 

 

 
 STRATEJİLER Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

37 İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ulusal ve uluslararası değerlendirmeler 

dikkate alınarak bireylerin bilgi eksiklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, 

derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak 

amacıyla bireysel, bölgesel ve okul türü farklılıkları da göz önüne alarak örgün ve 

yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

AR-GE 

38 Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon ve Bilgi Birimleri başta olmak üzere bütün 

yaygın eğitim kurumlarında hayat boyu rehberlik hizmeti yapılacaktır. 

Hayat Boyu 

Öğrenme 

Hizmetleri 

AR-GE 

39 Rehberlik ve araştırma merkezinin eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmetleri 

öncelikli olmak üzere bütün süreçlerinin hizmet kalitesi artırılacaktır. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-

RAM 

AR-GE 

40 10. Kalkınma Planında yerini bulan “Ortaokul ve liselerde bireysel yeteneklere göre 

öğrencileri yönlendirebilecek bir rehberlik sisteminin hayata geçirilmesi” için 

öğrencilerin ve velilerin sınav kaygılarının giderilmesine yönelik Rehberlik 

Araştırma Merkezi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak seminer ve konferanslar okul 

ortamında düzenlenecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-

RAM 

AR-GE 

41 Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların 

bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yapılacaktır. Okullarımızın bu konulara 

ilişkin değerlendirmelere (Beyaz Bayrak vb.) katılmaları desteklenecektir. 

Temel Eğitim 

Hizmetleri-

Ortaöğretim 

Hizmetleri 

AR-GE 

42 Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, 

çeşidi ve öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranı artırılacak, 

gerçekleştirilecek faaliyetlerin takip edilebilmesine imkân sağlayacak bir izleme 

sistemi geliştirilecektir. Bu sayede eğitim kurumlarındaki rehberlik faaliyetlerinin 

daha etkin sunulması sağlanacaktır. 

Temel Eğitim-

Ortaöğretim-

Din Öğretimi ve 

Özel Öğretim 

Hizmetleri 

AR-GE 

43 Öğrencilerin olay ve olguları bilimsel bakış açısıyla değerlendirebilmelerini 

sağlamak amacıyla bilim sınıfları oluşturma, bilim fuarları düzenleme gibi 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Temel Eğitim-

Ortaöğretim-

Din Öğretimi ve 

Özel Öğretim 

Hizmetleri 

AR-GE 

44 Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar 

çıkarılacak, okullara gönderilen kitap sayısı artırılacak, yayın arşivi elektronik 

ortama aktarılacak ve izleme çalışmaları yapılacaktır. 

Temel Eğitim-

Ortaöğretim-

Din Öğretimi ve 

Özel Öğretim 

Hizmetleri 

AR-GE 

45 Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ile 

örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı 

geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri 

artırılacaktır. 

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Hizmetleri 

 

 

AR-GE 
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46 Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından 

kullanımını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek ve EBA’nın 
etkin kullanımının sağlanması için öğretmenlere hizmetiçi eğitimler verilecektir. 

Bilgi İşlem ve 

Eğitim 

Teknolojileri 

Hizmetleri-

Hizmetiçi 

Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

47 Merkezi sınav sonuçlarının il, ilçe ve okul düzeyinde analizleri yapılacaktır.  AR-GE AR-GE 

48 Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf yönetimi, 

yetkinlik, öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim 

kurma, teknolojiyi etkin ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) 

öğretmenlerin belirli periyodlarda eğitim yapmaları sağlanacak ve ilgili kurum ve 

kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir. 

Hizmetiçi 

Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

49 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde etkin ve verimli hizmet sunulması 

amacıyla destek eğitim programları güncellenecek ve izleme-değerlendirme sistemi 

güçlendirilecektir. 

Özel Eğitim ve 

Rehberlik 

Hizmetleri-

RAM 

AR-GE 

50 Başarı gösteren okul/kurum ve öğrencileri motive edecek çalışmalar yapılacaktır. Temel Eğitim-

Ortaöğretim-

Din Öğretimi ve 

Özel Öğretim 

Hizmetleri 

AR-GE 

51 Öğrenci akademik başarılarının arttırılmasına yönelik özel sektör teşvik edilecek,  

işbirliğine gidilerek, ortak projeler üretilecektir.  

Özel Öğretim 

Kurumları 

Hizmetleri 

AR-GE 

52 Öğrencilerin akademik başarıları “Bolu’da Zümreler Çalışıyor”, “Oku-Yorum 

Projesi”, “Başarıyı Arttırma Projesi”, “Bilime Yolculuk”, “ÖRAV Projesi”  gibi yerel 

projelerle desteklenecektir. 

AR-GE AR-GE 

53 Milli kültür ve değerlerimizin genç nesillere aktarılmasını sağlamak üzere ilimizde 

okullarda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin arttırılması için “Bolu 

Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği” gibi yerel projeler ile sosyal, kültürel, sanatsal 

ve sportif etkinliklere önem verilerek, bu etkinliklerin medya aracılığı ile toplumsal 

buluşmaları sağlanacaktır. 

AR-GE AR-GE 

54 İlimizde merkezi sınavlarda derece yapan öğrencilerimiz, müdürlüğümüz ve yerel 

yönetim makamlarınca ödüllendirilerek, başarıya teşvik edilecektir. 

Özel Büro AR-GE 

55 Yerel, ulusal ve uluslar arası projeler desteklenerek, proje hazırlama seminerinin tüm 

eğitim kurumlarımızda verilmesini sağlayarak, proje yönetimi konusunda okul 

yöneticileri ve öğretmenlerimiz proje yapma konusunda bilinçlendirilecektir. 

 

AR-GE AR-GE 

56 Stratejik Yönetim ve Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının ilimizdeki tüm 

eğitim kurumlarımızda benimsenmesi için gerekli madde ve insan kaynağı desteği 

yapılacaktır. 

 

AR-GE AR-GE 
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2.2.Stratejik Hedef 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, işgücü piyasasının talep ettiği beceriler 

ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak. 

 

   Hedefin Mevcut Durumu 

 

Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim 

yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel 

olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü 

piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân 

sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir 

nüfusa sahip ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve 

girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum 

sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli 

rol oynamaktadır. 

 

Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu 

öğrenme felsefesine sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir. 

Performans Göstergeleri 

 
Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar Hedef Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının mesleki 
yeterliliklerine yönelik işveren memnuniyet oranı 

79 79 87 100 
MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

2.2.2 Okul, öğrenci veya öğretmenlerin yaptığı patent veya faydalı 
model başvuru sayısı 

1 1 1 19 
MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

2.2.3 Sektörle işbirliği protokolü kapsamında eğitim alan veya 
istihdam edilen birey sayısı 

388 531 360 1115 
MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

2.2.4 Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul 
sayısı 

22 23 23 25 
MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

2.2.5 Mesleki ve teknik ortaöğretim mezunlarının işgücüne katılım 
oranı 

65 65 69 83 
MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

2.2.6 Kamu, özel sektör, yerel yönetimler ve STK'lar ile istihdama 
yönelik yapılan iş birliği/protokol sayısı 

12 20 15 33 
MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

2.2.7 Alanında istihdam edilen mezun oranı 
%6,8 %7 %7,2 %10 

MESLEKİ VE 

TEKNİK EĞİTİM 

 

 STRATEJİLER Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

57 Sektörle işbirliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki 

gelişmeleri ve işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde 

rehberlik etmeleri sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

58 Odalar ve meslek kuruluşları ile işçi-işveren kuruluşlarının mesleki teknik eğitime 

daha fazla öncelik vermeleri talep edilerek özel sektör tarafından verilen uygulamalı 

eğitimi kontrol etmeleri ve destek olmaları sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

59 Sektördeki meslek kuruluşları ile işbirliği yapılarak ilimiz eğitim kurumlarında 

meslek kurslarının açılması sağlanacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

AR-GE 
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Hizmetleri 

60 Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmalar ile 

endüstriyel Ar‐Ge kapsamında işbirliği yapılması için ortam sağlanacaktır.   

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

61 Mesleki eğitimde mesleki analizler yapılarak, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 

üniversite ve meslek kuruluşları ile işbirliği içinde yeni istihdam alanları 

oluşturulması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

62 Mesleki ve teknik eğitimde girişimcilik, yaratıcılık ve yenileşim (inovasyon) 

kültürünün yerleşmesi için mevcut süreçler değerlendirilerek gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

63 Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları ve istihdam fırsatları hakkında bilgi 

edinmeleri amacıyla geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme Portalına  

(http://www.hbo.gov.tr/) ilişkin farkındalık oluşturulacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

64 İl genelinde sektör analizleri yapılarak meslek liselerinin ilgili alanları ile 

koordinasyon çalışmaları yapılacaktır. 

Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

65 Öğrencilerin beceri eğitimlerinin (staj) etkinliği ve verimliliği artırılacaktır. Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

66 

İlgili paydaşlarla istihdama yönelik iş birliği çalışmaları yapılacaktır. 
Mesleki ve 

Teknik Eğitim 

Hizmetleri 

AR-GE 

 

2.3.Stratejik Hedef 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak. 

 

   Hedefin Mevcut Durumu 

 

Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların 

başında gelmektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin 

hareketliliğini destekleyecek şekilde planlanması gerekmektedir.  

 

Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil 

becerisine sahip olması gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün 

dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 

uluslararası öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir. 

Performans göstergeleri 

 
Performans Göstergesi 

Önceki Yıllar Hedef Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

2.3.1 Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yabancı dil puan 
ortalaması 

-- -- 56,97 65,00 
AR-GE 

2.3.2 Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 
katılan katılımcı sayısı 

148 209 537 1.000 
AR-GE 

 

http://www.hbo.gov.tr/
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STRATEJİLER Sorumlu Birimler 
Koordinatör 

Birim 

67 Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp 

geliştirebilmeleri amacıyla sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. 

Temel Eğitim-

Ortaöğretim-Din 

Öğretimi ve Özel 

Öğretim Hizmetleri 

AR-GE 

68 Mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler için hibe imkânlarına ilişkin 

bilgilendirme faaliyetleri yapılarak uluslararası hareketliliğin artırılması için 

öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımları 

desteklenecektir. 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim- Temel 

Eğitim-

Ortaöğretim-Din 

Öğretimi ve Özel 

Öğretim Hizmetleri 

AR-GE 

69 
Öğretmen ve öğrencilere Uluslararası hareketlilikle ilgili bilgilendirmeler yapılarak 

yabancı dil eğitimi ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanacaktır. 

Özel Büro AR-GE 

70 
Uluslararası proje uygulaması teşvik edilerek, hareketlilik ve etkileşim 

artırılacaktır. 

Özel Büro AR-GE 

71 Yabancı dil eğitimindeki sorunlar “Bolu’da Zümreler Çalışıyor” projesi 

kapsamında tespit edilip, çözüm yolları geliştirilerek, öğrenci kazanımları ve yeni 

öğrenme stratejileri geliştirilmeye çalışılacaktır.  

AR-GE AR-GE 
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TEMA 3:  

KURUMSAL 

KAPASİTENİN 

GELİŞTİRİLMESİ 
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AMAÇ 3: Kurumsallaşmanın geliştirilmesi 

adına kurumun beşeri, fiziki ve mali alt yapı 

süreçlerinin tamamlanması, yönetim ve 

organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi, bilgi 

teknolojilerinin etkin kullanılmasını bütünsel 

bir yaklaşımla gerçekleştirerek ilde stratejik 

yönetim anlayışını hayata geçirmek.  
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TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

3.Stratejik Amaç 

Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun beşeri, fiziki ve mali alt yapı 

süreçlerinin tamamlanması, yönetim ve organizasyon süreçlerinin geliştirilmesi, bilgi 

teknolojilerinin etkin kullanılmasını bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirerek ilde stratejik 

yönetim anlayışını hayata geçirmek. 

3.1.Stratejik Hedef 

Müdürlük hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını 

ve niteliğini geliştirmek. 

 

   Hedefin Mevcut Durumu  

 

 Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi 

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

gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim Müdürlüğünün beşeri altyapısının güçlendirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

2015 yılı verilerine göre ilimizde 3066 öğretmen, okul/kurumlarımızda 385 yönetici 

ve 14 müfettiş hizmet vermektedir.  2014 tarihi itibarı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde 

toplam 147 Personel görev yapmaktadır. Müdürlüğümüz birimleri 18/11/2012 tarih ve 28471 

sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre 

yapılandırılmış olup görev ve iş tanımları da bu yönetmelikle belirlenmiştir. 

 

 Okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin 

Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına yönetici 

olarak görevlendirilmekte olup görev süresi dolanların yeniden dört yıllığına görevi 

uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için görevlendirilmektedir. 

   

 Kurumsal kapasite geliştirme,  kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına kurumun beşeri, 

fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirme, 

enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır. 
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Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 

Öğretmen başına 

düşen öğrenci sayısı 

 

İlkokul 
- 16 16 16 AR-GE 

Ortaokul 
- 15 15 15 AR-GE 

Ortaöğretim 
- 13 13 13 AR-GE 

3.1.2 
Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel 

sayısı 

272 297 320 500 İNSAN 

KAYNAKLARI(ÖZLÜK) 

3.1.3 

Mesleğe yeni başlayan, görev veya yer 

değiştiren personelden işe başlama ve uyum 

eğitimi alanların sayısı 

115 77 74 210 İNSAN KAYNAKLARI 

(HİZMETİÇİ EĞİTİM) 

3.1.4 
Ücretli öğretmen sayısının toplam öğretmen 

sayısına oranı (%)  

4 1 6 0 İNSAN KAYNAKLARI 

(ATAMA) 

3.1.5 Norm kadro doluluk oranı 
92 90 91 100 İNSAN KAYNAKLARI 

(ATAMA) 

3.1.6 
Maarif Müfettişlerince verilen seminer ve 

kurs türü sayısı 

8 10 6 23 İNSAN KAYNAKLARI 

(HİZMETİÇİ) 

3.1.7 

Maarif Müfettişliği Başkanlığınca yıllar 

itibari ile yapılan iş ve işlem sayısı (Ön 

inceleme, İnceleme, Soruşturma) 

306 295 246 150 MAARİF 

MÜFETTİŞLERİ BŞK. 

3.1.8 Ödüllendirilen personel sayısı  
157 188 218 257 İNSAN KAYNAKLARI 

(ÖZLÜK) 

3.1.9 
Mahalli Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine 

katılan personel sayısı 

1621 1435 2013 4500 İNSAN KAYNAKLARI 

(HİZMETİÇİ) 

3.1.10 
Aday öğretmenin yetiştirilmesine yönelik 

yapılan oryantasyon eğitim sayısı 

8 10 7 10 İNSAN KAYNAKLARI 

(HİZMETİÇİ) 

3.1.11 

Aday öğretmenin yetiştirilmesine yönelik 

yapılan oryantasyon eğitimine katılan 

öğretmen sayısı 

108 274 236 270 İNSAN KAYNAKLARI 

(HİZMETİÇİ) 

3.1.12 
Personel ve öğrencilere yönelik olarak sivil 

savunma amaçlı yapılan seminer sayısı 

- - 218 250 SİVİL SAVUNMA 

HİZMETLERİ 

3.1.13 
Personel ve öğrencilere yönelik olarak sivil 

savunma amaçlı yapılan tatbikat sayısı 

- - 654 750 SİVİL SAVUNMA 

HİZMETLERİ 

3.1.14 Sivil savunma eğitimi alan kişi sayısı 
- - 58.037 61.000 SİVİL SAVUNMA 

HİZMETLERİ 

 

 STRATEJİLER Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

72 Hizmetiçi eğitim planlamaları, çalışanların talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim 

raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları dikkate alınarak yapılacaktır.  

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

73 Üst politika belgeleri ışında ilimizin eğitimde beşeri alt yapıya ilişkin öğretmen ve 

personel ihtiyacı tespit edilerek, okul ve kurumların personel normlarını titizlikle ve 

doğru şekilde girmeleri sağlanacak, illimiz politik ve siyasi yetkilileri bilgilendirilerek 

ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi yoluna gidilecektir. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

74 Hizmetiçi eğitimlerin, alanında uzman eğitim görevlilerince verilmesini sağlamak için 

ilgili kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektörle işbirliği yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

75 Çalışanların görevlendirilmesinde aldığı eğitim, sahip olduğu geçerli sertifikalar ve 

yabancı dil becerisi gibi yeterlilikler dikkate alınacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

76 Çalışanların bilgi birikimini artırmak ve tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla ulusal 

ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

77 Öğretmen dağılımının il genelinde dengeli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için 

ortalama görev süresinin düşük olduğu bölgeleri özendirici tedbirler alınacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 
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78 Öğretmenler, zümre çalıştayları gibi yerel projelerle desteklenerek, mesleki gelişimlerini 

sağlamak amacıyla bir araya getirilmeleri desteklenecektir. 

AR-GE AR-GE 

79 Öğretmenlerimiz ve diğer çalışanların başta kitap okuma alışkanlığı kazandırılması gibi 

sosyal ve kültürel faaliyetlere etkin katılımları sağlanacaktır. Bu bağlamda çalışanlara 

edebi eserlerin ücretsiz olarak dağıtılacak ve kültürel etkinliklere katılımları teşvik 

edilecektir. 

AR-GE AR-GE 

80 Okul ve kurumların temizlik, güvenlik ve sekretarya gibi alanlardaki destek personeli 

ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

81 Müdürlük çalışanlarının motivasyon ve iş doyumunu artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri-

Özel Büro-

Destek 

Hizmetleri 

AR-GE 

82 Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun görevler verilmesi 

sağlanacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

83 Maarif müfettişlerince yapılan iş ve işlemler sonucunda sorun alanları tespit edilerek 

iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. 

İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

84 Okul/Kurumlardaki destek personeli görevlendirmeleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır. İnsan 

Kaynakları 

Hizmetleri 

AR-GE 

 

3.2.Stratejik Hedef 

Plan dönemi sonuna kadar, ilde belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim 

ortamlarını tesis etmek ve etkin, verimli bir mali yönetim yapısı oluşturmak. 

 

 Hedefin Mevcut Durumu 

Müdürlüğümüz ile okul ve kurumlarımızın fiziki ortamlarının çağın koşulları ve 

coğrafi risklere uygun bir biçimde iyileştirilmesi, finansal kaynakların dengeli ve verimli bir 

şekilde eğitimde başarıyı sürekli hale getirmesi amaçlanmaktadır. 

 

Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi 

(TEFBİS) 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Projeyle il, ilçe ve okullar düzeyinde 

kaynak türlerine göre gelir ve gider envanterleri, öğrenciye yapılan eğitim harcamaları, gerçek 

ve güncel verilerle elektronik ortamda tutulmaktadır. Eğitime sağlanan kaynakların ilçeler ve 

okullar bazında tespit edilerek etkin ve verimli kullanılması, ekonomik yatırımlara 

dönüştürülmesine ilişkin verilerin alınması ve raporlanması sağlanmaktadır. 

 

Okul ve kurumların fiziki ortamlarının öğrencilerin kendilerini geliştirebileceği, 

sosyal, kültürel ve sportif alanlara sahip olması gerekmektedir. Okulların toplumu 

yönlendirdikleri düşünüldüğünde, Bakanlığımızca uygulamaya konulan “Okullar Hayat 

Olsun” projesi ile hem tüm bireylere hem de özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere daha 
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konforlu bir ortam sunması hedeflenmektedir. Okulların kapasitelerini geliştirmeleri için 

belediyeler, STK’lar ve hayırseverlerle işbirliğini sistemli bir şekilde koordine edilerek tüm 

paydaşların memnun olması beklenmektedir.  

 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1 
Derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 

Okulöncesi 20 20 19 20 

AR-GE 
İlkokul 

22 23 
21 20 

Ortaokul 21 20 

Ortaöğretim 25 24 23 20 

3.2.2 
Bağımsız bir binaya sahip 

olmayan okul oranı  

 - - 28 0 AR-GE 

3.2.3 
İkili eğitim yapan okul 

sayısı 

 2 3 3 0 AR-GE 

3.2.4 

Müdürlük teşkilatında 

çalışan başına düşen 

kapalı alan  

 17,40 17,40 17,40 17,76 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.5 
Spor salonu olan okul 

sayısı 

 18 10 11 20 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.6 

Çok amaçlı salon veya 

konferans salonu olan 

okul oranı 

 75 42 42 75 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.7 
Kütüphanesi olan 

okulların oranı 

 82 44 45 80 DESTEK 

HİZMETLERİ 

3.2.8 

Deprem tahkikatı sonucu 

güçlendirilmesi yapılan 

okul ve kurum sayısı 

 - 1 - 22 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.9 
Standartlara uygun 

pansiyon oranı 

 21 11 11 20 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.10 

Engellilerin kullanımına 

yönelik düzenleme 

yapılan okul veya kurum 

oranı 

 - - 20 100 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.11 

İnternet altyapısı, tablet 

ve etkileşimli tahta 

kurulumu tamamlanan 

okul oranı (%) 

 4 25 38 47 BİLGİ İŞLEM 

VE EĞİTİM 

TEK.HİZ. 

3.2.12 

Okul aile birliği il 

payından yardım edilen 

okul sayısı 

 71 106 76 200 STRATEJİ 

GELİŞTİRME 

HİZMETLERİ 

3.2.13 

Hayırseverlerden ve 

STK'lardan sağlanan 

kaynak, hibe miktarı 

(Eğitime %100 destek vb 

tl) 

 2.500.000 1.312.101 11.750.000 0 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.14 
Hayırseverler tarafından 

yapılan derslik sayısı 

 17 9 41 90 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.15 

Hayırseverler tarafından 

yapılan derslik dışı bina 

sayısı 

 - - 2 2 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.16 

Okul ve kurumlarda 

yapılan bakım ve onarım 

iş adedi 

 457 138 196 1255 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 

3.2.17 

Okul ve kurumlarda 

yapılan bakım ve onarım 

harcama tutarı 

 6.869.964 1.862.724 2.588.949 17.386.378 İNŞAAT VE 

EMLAK 

HİZMETLERİ 
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STRATEJİLER Sorumlu Birimler 
Koordinat

ör Birim 

85 Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve 

dağılımında belirlenen hedeflere ulaşmak ve bölgesel farklılıkları en aza 

indirmek için il yatırım programları ihtiyaç analizleri doğrultusunda 

hazırlanacaktır.  

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE 

86 Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, üst politika belgeleri ve paydaş 

beklentileri ışığında beşeri ve mali alt yapıya ilişkin öncelikli hedefimiz; 

ilimizde ikili eğitim yapan okul kalmayacak şekilde eğitim yatırımları 

gerçekleştirilecektir.   

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE 

87 Okullaşma oranlarının artırılması için ihtiyaç duyulan yerlerde okul ve 

derslik yapılması yanında, imkânlar ölçüsünde kamu kuruluşlarına ait 

kullanılmayan uygun binalardan istifade edilecek, destek kampanyaları 

sürdürülecek ve özel kesimin yatırımları teşvik edilecektir. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE 

88 6282 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda öngörülen (4+4+4) zorunlu 

eğitim sistemine ilişkin sıkıntı olan ve halen dönüşümleri 

gerçekleştirilemeyen ilkokul ve ortaokullarımıza ait eğitim yatırımları 

gerçekleştirilecektir. Bu yatırımların büyük kısmı hayırseverler tarafından 

karşılanacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE 

89 Müdürlüğe bağlı okul ve kurumların onarım ve bakım ihtiyaçlarının tespiti 

ve karşılanması için etkin bir bütçe dağıtım ve kontrol mekanizması 

oluşturulacaktır.  

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE 

90 Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve 

aktif yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, 

sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme Hizmetleri 

AR-GE 

91 Okul ve kurumların fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecek ve destek eğitim odaları 

yaygınlaştırılacaktır. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri 

AR-GE 

92 Müdürlük teşkilatında çalışma alanlarının fiziki kapasitesi geliştirilecek ve 

personelin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sosyal, kültürel ve sportif 

etkinliklere yönelik alanlar oluşturulacaktır.  

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri 

AR-GE 

93 Öğrenci yurt ve pansiyonlarının konaklama kalitesinin artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacak ve fiziki ortamlara ilişkin standartlar güvenlik, hijyen ve 

konfor şartları dikkate alınarak geliştirilecektir. 

İnşaat ve Emlak 

Hizmetleri-Strateji 

Geliştirme 

Hizmetleri-Destek 

Hizmetleri 

AR-GE 

94 Okul ve kurumların kütüphane, konferans salonu, laboratuvar, spor salonu ve 

bahçe gibi mekânlarının bu imkânlardan yoksun okullar tarafından 

kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri AR-GE 

95 10. Kalkınma Planı, 62. Hükümet Programı Eylem Plan, Yılı Programı, 18. 

Millî Eğitim Şurası Kararları gibi üst politika belgelerinde yer alan bilişim 

teknolojilerinin kullanımındaki öncelik de dikkate alınarak okullarımızın 

donatımlarının tamamlanması ve yenilenmesi konusundaki kararlılık 

sürdürülecektir. 

Destek Hizmetleri AR-GE 

96 Okul ve kurumların ders ve laboratuar araç-gereçleri ile makine-teçhizat 

dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve 

teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır. 

Destek Hizmetleri AR-GE 

97 Denetlenen okul ve kurumların, bütçelerini yerinde-etkin-uygun kullanılıp 

kullanmadıkları incelenerek tespit edilen eksikliklerin (bilgi eksikliği, usul 

yanlışlığı, hata, kasıt gibi) giderilmesine yönelik gerekli önlemler alınacaktır.  

Maarif Müfettişleri 

Başkanlığı-Hukuku 

Bürosu 

AR-GE 

98 İl genelinde eğitim binalarının doğal afetlere karşı bakım onarım ve 

güçlendirmesi yapılacaktır. 

İnşaat ve Emlak AR-GE 

99 Teknolojik alt yapı standartları belirlenerek bütün okul ve kurumların bu 

standartlarda donatılması sağlanacaktır. Bu kapsamda akıllı tahta, tablet gibi 

materyalin dağıtımı tamamlanacak ve kurumların internet altyapısı ile ilgili 

eksiklikler giderilecektir. 

Destek Hizmetleri-

Bilgi İşlem ve Eğitim 

Teknolojileri 

Hizmetleri 

AR-GE 

100 İlimizde ısı yalıtımı olmayan eğitim kurumu binalarının ısı yalıtımlarının 

yapılması sağlanacaktır. 

İnşaat ve Emlak AR-GE 
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101 İlimizde eğitim kurumu binalarının bir program dahilinde doğal gaz 

dönüşümlerinin yapılması sağlanacaktır. 

İnşaat ve Emlak AR-GE 

102 İkili eğitim ve öğretim yapan okullarımızın ihtiyaç duyduğu binalarının 

yapılması sağlanarak, normal eğitime geçilecektir.  

İnşaat ve Emlak AR-GE 

103 Hayat boyu eğitim stratejisine uygun okul ortamları oluşturabilmenin 

öncelikli adımı olan kapalı spor salonlarının okullara kazandırılması ile ilgili 

eğitim yatırımları okulların ihtiyaçları önceliklendirilerek karşılanacaktır. 

İlimizdeki hava koşulları nedeniyle kapalı spor salonlarının okullardaki 

sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılması açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

İnşaat ve Emlak AR-GE 

104 İlimizde ihtiyaç duyulan üstün yetenekli ve zekâlı öğrencilerimizin 

yararlanacağı bir “Bilim ve Sanat Merkezi” açılacaktır.  

İnşaat ve Emlak AR-GE 

105 İlimizde eğitim kurumlarımızın araç ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisi 

tarafınca karşılanacaktır. 

Destek Hizmetleri AR-GE 

 

3.3.Stratejik Hedef 

Bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, teknolojik, şeffaf ve hesap verebilir bir 

yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak için ilde stratejik yönetim anlayışını 

yaygınlaştırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Yaşanan bu değişim ve dönüşümde toplumların ihtiyaç ve beklentilerinin çeşitlenmesi, 

karar alma süreçlerinde katılımcılık ve sivil toplum bilincinin gelişmesi gibi etmenler önemli 

rol oynamaktadır. Türkiye’de de Devlet Planlama Teşkilatı öncülüğünde yapılan çalışmalar 

doğrultusunda,  2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla stratejik 

planlama yasal bir temele kavuşmuş ve kamu kurumları için zorunlu hale getirilmiştir. Etkin 

ve verimli bir eğitim öğretim hizmeti sunmak için tüm okul/kurumlarımıza stratejik yönetim 

anlayışını yerleştirmek gereklidir. 

 

Stratejik yönetim anlayışına sahip kurumlar paydaşlarının ve hizmet verdiği 

kesimlerin fikirlerine önem verirler. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak daha kaliteli bir 

eğitim öğretim hizmeti sunmak için çalışanlarımıza ve hizmet verdiğimiz kesime memnuniyet 

anketleri uygulama ve bunların sonuçlarını politikalarımıza yansıtmaya yönelik çalışmalar 

planlanmıştır. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef Sorumlu Birim 

2012 2013 2014 2019 

3.3.1 

Okul ve kurumlara verilen SP ve EKYS 

(Eğitimde Kalite Yönetimi Sistemi) eğitim 

sayısı 

1 1 2 2 AR-GE 

3.3.2 

Okul ve kurumlara verilen EKYS( Eğitimde 

Kalite Yönetimi Sistemi ) eğitimine katılan 

personel sayısı 

43 14 - 60 AR-GE 

3.3.3 BİMER, Bilgi Edinme, Alo 147 394 498 300 200 ÖZEL BÜRO 
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kaynaklarına göre başvuran paydaş 

sayısı 

3.3.4 
İl MEM memnuniyet anketlerindeki 

öğrenci memnuniyet oranı (%) 

86 83 79,5 100 AR-GE 

3.3.5 
İl MEM memnuniyet anketlerindeki veli 

memnuniyet oranı (%) 

84 82 81,5 100 AR-GE 

3.3.6 
İl MEM memnuniyet anketlerindeki 

çalışan memnuniyet oranı (%) 

85 82 79 90 AR-GE 

3.3.7 
İl MEM memnuniyet anketlerindeki dış 

paydaş memnuniyet oranı (%) 

- 60 50 75 AR-GE 

3.3.8 
İl MEM kurum içi çalışan memnuniyet 

anketlerindeki memnuniyet oranı (%) 

60 55 45 90 AR-GE 

3.3.9 
Müdürlüğümüzün web sitesinden 

yapılan haber sayısı 

245 262 246 260 Bilgi İşlem ve 

Eğt.Tek.  

3.3.10 
Müdürlüğümüzün web sitesinin 

ziyaretçi sayısı 

- 186.960 201.212 210.370 Bilgi İşlem ve 

Eğt.Tek.  

3.3.11 
Müdürlüğümüzün web sayfasından 

yapılan duyuru sayısı 

176 254 212 260 Bilgi İşlem ve 

Eğt.Tek.  

 

 
 

STRATEJİLER 
Sorumlu 

Birimler 

Koordinatör 

Birim 

106 Süreç analizi çalışmalarına hız verilerek Müdürlük iş süreçleri maliyet, zaman ve 

risk analizine dayalı olarak iyileştirilecektir. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

107 Kurum çalışanları anketi, dış paydaş anketi, öğretmen, öğrenci, veli ve taşımalı 

eğitim memnuniyet anketleri bilimsel analizler sonucuna göre güncellenip, dijital 

ortama taşınarak(web sitesi), paydaşların daha kolay erişimini sağlayıcı tedbirler 

alınacaktır. Ayrıca anket sonuçları ilgili paydaşlarca paylaşılacaktır. 

AR-GE AR-GE 

108 Müdürlük personeli kamu hizmet standartları hususunda bilgilendirilerek, 

standartların güncellemelerinin yapılması sağlanacaktır.  

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

109 
Eğitim alanında yeni uygulama ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve ilgili birimlerle paylaşılması sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

110 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, geliştirilecek izleme sistemi ile 

birimlerin performansları ölçülüp değerlendirilecektir. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

111 
Karar alma ve hesap verme süreçlerine iç ve dış paydaşlar dâhil edilecektir. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

112 
Kurumsal hizmetlerin kalite standartları belirlenerek ölçülebilirliği sağlanacak ve 

İl personeli ile hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar kamu hizmet 

standartları hususunda bilgilendirilecektir. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

113 
Kurumsal ve idari kapasitenin geliştirebilmesi için ihtiyaç analizi yapılacak, 

tespit edilen konularda araştırmalar yapılıp değerlendirilecek ve sonuç raporları 

hazırlanacaktır.  

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

114 
Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta olmak üzere 

proje yönetim süreçlerinin tamamı etkin bir şekilde yürütülecektir. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

115 
Stratejik yönetim anlayışına uygun olarak, katılımcılık desteklenerek 

müdürlüğümüzde çalışan motivasyonunu artırıcı etkinlikler ve yerel projeler 

düzenlenecektir. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

116 
Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü birimler arası, çalışanlar ve yöneticiler arasında 

sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek suretiyle koordinasyon ve 

etkileşimi güçlendirerek, yönetişim ilkesini gerçekleştiren örnek bir kurum 

olacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri 

AR-GE 

117 
Başarılı olan, performansı yüksek bulunan personelin ödüllendirilmesi 

sağlanacaktır. 

Strateji Geliştirme 

Hizmetleri-Özel 

Büro 

AR-GE 

118 Okul ve kurumlarımızın kalite yönetim sistemi sertifikası alması teşvik 

edilecektir. Yönetimde Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi(EKYS) anlayışı 

yaygınlaştırılarak bu alanda verilen ödüllerin çeşidi ve yaygınlığı artırılacaktır.  

AR-GE AR-GE 
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TEMA 
STRATEJİK 

AMAÇLAR – 
HEDEFLER 

2015 2016 2017 2018 2019 

MALİYETİ  MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ 

TE
M

A
-1

 

STRATEJİK AMAÇ 1 21.676.644 23.844.308 26.228.738 28.851.611 31.736.772 

Stratejik Hedef 1.1 21.676.644 23.844.308 26.228.738 28.851.611 31.736.772 

TE
M

A
-2

 

STRATEJİK AMAÇ 2 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Stratejik Hedef 2.1 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Stratejik Hedef 2.2 0 0 0 0 0 

Stratejik Hedef 2.3 0 0 0 0 0 

TE
M

A
-3

 

STRATEJİK AMAÇ 3 43.007.176 132.585.844 27.042.889 3.965.477 4.239.524 

Stratejik Hedef 3.1 0 0 0 0 0 

Stratejik Hedef 3.2 43.007.176 132.585.844 27.042.889 3.965.477 4.239.524 

Stratejik Hedef 3.3 0 0 0 0 0 

Stratejik Hedef 3.4 0 0 0 0 0 

AMAÇLARIN TOPLAM 
64.703.820 156.450.152 53.291.627 32.837.088 35.996.296 

MALİYETİ (tl) 

STRATEJİK PLAN 
TOPLAM 343.278.983 

MALİYETİ (tl) 

   

   

GELİRLER 

KAYNAK TABLOSU  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOPLAM 

GENEL BÜTÇE 45.825.660  50.917.400  147.800.000  61.100.880  67.210.968  73.932.065  446.786.973 

İL ÖZEL İDARESİ  4.100.000 5.300.000  5.830.000  6.413.000 7.054.300  7.759.730   36.457.030 

HAYIRSEVER 
KATKISI 11.550.000  16.250.000  22.250.000        50.050.000 

VAKIF VE 
DERNEKLER              

DÖNER SERMAYE              

BÜTÇE DIŞI FONLAR              

DIŞ KAYNAK              

TOPLAM 61.475.660 72.467.400  175.880.000  67.513.880  74.265.268  81.691.795  533.294.003 
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İİİZZZLLLEEEMMMEEE   VVVEEE   DDDEEEĞĞĞEEERRRLLLEEENNNDDDİİİRRRMMMEEE   

 

İzleme, Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planın uygulanmasının sistematik olarak 

takip edilmesi ve raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise uygulama 

sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık 

ve uygunluğunun analizidir. İzleme ve değerlendirme her yılsonunda bir yıllık hazırlanacak 

olan “Faaliyet Raporu” ve her yeni yıla girişte hazırlanacak olan “Performans Programı” ile 

gerçekleştirilecektir. 

      

Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nın onaylanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

uygulamasının izleme ve değerlendirmesi de başlayacaktır. Stratejik planda yer alan hedeflere 

ilişkin sorumlu ve koordine birimler plan aşamasında tespit edilmiş ve bu sayede birimlere 

sorumlu oldukları hedefler konusunda ön çalışmalar yapma imkânı sağlanmıştır. Her hedef 

sorumlu birim tarafından izlenerek, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme 

Hizmetleri bölümü altında çalışan AR-GE Birimine teslim edecektir. AR-GE Birimi, 

hedeflere ilişkin değerlendirmesini, planda belirtilen performans göstergeleri ve performans 

hedeflerini dikkate alarak raporlayacaktır. Rapor üst yöneticiye sunulurken ayrıca stratejik 

planlama koordinasyon kurulunda görevli personel ile de paylaşılacaktır. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   


