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Sayt : 73383103-60.99-E.19438798
Konu : Kalite Takip Sistemi
(KTS) Uygulamasl

...............KAYMAKAMLIGINA
ilc;:e Milli Egitim Miidfirliigii
.......... MUDURLUGUNE
I

Bakanhglmlz Din Ogretimi Genel Miidiirliigiiniin, 07.10.2019 tarih ve 191 V5091
saYlh yazlSl ekte g5nderi1mi~tir. ilgi yazl geregi; ekli yazl dogrultusunda i;;lem yap~hnasl
hususunda;
.
Geregini rica ederim.
EminENGiN
Vali a.
I
Milli Egitim Miidiirii
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Adres: Milli Egitim Mlidilrlligti Din Ogretimi Subesi
Elektronik All: mus.meb.gov.tr
e-posta: dinogretimi49@meb.gov.tr
Bu evrak gilvenli elektronik imza He imzalanml§or. https://evralqjorgu.meb.gov.tradresinden

Bilgi i"in: H.OZJEN VHKi
Tel: 0 (436~ 212 35 83
Faks: 0 (436~ 212 19 88
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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Din Ogretimi Genel Miidiirliigu

i i

07.10.2019

SaYl : 98029973-60.99-E.19175091
Konu : KaHte Takip Sistemi
(KTS) Uygulamasl
.............................................VALiLiGiNE
(il Milli Egitim Miidiirliigu)

ilgi : a) Mill! Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi.
b) Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi.
c) BakanhglIDlz 2023 Vizyon Belgesi.
c) 24.01.20 I 8 tarihli ve 1759465 saYlh Makam Onayl.
ilgi (ay ve (b) kapsammda, Genel Miidiirliigumiize bagh Anadolu imam hatip lise1erinde ve
imam hatip ortaokullannda ulusal diizeyde egitim ve ogretimde standart ve kaliteyi yiikseltmek;
kiiresel ihtiyaylar ve beklentiler baglammda egitimin niteligini arttlrmak ve siireklilik kazandlrmak;
bireylerin ve toplumun ihtiyaylanm ve beklentilerini dikkate alarak okullarm fiziki imkiinlanm
iyHe~tirmek; ogretim programlan ve ogrenme-ogretme siireylerini siirekli yenilemek ve geli:;;tirmek;
okullann oZgUn uygulamalanm te~vik etmek; payda~larla i~birligini gUylendirmek; yonetici ve
ogretmenlerin mesleki geli~imlerine siireklilik kazandlrmak ve okullar arasmda iyi orneklerin
yaygmla~tmlmasml ve uygulama birlikteligini saglamak amaclyla 2017 yllmda "Anadolu imam Hatip
Liseleri ve imam Hatip Ortaokullan Vizyon Belgesi" hazlr1anml~ ve ilgi (c) "Makam Olum" He
uygulamaya konulmu~tu.
BakanltgImlz 2023 Egitim Vizyonu'nda "imam hatip okullarmdaki ba§anh onteklerin
te~vik edilmesi; toplumsal sorumluluk ve goniilliiliik programlan ile model uygulamalarmhayata
ger;irilmesi; okullarm jiziksel alt yapdarmm iyile9tirilmesi ve mevcut flZiksel imkiinlann daha etkin
kullamlmasl it;in analizler yaptlmasz; veriye dayalz olarak biitiincii! bir yakla9zm1a imam hatip
okullan hakkmda kamuoyunun bilgilendirilmesi; yiiksekogretim kurumlanyla yapzlacak i9
birlikleriyle ogrencilerimizin bilimsel ve entelektiiel geli9imlerini desteklemek ir;in bilim, kiiltfir ve
sanat alanlarmdaki akademisyenler tarafindan verilecek farkmdalzk ve vizyon etkinliklerinin
diizenlenmesi" hedefleri belirlenmi~tir.
Bu baglamda; iilkemiz genelinde Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarmda
planlanan, ilge miidiirliiklerinin koordinesinde karara baglanan ve sisteme giri~i yapdan eylemler yine
imam hatip okullan tarafmdan uygulanmakta ve Genel Miidiirliigiimiizce Kalite Takip SistemitJ(TS)
adl verilen elektronik yazlhm sistemi ile takip edilmektedir. Bu yazdun sistemiyle "egitim ortamlan
ve fiziki imkiinlar, 5gretmenler ve egitim y5neticileri, akademik geli~im kariyer planlama ve bir iist
ogrenime hazlrhk, mesleki geli~im (ogrenci), degerler egitirni, bilim, sanat, spor, sosyal ve kiilrurel
etkinlikler, okul tarafmdan gergekle~tirilen ornek ve ozgiin. uygulamalar/projeler ve
izleme-degerlendirme" alanlan olmak tizere yedi (7) alanda okullarlmlzm Ek-3 kriterlere gore izleme
ve degerlendinnesi gef(;ekle~tirilmektedir.
2019-2020 Ogretim YIh i9in eylemler, Birinci Donem: Ekim-Kaslm ve Arahk-Ocak;
ikinci Donem: Subat-Mart ve Nisan-MaYls olmak tizere tasarlanmI~br. Boylece her bir donemde 7
alanda iki~er (2'~er) ey1emden on dort (14) eyleDl gen;ekle~tirilecektir. iki donemdeise 7 alanda
dorder ($£f) eylemden toplamda yirmi sekiz (28) eylem ger~ekle~tirilmi~ olacakhr.
,"

Adres: MEB Be~Yler Kamptisii F Blok
Elektronik Ag: dogm.meb.goY.tr
Bu eVrllk gilvenli elektronik imza ile imzaJanrru~lr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden
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Kalite Takip Sistemi (KTS) eylem giri$leri il mill! egitim miidiirliikleri tarafmdan her ilc;ede
belirlenen bir okulda, ilc;edeki Anadolu imam hatip lise1eri/ortaokullarmdan okul miidiitii veya ilgili
miidiir yardlmclsmm katlldIgl komisyonlarca EK-1'de yer alan ve elektronik ortamda KTS'de var
olan eylemler arasmdan sec;ilecektir. Temsilciler tarafindan oy c;oklugu ile sec;ilen eylemler 0' ilc;enin
2019-2020 egitim- ogretim yIll "KTS ih;;e Planlan" olacaktlr. Bahsedilen eylemler sistem iizerinden
7-15 Ekim tarihleri arasmda seyilebilecektir.
2019-2020 Ggretim yth ic;in Ek-2'de yer alan "Kalite Takip Sistemi UygulamaUsul ve
Esaslarma" riayet edilerek ilc;elerde okul temsilcilerinin katllum He gerc;ekle$tirilen komisyonlarda
karara baglanan eylemlerin Kalite Takip Sistemine (KTS) i$lenmesi ve gerekli i$ ve i$lemlerin
aksatIlmadan takip edilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.

NazifYILMAZ
Bakana.
Genel Miidiir

Ek-l: 2019- KTS Grnek Eylem Planlarl
Ek-2: KTS Uygulama Usul ve Esaslan 2019-2020
Ek-3: KTS Degerlendirme Kriterleri

Adres: MEB Be~evler KampUsii F Blok
Elektronik Ag: dogm.meb.gov.tr
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DIN OGRETIMi
GENEL MODORLOc;O

DiN OGRETiMi GENEL MUDURLUGU
2019-2020 EGiTiM-OGRETiM YILI
KALiTE TAKip SiSTEMi UYGULAMA USUL VE ESASLARI

1. 2019·2020 Ogretim yllmda Anadolu imam Hatip Liselerilimam Hatip Ortaokullarmda onceki

Ylllarda oldugu gibi a.;;agIdaki yedi (7) alanda eylemler gen;ekle~tirilecektir.
a. Egitim Ortamlan ve Fiziki imkanIar Alarn
b. Ogretmen ve Egitim Yoneticileri Alarn
c. Akademik Oeli~im, Kariyer Planlama ve Bir Ust Ogrenime Hazuhk (LOS-YKS)
d. Ogrenci Mesleki Oeli~im Alaru
e. Degerler Egitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kiiltiirel Etkinlikler Alanl
f. Okul Tarafmdan Oeryek1e~tirilen Ornek ve Ozgun UygulamaIProje Alanl
g. izleme ve Degerlendirme Alarn
1. Kalite Takip Sistemi eylemleri Birinci Donem: Ekim-Kaslm ve Arabk-Ocak; ikinci Donem:
~ubat-Mart

ve Nisan-MaYIs olmak iizere iki ayda bir

geryekle~tirilecek ~ekilde tasarlanml~tIr.

Boylece her bir donemde 7 alanda iki~er (2f~er) eylemden on dort (14) eylem geryek1e~tirilecektir.
iki donemde ise 7 alanda dorder (4'er) eylemden toplamda yirmi sekiz (28) eylem geryekle~tirilmi~
olacaktIr.

2. "Ogretmen

ve

Egitim

Yoneticileri

Alam"

ile

ilgili

faaliyetler

http://dinogretimi.meb.gov.trlkilavuz/OGEp· 2019 2020.pdf adresinde yer alan ve giincellenen
Ogretmen Oeli~im Eylem Planl (OOEP) esas ahnarakhazlrlanacaktu. Bu yeryevede ki~isel geli~im
veya mesleki

geli~im

alarundan her iki ay iyin sadece 1 (bir) eylem seyilecektir.

3. "Degerler Egitimi, Bilim, Sanat, Spor, Sosyal ve Kiiltiirel Etkinlikler Alam" ile ilgili
faaliyetler, http://dinogretimLmeb.gov.tr!Etkinlikler.aspx adresinde yet alan sosyal- kUltiirel
etkinliklerden yararlanIlarak seyilecektir.

4. "Akademik Geli~im, Kariyer Planlama ve Bir Ust Ogrenime Hazlrhk Alam" i9in
dinogretimi.meb.gov.tr

http://dinogretimi.meb.gov.tr/Akademik.aspx

portalindeki

adresindeki eylem planlarmdan yararlanIlacaktIr.
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giri~leri

'>.,5. Kalite Takip Sistemi (KTS) eylem

il milll egitim miidiirliikleri tarafmdan her ilyede

belirlenen bir okulda, ilyedeki Anadolu imam hatip liseleri/ortaokullanndan okul miidiirii veya
ilgili miidiir yardlmclslmn katIldlgl komisyonlarca resmi yazl EK-l 'de yer alan ve elektronik
ortamda KTS'de var olan eylemler arasmdan 7-15 Ekim tarihleri arasmda seyilecektir.
6. il~e milli egitim miidiirii veya din ogretiminden sorumlu ~ube miidiiriiniin ba~kanhgmdaki
bu toplantl)'a

il~edeki

biitiin imam hatip ortaokullarl ve Anadolu imam hatip liselerinden

katIllm zorunludur. Oy yoklugu ile seyHen eylemler

0

ilyenin 2019-2020 egitim- ogretim Yill
'I

"KTS ilye Planlan" olacakttr.
7. ilye milU egitim miidiirliiklerince, okullarmt temsilen gelen miidiir veya miidiir yardImcilarl ile
KTS il~e Eylem Planlanm/Standartlanm tespit etmek iyin yah~ma toplantIsl yapilacaktIr. ilye
tarafmdan yapIlan toplantlda KTS veri tabamndaki eylemler miizakere edilecek, oylama usuliine
gore belirlenecek ve en yiiksek oy alan eylem, komisyonda veri tabamndan seyilerek ilye MEM
Ortak Eylem Planlan olu~turulacaktu. Soz konusu eylem planlan hem ortaokul hem de liseler
i~in

uygulanabilir faaliyetlerden

olu~mabdlr.

Eylemlerin esnek olmasl okullan rahatlatacaktIr.

8. Okul Tarafmdan Ger~ekle~tirilen Ornek ve Ozglin UygulamalProje Alam He ilgili herhangi bir eylem
yazilmayacaktir. Bu alana okullar vakti geldiginde geryekle~tirdikleri bir eylemi i~leyecektir.
9. Egitim ogretim yilmdaki sekiz (8) ay iyerisinde; okul temsilcileri He ilyelerde mUzakere edilip
karara baglanan ve sisteme
Miidiirliik~e

i~lenen

eylem planlarl, il milli egitim miidiirliikleri ve Genel

takip edilecek ve denetlenecektir.

10. Kalite Takip Sisteminin etkin ve verimli bir ~ekilde uygulanmasl hususunda okul miidiirliikleri,
il/il~e milli egitim miidiirliikleri ve Din Ogretimi Genel Miidiirliigii ilgili birimleri

sorumludur.
11. Kalite Takip Sistemi Uygulama Usul ve Esaslarl, Din Ogretimi Genel Mildiirlilgii web adresinden
de temin edilebilecektir.
Kalite Takip Sistemi Uygulama Usul Esaslarl-<;ah~ma
Konu
. Sorumlu Birim
I
Okul Eylem Planlanmn Hazulanmasl
• ilye Eylem Planlannm Seyilmesi ve
Sisteme Girilmesi

I

Okul Miidiirliikleri
ilye Milll Egitim Miidiirliikleri

~

Ii
Tarih
7-15 Ekim 2019

Dall1~ma ve ileti~im:

Ozkan SEZER Tel: (0312) 4133547- e-mail: dogm.izleme@meb.gov.tr
KTS Koordinasyon Ekibi Tel: (0312) 413 35 89- e-mail: dogm.izleme@meb.gov.tr
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