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İSTİKLAL MARŞI 

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,  

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!  

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?  

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal... 
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,  

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.  
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,  

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.  

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,  
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,  

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.  
Doğacaktır sana vadettiği  günler  Hakk’ın, 

Kim bilir, belki yarın belki yarındanda yakın. 

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,  

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,  
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?  

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. 
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,  

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:  

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. 

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli, 
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,  
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,  

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım, 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.  

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akif Ersoy 

 

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ 

 
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, 

Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa 
etmektir. 

 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli 
budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. 

İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir 
gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu 

imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür 

edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 

galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile 

aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 
tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 

memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak 

üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, 

gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi 

menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 

edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap 
düşmüş olabilir. 

 
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait 

içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini 

kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

 
Mustafa Kemal Atatürk 

 

 

 

 

 

 



 

Kaymakam Sunuşu 

 

  Sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanda hızlı bir gelişimin yaşandığı 21. yüzyıl, 

sektörlerin çağın gerektirdiği gelişime ulaşabilmeleri için fırsatları ve fırsatların getireceği 

sonuçları önceden tahmin edebilmelerini ve en iyi şekilde değerlendirebilmelerini zorunlu 

kılmaktadır.  

 Nerede olduğunu, amacını ve amacı doğrultusunda elinde bulunan imkânları 

belirleyip en iyi şekilde değerlendirerek izleyeceği yolu planlayanlar, süreç içerisinde emin 

adımlarla ilerlemelerini sağlayabileceklerdir. Neyi, nasıl, ne zaman ve hangi kaynakları 

kullanarak yapacağını bilmek, hedeflere yönelik belirlenen amaçlar doğrultusunda 

planlamalar yapmak ve bu planları uygulamak son derece önemlidir. Bu nedenle bir yol 

haritası olan stratejik planlar başarı ve rekabet için vazgeçilmez unsurlardır.  Sektörlerin 

temel aldıkları vizyon ve misyonları doğrultusunda geliştirdikleri stratejiler, onların 

başarıyı elde etmelerini sağlayacaktır.  

 

Küreselleşen dünyada var olabilmek için bilim ışığıyla parlayan, kültürlü, vicdanlı ve kendinden emin nesiller yetiştirmek bugünümüz ve 

geleceğimiz için son derece önemlidir. Bu nedenle Milli Eğitim Sistemi’nin hedeflerine uygun, bilimsel, ölçülebilir, şeffaf, katılımcılığa önem 

veren bir “Stratejik Yönetim” anlayışı benimsenmiştir.  

Sektörlerin belli zaman aralıklarıyla durumlarını gözden geçirerek kendilerini geliştirmek adına planlamalar yapmaları zaruri bir duruma 

gelmiştir.  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında mevcut durumumuzu görmek, gelişmek, kaynaklarımızı verimli ve 

etkin kullanabilmek, kurum kültürü ve kurum kimliğinin oluşumuna katkı sağlamak, tüm paydaşlarla bütün olabilmek için Eğirdir İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğümüzce 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır.  

2019-2023 Stratejik Planı’nın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim. 

         

Adem ÇELİK 

Eğirdir Kaymakamı 
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Müdür Sunuşu 

Kuruluşların başarılarının sürekliliği, hızlı değişimler karşısında stratejik 

yaklaşımlarla sorunlara çözüm sunabilmekten geçmektedir. Bu kapsamda yapılan 

stratejik planlama; kurumun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği nokta 

arasındaki yolu tarif eden, kuruluşun amaçlarının ve bunlara ulaşmayı mümkün 

kılacak yöntemlerin belirlendiği disipline edilmiş bir çabadır. Uzun vadeli, planlı 

ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşımaktadır. Bu yönüyle stratejik planlama, 

ülkemizde kamu yönetimi alanında uygulanan yeniden yapılanmanın en temel 

araçlarından biri durumundadır.  

2019-2023 dönemi stratejik planımız, önümüzdeki beş yılda yapmayı 

hedeflediğimiz temel faaliyetlerin ve hayata geçirmeyi amaçladığımız projelerin 

yol haritası niteliğindedir.  

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, 

bağımsız, şanlı, yüce bir sosyal toplum hâlinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder.” sözlerinden yola çıkarak, eğitim sistemimizin 

vazgeçilmezi ve değişmezi olan okullarımızın toplumsal kültürümüzü, kültürel zenginliklerimizi yaşatabilmeleri için rehberlik yapılmalıdır. 

Bizler, mevcut durum analizinden hareketle ilçemizi eğitim-öğretim alanında daha ileriye taşıma gayretindeyiz.  

Bu stratejik planlamamızda hedeflenen faaliyetlerimiz, ilçemizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini daha kaliteli hale getirecek, 

kurumumuzun daha etkin, daha verimli ve planlı çalışmasını sağlayacaktır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, başarı çizgisini yükseltmesi ve stratejik planımızın hedeflerine ulaşması, iç ve dış paydaşlarımızın 

desteği ve katılımı ile mümkün olacaktır.  

Hazırlanan planın bizlere bu yolda pusula olmasını diler, bize destek veren tüm paydaşlarımıza ve planın hazırlanmasında emeği geçen 

herkese teşekkür ederim. 

       Ahmet ARMUTOĞLU 

Eğirdir İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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Tanımlar 

Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak 

akranlarıyla birlikte resmî veya özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı 

karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak üzere, büyük hacimlicoğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, 

mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür. 

Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam 

etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslardır. 

Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarını 

eğitsel amaçla belirleme sürecidir. 

İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise 

meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını 

ifade eder. 

Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve eğitim kurumlarında kurulan birliklerdir. 

Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani Gelişme Raporu'nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin 

almış olduğu eğitim sürelerinin ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir. 

Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına 

yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği platformdur. 

Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından 

ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir. 

Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak 

yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRCVDMyVCQ255YQ
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ28lQzQlOUZyYWZp
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Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük 

çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder. 

Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe 

sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir. 

Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özel liklerinin ve 

ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir. 

Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen beceri destekli dönüşüm ile ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve 

öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlamaya yönelik eğitsel dijital 

içerik ambarıdır. 

Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır. 

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden 

ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli 

süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve 

imam-hatip ortaokullarından oluşan ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve 

teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.  
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Giriş ve Hazırlık Süreci 

21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

kullanıldığı, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını gündeme getirmiştir. Ülkemizde de kamu mali yönetimini bu anlayışa uygun 

olarak yapılandırmak amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur. Kanun kamu idarelerine 

kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını 

oluşturma, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçme ve bu 

süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Bakanlığımız da ilk stratejik 

planını 2010-2014 ikincisini ise 2015-2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamış ve uygulamıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile ilgili paydaşların 

katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu, uygulanmakta olan stratejik plan, mevzuat, üst politika belgeleri incelenmiştir.  Ardından PESTLE, GZFT ve 

kuruluş içi analiz yapılarak elde edilen veriler ışığında eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim alanları tespit edilmiş, bunlara bağlı 

olarakta amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler belirlenmiştir.  

Bu doğrultuda yedi amaç bu amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek strateji ve eylemler ortaya çıkmıştır. 

Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak amaç ve hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan amaç ve 

hedeflerin gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için de stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli oluşturulmuştur. 

Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçüde plan öncesi 

hazırlık çalışmalarının iyi planlanmış olmasına ve sürece katılımın üst düzeyde 

sağlanmasına bağlıdır. Hazırlık dönemindeki çalışmalar Strateji Geliştirme 

Başkanlığınca yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık 

Programı”nda detaylı olarak ele alınmıştır.  

Program aşağıdaki konuları içermektedir: 

 Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığının duyurulması 

 Strateji geliştirme kurul ve ekiplerinin oluşturulması 

 Stratejik planlama ekiplerine eğitimler düzenlenmesi 

 Stratejik plan hazırlama takviminin oluşturulması 
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2019-2023 döneminde kullanılmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli, Şekil-1’de belirtilmiştir. Şekil 1’e göre İlçemiz durum 

analizinin gerçekleştirilerek geleceğe yönelim bölümünün tasarlanması, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının 

hazırlanması ve uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Stratejik Planlama Modeli’nin ana hatlarını 

oluşturmaktadır. Bu kısımda yukarıdaki konular kapsamında İlçe MEM 2019-2023 Stratejik Planı’nın oluşturulma sürecine yön veren mevzuat 

ve program ile çalışma ekipleri ve takvimine değinilmiştir. 
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Şekil 1: Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli 

 

Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Stratejik Planlama İş Takvimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum Analizi Süreci  

Kurumsal 

Tarihçe 

Uygulanmakta 

Olan Stratejik 

Planın 

Değerlendirilmesi 

Mevzuat 

Analizi 

Üst 

Politika 

Belgeleri 

Analizi 

 

Faaliyet 

Alanları İle 

Ürün ve 

Hizmetlerin 

Belirlenmesi 

Paydaş 

Analizi 

Kuruluş 

İçi 

Analiz  

PESTLE 

Analizi 

GZFT 

Analizi 

Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejiler 

NİHAİ STRATEJİK PLAN 

Vizyonun Belirlenmesi 

Performans Programı 
Performans Hedefleri 
Faaliyet ve Projeler 

 

İzleme Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 
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Genelge, Hazırlık Programı, Ekip ve Kurullar 

MEB 2018/16 sayılı Genelge ile Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başlamıştır. İlçe MEM 2019–2023 Stratejik Planı, literatür taraması, durum 

analizi raporu, iç ve dış paydaşların görüşleri ile merkez ve köy birimlerinin katkıları doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Hazırlık Programının yayınlanmasının ardından ivedilikle aşağıdaki kurul ve ekip oluşturulmuştur. 

İlçe MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında ilgili şube müdürü ve okul müdürlerinden; Stratejik Planlama 

Ekibi Okul Müdürleri ve öğretmenlerden oluşturulmuştur.  

Bu ekibe tablo 1 de yer verilmiştir. 

Stratejik Planlama Süreci 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 

Sıra: Adı SOYADI Ünvanlı Görev Yeri 

1 Ahmet İÇALAN Şube Müdürü İlçe MEM 

2 Erkan KURT Okul Müdürü Mesleki Eğitim Merkezi 

3 Ayşe Gül AKSOY Okul Müdürü Sarıidris İlkokulu 

4 Ercan ÖCAL Okul Müdürü Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 

5 Dursun ŞENOL Okul Müdürü Mustafa Çetinkaya İlkokulu 
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Durum Analizi 

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki 

olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla Müdürlüğümüzce mevcut durum analizi yapılmıştır. 

Kurumsal Tarihçe  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1983 yılında bu günkü TEDAŞ’ın bulunduğu binanın 4. katında Endüstri Meslek Lisesinin bünyesinde 

İlköğretim Müdürlüğü adıyla kurulmuştur. O günkü okul müdürü Bilal BÜYÜKBEZCİ İlköğretim Müdürlüğünü yürütmüştür. 

Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak 1985 yılında Hükümet Konağının 2. katında hizmete girmiştir.  

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

2015 yılında yürürlüğe giren MEB 2015-2019 Stratejik Planı; stratejik plan hazırlık süreci, durum analizi, geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile 

izleme ve değerlendirme olmak üzere beş bölümden oluşturulmuştur. Bunlardan izleme ve değerlendirme faaliyetlerine temel teşkil eden 

stratejik amaç, stratejik hedef, performans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı geleceğe yönelim bölümü eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve 

öğretimde kalite ve kurumsal kapasite olmak üzere üç tema halinde yapılandırılmıştır. Söz konusu üç tema altında 3 stratejik amaç, 9 stratejik 

hedef, 29 performans göstergesi ve 56 stratejiye yer verilmiştir. 

Plan döneminde, dezavantajlı gruplar dâhil tüm bireylerin fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal, kültürel, demografik 

farklılıklarından etkilenmeksizin en temel hakları olan eğitime katılımlarına ve her ne sebeple olursa olsun okul terklerini en aza indirerek 

eğitimlerini tamamlamalarına imkân ve ortam sunulmuştur. 

Erken çocukluk eğitimi ile hazır bulunuşluk düzeyi yüksek bireylere; ulusal ve uluslararası ölçütlerde kaliteli, sürdürülebilir bir eğitim vermek, 

bireylerin akademik, mesleki, sanatsal, sosyal, dil ve iletişim becerilerin geliştirmek, projelere katılım ve hareketlilik sayısını yükseltmek, hayat 

boyu öğrenme imkânlarını sağlamak, öğrencileri hayata, üst öğrenime ve istihdama hazırlamak için faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ama istenilen 

hedef düzeyinin altında kaldığı tespit edilmiştir. 

Eğitimde erişimin ve kalitenin arttırılması için insan kaynakları kapasitesinin, mali ve fiziksel altyapının, yönetim ve organizasyon yapısının 

iyileştirilmesi ve kurumsal iletişimi kolaylaştıracak bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı yoluyla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

çalışmaları yapılmış olup amaçlanan hedeflere tam olarak ulaşılamadığı tespit edilmiştir. 
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Tübitak ortaöğretim okulları 4006 projelerine katılım 3 okul hedeflenmiş, hedef 5 okul olarak gerçekleşmiştir. Fakat ilkokul birinci sınıf öncesi 

okul öncesi eğitimi almış öğrenci hedefi olarak eğitim almış öğrenci sayısında hedef %75 olarak belirlenmiş, 2019 için %70 değerle başlangıç 

yapılmıştır. Yine 5 yaş grubu okullaşma oranı hedefi bir önceki planda % 60 olarak hedeflenmiş, hedefe ulaşılamadığından 2019 için %49,2 

başlangıç değeri olarak alınmıştır. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı hedefi %15 olarak belirlenmiş yine hedefe 

ulaşılamadığından 2019 için başlangıç değeri %15,66 olarak alınmıştır. 

Buna göre belirtilen temalarda,  2019-2023 dönemi için ulaşılabilecek yeni performans göstergelerinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle 

okul öncesinde olmak üzere okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik üst politika belgelerinin desteği ile belirlenen performans göstergesi 

hedeflerine ulaşılabileceği öngörülmektedir 

Mevzuat Analizi 

Eğirdir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı¬nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri 

dayanak alınarak hazırlanan 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliği" esaslarına göre belirlenmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık sürede ulaşılması öngörülen amaç ve hedeflere  dayanak 

oluşturan mevzuat hükümlerine aşağıda özet şeklinde durum analizi raporunda ise ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’ne göre İlçe Milli Eğitim Müdürlğünün görevleri şunlardır: 

 İl ve ilçe yöneticilerinin görevleri ve işbölümü MADDE 6 –  

(1) (Değişik:RG-20/9/2015-29481) 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. Millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.  

(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) (Değişik:RG-20/9/2015-29481) İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî eğitim müdürlüğü adına 

toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî 
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eğitim müdürü adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri 

yürütmekle görevli ve sorumludurlar.  

(4) (Değişik:RG-20/9/2015-29481) Millî eğitim müdürlüklerinde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili millî eğitim müdürünün vereceği 

görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler.  

(5) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden yetkilendirilenler ve 

sorumlu olarak görevlendirilenler; sorumluluklarına verilen hizmetleri yürütmek, birimleri/büroları ile ilgili konularda millî eğitim müdürü 

adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve 

sorumludurlar.  

(6) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olanlar, kendilerine bağlı personelin görev 

dağılımlarının dengeli bir şekilde yapılmasından sorumludur.  

(7) (Ek:RG-20/9/2015-29481) Personel, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinden 

amirlerine karşı sorumludur. 
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Üst Politika Belgeleri Analizi  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planı hazırlanırken MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve 

stratejilerinden yararlanılmıştır.  Üst Politika Belgeleri Analizi Isparta Mem’in Stratejik Plandan alınıp müdürlüğünüze göre değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri 

Temel Üst Politika Belgeleri Diğer Üst Politika Belgeleri 

Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Eğirdir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 

Isparta MEM 2019 – 2023Stratejik Planı  

Isparta MEM 2015 – 2019Stratejik Planı  

Kalkınma Planları Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Stratejik Planları 
Orta Vadeli Programlar TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 

Orta Vadeli Mali Planlar Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018) 

Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat Programı Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018) 

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Meslekî Eğitim Kurulu Kararları 
MEB 2015-2019 Stratejik Planı Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) 

Millî Eğitim Şura Kararları Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Millî Eğitim Kalite Çerçevesi Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili 
Raporları 

Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

MEB 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerinin yasal yükümlülükleri, standart dosya planı, üst politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan 

sistem ve kamu hizmet envanteri incelenerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetleri tespit edilmiş ve sekiz faaliyet alanı altında 

gruplandırılmıştır.Bunlar; 

1. Eğitim –Öğretim 

2. Yönetim ve Denetim, 

3. Hukuk İşleri, 

4. Araştırma, Geliştirme, Proje, 

5. Fiziki, Teknolojik Altyapı 

6. Bilimsel, Sanatsal, Kütürel Faaliyet Alanları, 

7. Ölçme ve Değerlendirme, 

8. İnsan Kaynakları Yönetimidir. 

 

Paydaş Analizi 

Stratejik planlamanın temel unsurlarından birisi olan katılımcılık ilkesi doğrultusunda kamu idaresinin etkileşim içinde olduğu tarafların 

görüşlerini alması ve elde ettiği görüşleri planlama sürecinde dikkate alması büyük önem arz etmektedir.  

Kamu idaresinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ile bu hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayan veya üretimin doğrudan ortağı olan kişi, 

kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ihtiyaç odaklı ve amaca dönük politika ve stratejilerin üretilmesi için olmazsa olmazdır. Bu süreç 

ayrıca üretilen politikalar ile faaliyet ve projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlama ve uygulama aşamasını kolaylaştırması 

bakımından oldukça önemlidir.  

Paydaş analizi sürecinde İlçemizdeki kurumlar, ilgili mevzuat, hizmet envanteri ve faaliyet alanları analiz edilerek paydaşlar belirlenmiştir. 

Etki/önem matrisi kullanılarak paydaşlar önceliklendirilmiş ve nihai paydaş listesi oluşturulmuştur.  
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Belirlenen paydaşların idarenin hangi ürün ve hizmetleriyle ilgili oldukları, idareden beklentileri, bu paydaşların idarenin ürün ve hizmetlerini 

nasıl etkilediği ve etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla “Paydaş Anketi” geliştirilmiştir. Ankette idarenin tanınırlığı, idareye yönelik 

memnuniyet durumu, ilişkili olunan ve öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik sorulara yer verilmiştir.  

Paydaş anketi okul, kurum, ilçe çalışanları, öğrenciler, veliler, kamu kurumlarına uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulan anket kısa bir 

süre içerisinde yaklaşık 1.500 paydaş tarafından yanıtlanmıştır.  

 

Tablo 3: Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İç ve Dış Paydaşları 

İÇ PAYDAŞLAR DIŞ PAYDAŞLAR  

İlçe Milli Eğitim Müdürü Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel ve Yöneticileri Eğirdir Kaymakamlığı Sivil Toplum Kuruşları (STK) 

Okul/Kurum Müdürlükleri Eğirdir İlçe Emniyet Amirliği Veliler 

Özel Kurumlar Eğirdir  Belediyesi Eğirdir de 
Eğitime Hizmet Eden Hayırseverler 

Öğretmenler Eğitim Sendikaları Spor Kulüpleri 

Öğrenciler Eğirdir İlçe Sağlık 
Müdürlüğü 

SDÜ 
Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 

Okul Aile Birlikleri Eğirdir İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü 

 

 

Elde edilen görüş ve öneriler sorun alanlarının belirlenmesinde dikkate alınmış ve geleceğe yönelim bölümündeki hedef ve tedbirlere 

yansıtılmıştır. 

Anket sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlarının en çok ilişkili olduğu faaliyet alanlarının ilkokul, 

ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde yürütülen zorunlu eğitim faaliyetleri, öğrenci başarısının artırılmasına yönelik faaliyetler, öğrencilerin 

sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel faaliyetlere katılımı, öğretim programları ve rehberlik faaliyetleri olduğu görülmektedir.  
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Şekil 2: Paydaşlarımızın Görev Alanları Dağılımı 

 

 

Şekil 2’deki veriler incelendiğinde anketimize katılan paydaşlarımızın %55’lik bölümünü kamu çalışanları, %15’lik bölümünü özel sektör 

temsilcileri ve %15’lik bölümünü ise diğer meslek gruplarının oluşturduğu görülmektedir. 

55%

15%

30%

Kamu Çalışanı

Özel Sektör Çalışanı

Diğer



 
 

20 
 

Şekil 3: Başarılı Bulunan Faaliyet Alanlarımız 

 

 

Şekil 3’de verilen cevaplar değerlendirildiğinde anketimize katılan paydaşlarımız tarafından Müdürlüğümüzün en başarılı bulunan 5 

faaliyeti; Beyaz Bayrak Projesi, Beslenme Dostu Okul Projesi ve Diyabet Programı, Sosyal Etkinlikler, Tubitak Projeleri, FATİH Projesi 

Bileşenlerinin Kullanımı, AB Projeleri uygulanması olarak seçilmiştir. 
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Başarılı Bulunan Faaliyet Alanlarımız

Beyaz Bayrak / Beslenme Dostu / Okullarda Diyabet Projesi Fatih Projesi Bileşenlerinin Kullanımı

Sosyal Etkinlikler Tubitak Projeleri

AB Projeleri
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Şekil 4:Başarılı Bulunmayan Faaliyet Alanlarımız 

 

 

Şekil 4’te verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlarımız tarafından başarılı bulunmayan faaliyetlerimiz; Yerel Projelerin Üretilmesi ve 

Uygulanması, Üniversitelerle İşbirliği ve Hizmetiçi Eğitimler olarak ortaya çıkmıştır. 
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Başarılı Bulunmayan Faaliyet Alanlarımız

Yerel Projelerin Üretilmesi ve Uygulanması Üniversitelerle İşbirliği Hizmet İçi Eğitimler Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği
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Şekil 5: İlçemizde Kullanılabilecek Fırsatlar 

 

 

Şekil 5’teki veriler incelendiğinde paydaşlarımıza göre ilimizde kullanılabilecek 6 fırsat şöyle sırlanmıştır; İlçe Genelindeki Eğitim 

Seviyesinin Yüksek Olması, İlçenin İl Merkezine Yakn olması, Su Ürünleri Potansiyeli, Su, Doğa ve Kış Sporları Turizmi, Tarımsal Ürünler 

Potansiyel, ile Elma Üreticiliği olarak ortaya çıkmıştır. 
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İlçemizde Kullanılabilecek Fırsatlar

Eğitim Seviyesinin Yüksek Olması İlçenin İl Merkezine Yakın Olması Su Ürünleri Potansiyeli

Su, Doğa ve Kış Sporları Turizmi Tarımsal Ürünler Potonsiyeli Elma Üreticiliği
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Şekil 6: Geliştirilmesi Gerektiği Düşünülen Alanlarımız 

 

 

Şekil 6’da verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlarımıza göre Müdürlüğümüzün geliştirilmesi gerektiği düşünülen alanlarımız 

sırasıyla Yerel Projelerin Yürütülmesi, Okullarda Eğitim Teknolojileri Kullanımı, Okullardaki Fiziki Şartlar ile ilgili çalışmalar, Eğitsel, Mesleki 

ve Kişisel İletişim Çalışmaları, ve Okullardaki Yardımcı Hizmetlerdeki Personel Eksikliği olarak belirtilmiştir.  
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Geliştirilmesi Gerektiği Düşünülen Alanlarımız

Yerel Projelerin Yürütülmesi Okullarda Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı Okullarda Fiziki Şartlar İle İlgili Çalışmalar

Eğitisel, Mesleki ve Kişisel İletişim Çalışmaları Okullarda Yardımcı Hizmetlerdeki Personel Eksikliği
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Şekil 7: Referans Alınması Beklenen Temel Değerler 

 

 

Şekil 7’de verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlarımıza göre Müdürlüğümüzün Adalet ve Tarafsızlık, Fırsat Eşitliği, Doğruluk, 

Bilimsellik ve Üretkenlik değerlerini referans alması beklenmektedir. 
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Referans Alınması Beklenen Temel Değerler

Adalet ve Tarafsızlık Fırsat Eşitliği Doğruluk Bilimsellik Üretkenlik
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Paydaşların İlçe MEM faaliyetlerinden memnuniyet düzeyine ilişkin elde edilen bilgilere ise Şekil 8’de yer verilmiştir. 

Şekil 8: Paydaşların İlçe MEM Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi 

  

 

Şekil 8’deki veriler incelendiğinde paydaşların yüzde 65’inin İlçe MEM faaliyetlerinin geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan üzerinden 

yapılan değerlendirmede3-4 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır. Paydaşların bakanlık faaliyet alanları arasında en sorunlu olarak 

gördükleri alanlara ilişkin verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde sırasıyla öğretmen atama, yetiştirme ve yer değiştirme politikaları, okul 

yöneticiliği politikaları, öğretim programları ve zorunlu eğitim kademelerindeki eğitim faaliyetleri, öğretmen niteliğine yönelik faaliyetler ve 

zorunlu eğitim kademelerindeki eğitim faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

9,97%; 10%

20,41%; 21%

39,25%; 39%

20,17%; 20%

10,20%; 10%

Paydaşların İlçe MEM Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Hiç Memnun Değilim

Memnun Değilim

Biraz Memnunum

Memnunum

Tamamen Memnunum
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Paydaşların öncelik verilmesi gereken faaliyet alanlarına ilişkin verdiği cevaplar ise Şekil 9’de verilmiştir. 

 

                                         Şekil 9: Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları 

 

Sekil 9 daki cevaplar değerlendirildiğinde verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlar önümüzdeki beş yıllık süreçte en çok öncelik 

verilmesi gereken alanlar arasında sırasıyla öğretmen politikaları, öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, öğrencilerin bilimsel, kültürel, 

sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı, zorunlu eğitim faaliyetleri ve öğretim programları olduğu görülmektedir. 
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24%
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40%

4%
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Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları

Okulların temizlik ve düzeni

Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler

Öğrencilerin sosyal, sportif, sanatsal, bilimsel ve kültürel
faaliyetlere katılımı

Öğretim programları/müfredat

Rehberlik faaliyetleri

Öğretmen politikaları (atama, yetiştirme, yer değiştirme, nitelik
vb.)

Okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkânları

Okullarda/eğitimde teknoloji kullanımı
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                                    Şekil 10: Memnun Olunan Faaliyet Alanları 

 

 

Sekil 10 daki veriler değerlendirildiğinde veriler değerlendirildiğinde paydaşlar sırasıyla hayat boyu öğrenme faaliyetleri, zorunlu eğitim 

faaliyetleri, okul öncesi eğitim faaliyetleri ile eğitimde teknoloji kullanımına yönelik faaliyetleri en çok memnun oldukları alanlar arasında 

göstermiştir. Paydaş anketinden elde edilen yukarıdaki bulgulardan yola çıkılarak elde edilen görüş ve öneriler sorun alanlarının 

belirlenmesinde dikkate alınmış ve geleceğe bakış bölümündeki hedef ve tedbirlere yansıtılmıştır. 

15%

17%

15%
31%

15%

3% 4%

Memnun Olunan Faaliyet Alanları

Diğer

Okullarda / eğitimde teknoloji kullanımı

Hayatboyu öğrenme faaliyetleri

Zorunlu eğitim Faaliyetleri (İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim.)

Okul öncesi eğitim faaliyetleri.

Rehberlik faaliyetleri

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere
katılımı
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Kuruluş İçi Analiz 

Kurum Kültürü Analizi 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kurum kültürü analiz çalışması 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında odak bir grupla 20-21 

Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgu, sonuç, öneri ve değerlendirmelere aşağıda sunulmuştur.  

Çalışma sonuçlarına göre geliştirmeye açık alanlar öncelik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır; 

1- Ödül ve Ceza Sistemi,  

2- Motivasyon Mekanizmaları,  

3- İnsan kaynaklarının katılımcılık anlayışı,  

4- Kurum içi iletişim,  

5- Çalışanların güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerine etkin katılımları,  

6- Örgütsel öğrenme, bilgi paylaşımı ve birimler arası koordinasyon. 

Gerçekleştirilen analizlere göre kurumun güçlü olduğu alanlar öncelik sırasına göre: 

1- İletişime dayalı iş görme yaklaşımı,  

2- Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği,  

3- Takım çalışmasına yatkınlık,  

4- Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı,  

5- Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri,  

6- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün dış çevrede meydana gelen değişimlere ayak uydurabilmesi,  

7- Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesidir. 
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Teşkilat Yapısı 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Teşkilat şeması aşağıdaki Şekil:11 de gösterilmiştir. 

Şekil 11: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması  

 

Ahmet 
ARMUTOĞLU

İlçe MEM Müdürü

Abdurrahim TAN

Şube Müdürü 

Özel Öğretim 
Kurumları

Ortaöğretim

İnsan Kaynakları 
Hizmetleri

(1,2,3,4,5)

Mesleki Ve Teknik 
Eğitim

Özel Büro

İnşaat Ve Emlak

Ölçme Ve 
Değerlendirme

Ahmet İÇALAN

Şube Müdürü 

Özel Eğitim Ve 
Rehberlik 
Hizmetleri

Bilgi İşlem Ve 
Eğitim Teknolojileri

İş Sağlığı Ve 
Güvenlik

Temel Eğitim

Strateji Hizmetleri

Din Öğretimi

Hayat Boyu 
Öğrenme

Yüksek Öğretim Ve 
Yurtdışı Hizmetleri

Destek Bölümü
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İnsan Kaynakları 

Eğitim sistemlerinin nihai amacı; topluma faydalı, toplumsal değerleri gözeten, etkili iletişim becerilerine sahip, değişime uyum sağlayabilen, 

öğrenmeyi öğrenen, bilişim teknolojilerini verimli kullanabilen, kendisiyle ve toplumla barışık, inisiyatif alan, araştıran, sorgulayan ve eleştirel 

düşünme becerilerine sahip özgür bireyler yetiştirebilmektir. 

Kurumlarda insan kaynaklarını, organizasyonel amaçlar doğrultusunda en verimli şekilde kullanmak; insan kaynağının iç ve dış gelişmelere 

uygun olarak etkin bir şekilde planlanmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamak kurumun verimliliği açısından büyük önem 

taşımaktadır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 15 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 467 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. Personel 

bilgileri “Tablo 4 de” yer verilmiştir. 

 

Tablo 4 : İlçe MEM Çalışanlarının Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet Bilgilerine Göre Dağılımı (14.12.2018) 
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Eğitim Öğretim Hizmetleri 16 25 41 132 219 346 5 2 7 0 0 0 152 252 404 

Genel İdari Hizmetler 1 0 1 5 4 9 2 2 4 5 3 8 13 9 22 

Teknik Hizmetler 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 3 1 4 

Sağlık Hizmetleri 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Yardımcı Hizmetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 30 24 6 30 

İşçi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 8 40 32 8 40 

Genel Toplam 16 25 42 137 216 356 10 5 15 61 17 78 224 277 501 
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İlçe Geneli Hizmet Sınıflarına Göre Personel Durumu 

Hizmet Sınıfları Personel Sayısı 

Eğitim Öğretim Hizmetleri 404 

Genel İdari Hizmetler 22 

Teknik Hizmetler 4 

Sağlık Hizmetleri 1 

Yardımcı Hizmetler 30 

İşçi 40 

TOPLAM 499 

 

Teknolojik Kaynaklar 

Bakanlık tarafından oluşturulan teknik altyapının verimli ve bilinçli kullanılması yönünde personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. 

Hizmetlerinin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde sunulması için güncel teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu 

kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin 

büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet 

Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs, Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, 

MTSK, Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi, Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım 

Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi 

modüllere ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün iş ve işlemleri için birimler 

arasında iletişim ağı kurulmuştur. İlçe MEM resmi yazışmaları elektronik ortamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır. 

Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim 

süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla ilköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar FATİH projesi kapsamına 
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alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi planlanan proje ile dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) 

donanımının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmaktadır. 

Teknolojik Altyapımız 

TÜRÜ SAYISI 

Bilgisayar Sayısı 267 

Bilgisayar Laboratuvarı 12 

Yazıcı 51 

Etkileşimli Tahta 294 

Tablet Bilgisayar  

Çok Amaçlı Yazıcı 47 
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Mali Kaynaklar 

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, kredi 

ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin bağışları ve okul-aile birlikleri gelirleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki Tablolarda 2019 Yılı Müdürlüğümüz 

Bütçesi Ekonmik Sınıflandırması  (Tablo 3’ te) yer verilmiştir.  

Tablo 5: 2019 Yılı MEM Bütçe Tasarısı (Ekonomik Sınıflandırma) 

Eko 

Kod 
Ödenek Türü 

2018 Yılı Bütçe Kanunu 
Ödeneği 

2019 Yılı Bütçe Teklif 
Ödeneği 

Değişim Oranları(%) 2019 Yılı Bütçe Payları (%) 

01 Personel Giderleri 40.233.638,54 51.712.295,62 28,53 85 

02 
Sosyal Güvenlik Kurumuna 
Devlet Primi Giderleri 

6.035.045,70 8.202.230,36 35,91 13 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri  1.088.245,84 1.256.706,30 15,48 2 

Toplam 47.356.930,08 61.171.232,28 79,92 100 
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PESTLE Analizi 

PESTLE analiziyle MEM üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit 

edilmesi amaçlanmıştır. Müdürlüğümüzü etkileyen ya da etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması bu analizin ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Aşağıdaki matriste PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar ile bunların oluşturacağı potansiyel 

fırsatlar ve tehditler ortaya konulmaktadır. 

 

GZFT Analizi 

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem olan GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler ) analizidir. Genel anlamda 

kurum/kuruluşun bir bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre 

şartlarıyla uyumlu hale getirilmesi sürecine GZFT analizi adı verilir. GZFT analizi, kurum/kuruluş başarısı üzerinde kilit role sahip faktörlerin 

tespit edilerek, stratejik kararlara esas teşkil edecek şekilde yorumlanması sürecidir. Bu süreçte kurum/kuruluş ve çevresiyle ilgili kilit faktörler 

belirlenerek niteliğini artırmak için izlenebilecek stratejik alternatifler ortaya konulmaktadır. İdarenin ve idareyi etkileyen durumların analitik 

bir mantıkla değerlendirilmesi ve idarenin güçlü ve zayıf yönleri ile idareye karşı oluşabilecek idarenin dış çevresinden kaynaklanan fırsatlar ve 

tehditlerin belirlendiği bir durum analizi yöntemidir. 

Müdürlüğümüzce yapılan GZFT analizinde Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile Müdürlüğümüz için fırsat ve tehdit olarak 

değerlendirilebilecek unsurlar tespit edilmiştir. Bu hususlara Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6:  GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

 İlgi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek çeşitlilikte okul ve 

program türünün varlığı 

 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursların çeşitliliği ve 

yaygınlığı 

 Yatılılık ve bursluluk imkânları 

 Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi sistemlerinin 

etkin kullanımı 

 Mesleki ve teknik eğitimde önceki öğrenmelerin 

tanınmasına imkân veren sistemin varlığı 

 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının istenen seviyede 

olması 

 Yeniliğe, gelişime ve takım çalışmasına yatkın insan 

kaynağı 

 Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği 

 Okullarda okul aile birliklerinin mevcut olması 

 Okullaşma oranının yüksek olması 

 Velilerin eğitim kurumlarıyla işbirliğine istekli olması 

 

• Yükseköğrenimli, alanında yetişmiş çalışanların varlığı 

• Nitelikli ve tecrübeli okul yöneticilerinin bulunması 

• Nitelikli ve tecrübeli okul yöneticilerinin bulunması 

• Şeffaf ve paylaşımcı bir hizmet anlayışı 

• İşletmede beceri eğitimi ve staj uygulamaları için 

gerekli protokollerin yapılabilmesi 

• Çeşitli iletişim imkânlarının olması 

• Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda evlerine yakın  

okullara yerleştirmeleri 

• Okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına ilişkin  

çalışmaların yapılması 

• Öz değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları 

• Dış çevrede meydana gelen değişimlere ayak  

uydurabilme kapasitesi 

• Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesi 

• Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı 

• Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri 
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ZAYIF YÖNLER 

 Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının öğrenci talepleri 

ile uyumu 

 Özel eğitim okul ve kurumlarının yaygınlık ve yeterliliği 

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik etkili 

bir tarama ve tanılama sisteminin yeterliliği 

 Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel farklılıklar 

 Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin yeterliliği 

 Yabancı dil eğitiminin yeterlilik düzeyi 

 Ücretli öğretmen uygulaması 

 Boşanma oranlarının (parçalanmış aile çocukları) yüksek 

olması 

 Birleştirilmiş sınıflı okulların varlığı 

 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz algı 

 Yeniliğe ve gelişmeye direnç gösteren çalışanların varlığı 

 Yöneltme, rehberlik ve danışma hizmetlerinin yetersizliği 

 AB projelerine başvuruların yetersizliği 

 Spor salonları, konferans salonları, oyun alanları, 

kütüphane, resim odası ve müzik odası gibi fiziksel 

alanların yetersizliği 

 Bilişim araçları ve internet bağımlılığı 

 Kurum içi personelde bilgilendirme ve iletişim yetersizliği 

 Mesleki eğitimde öğrencilerin staj imkânlarının kısıtlı 

olması 

 Karar almada katılımcılığın istenilen düzeyde 

sağlanamaması 

 Kurum personelinin performansını yükseltecek hizmet içi 

eğitimlerin yeterli sayıda olmayışı. 

 Teknolojik altyapının her okul/kurumda eşit bir düzeyde 

olmayışı 

 Hizmet binamızın yetersizliği 

 İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı alanında önlemlerinin 

yetersizliği 

 Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık düzeyleri ile 

ödül ve ceza sisteminin etkililiği ve yeterliliği 

 Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin düşük olması 

 Taşra teşkilatının yetki sınırlılığı 

 Ölçme ve değerlendirme sisteminin yeterliliği 

 Erken çocukluk dönemi eğitiminin yeterliliği 

 Kadrolu yönetici eksikliği 

 Kadrolu yardımcı personel eksikliği 

 Açık  liselerdeki  zorunlu eğitim çağındaki öğrenci 

sayısının artması  
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FIRSATLAR 

 Hayat boyu öğrenmenin çeşitliliği  

 Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek artması 

 Taşımalı ulaşım ağının gelişmesi 

 Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı sağlaması 

 Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 

 Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin artması 

 Gelişen teknolojilerin eğitimde kullanılabilirliğinin artması 

 Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim konusunda iş 

birliğine açık olması 

 Derslik başına düşen öğrenci sayılarının standartların 

altında olması 

 İlçemizin, güvenli ve yaşanabilir bir ilçe oluşu 

 Süleyman Demirel Üniversitesi’nin işbirliğine açık ve istekli 

oluşu 

 İlçemizin bazı bölgelerinin zorunlu hizmet kapsamında 

olması 

 Dünya da ve Türkiye’de hızlı gelişim sergileyen teknoloji 

alanındaki çalışmalara uyum sağlaması 

 Hizmet etki alanımızın geniş olması 

 Yerel ve ulusal projelerin varlığı 

 Yerel yönetimlerin kurumumuzla işbirliği içerisinde olması 

 Merkez, ilçeler ve köyler arasında ulaşım kolaylığı 

 Sivil Toplum Kuruluşlarının eğitime destek vermekte istekli 

oluşları 

 Yerel medyanın, eğitim çalışmalarını tanıtmaya yönelik 

desteğinin olması 

 Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, dijitalleşme ve endüstri 

4.0 gibi değişikliklerin getirdiği yenilikler 

 Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik 

eğitimin önemli olduğu algısı 

 Sosyal medya okuryazarlık becerilerinin gelişmesinin 

portaller, web siteleri ve mobil uygulamalarla mezunların 

takibine imkân tanıması 

 TYÇ ve meslek standartlarına ilişkin yeterlilik düzeylerinin 

tanımlanması 

 Sertifika temelli kurs-eğitimlerin tüm dünyada kabul 

görmeye başlaması 

 Belgeli çalışanların istihdam edilmesine yönelik olumlu 

yönde atılan adımlar 

 İlçemizde genç ve dinamik nüfusun fazla olması 
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TEHDİTLER 

 Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim konusunda 

yeterli bilgiye ve farkındalığa sahip olmaması 

 Bazı okul türlerine yönelik olumsuz toplumsal algı 

 Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli düzeyde 

olmaması 

 Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 

yönlendirmede yetersizlik 

 Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 

 İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, doğru ve güvenilir 

bilgiyi ayırt etme güçlüğü 

 Toplumda kitap okuma, spor yapma, sanatsal ve kültürel 

faaliyetlerde bulunma alışkanlığının yetersiz olması 

 İş gücü piyasasının yeterince şeffaf olmaması ve ucuz iş 

gücü talebi 

 Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları nedeniyle sadece 

öğretimin ön plana çıkması 

 Zararlı madde kullanımının artması 

 Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel yönetimlerin 

katkısının yetersiz olması 

 Ülkemizin deprem kuşağında yer alması 

 Bazı velilerin ilgisizliği ve gelişime kapalı oluşu 

 Aile bütünlüğünün bozulması 

 İlçelerde öğretmen sirkülasyonunun fazla olması 

 Sosyal sportif ve kültürel etkinlik alanlarının yetersizliği 

 Teknolojinin yanlış kullanımı, internet bağımlılığı 
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Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi aşamalarında öne çıkan, durum analizini özetleyebilecek türde ifadelerden 

oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun alanları dikkate alındığında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya koymaktadır.  

Durum analizinde yer alan her bir bölümde yapılan analizler sonucunda belirlenmiş olan tespitler ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak 

Müdürlüğümüz stratejik planının mimarisi oluşturulmuştur. 

Geleceğe Bakış 

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

Müdürlüğümüz Misyonu 

Müdürlüğümüz misyonu belirlenirken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi ve ilgili diğer mevzuat ve üst politika belgelerinden yararlanılmıştır. 

 

Misyonumuz:  

Evrensel değerler ile milli kültürümüzü özümsemiş, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, eleştirel düşünebilme, bilim üretebilme ve problem 

çözebilme yetkinliğine sahip, sorgulayıcı, araştırmacı, girişimci, iletişime ve paylaşıma açık, ahlaklı ve mutlu bireyler yetişmesine ortam ve 

imkân sağlamak. 

 

Vizyonumuz:  

Hayata hazır, temel değerlerine sahi çıkan, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren lider bir eğitim sistemi. 
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Müdürlüğümüz Temel Değerleri 

Müdürlüğümüzün aşağıda verilen temel değerleri; Bakan ve üst yöneticilerin perspektifleri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşleri dikkate 

alınarak nitel analiz, toplumsal beklentiler, paydaş düşünceleri, kurumun vizyonu gibi faktörler değerlendirilerek ortaya konulmuştur. 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Temel Değerleri 

Müdürlüğümüzün aşağıda verilen temel değerleri; Bakanlığımızın temel değerleri çerçevesinde ilçemiz değerleri göz önüne alınarak ortaya 

konulmuştur.  

 

Temel Değerlerimiz: 

1.  İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Milli ve Manevi Değerlerimiz 

3. Ahlaklı ve Mutlu Bireyler 

4. Eğitim Hakkı, Fırsat ve İmkân Eşitliği 

5. Kaliteli Eğitim 

6. Her Yerde Eğitim 

7. Yönetim Süreçlerinde Şeffaflık ve Ortak Akıl 

8. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık 

9. Doğaya ve Çevreye Saygı 

10. Analitik ve Bilimsel Bakış 

11. Girişimcilik ve İnovasyon 

12. Araştırmacılık ve Üretkenlik 

13. Meslek Etiği ve Mesleki Beceri 

14. Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

15. Erdemlilik ve Liyakat 
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Amaç 1: Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1:Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. 

 

Hedef 1.2:Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri 

sistemine yönelik etkin çalışmalar yürütülecektir. 

 

Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1:Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına 

geçilecektir. 

Hedef 2.2:Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve 

modeli uygulanacaktır 

 

Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri 

sağlanacaktır.  

Hedef 3.1:Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek 

yaygınlaştırılacaktır 

Hedef 3.2 Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve 

değerleri içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Hedef 3.3:Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 
 

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile  

toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.  

Hedef 4.1:Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
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Hedef 4.2:Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya 

kavuşturmak için yapılan çalışmalar uygulanacaktır. 

Hedef 4.3:Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Amaç 5:Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri 

desteklenecektir. 

Hedef 5.1:Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

yapılanması uygulanacaktır. 

Hedef 5.2:Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli 

yaklaşım modeli ile ilgili gelişmeler takip edilip uygulanacaktır. 

Hedef 5.3:Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan 

doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Amaç 6:Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının 

gereklerine uygun biçimde yapılan düzenlemeler uygulanacaktır.  

Hedef 6.1:Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 

Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecektir. 

Hedef 6.3:Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi ve yerel ihtiyaçlar göz önüne alınarak güçlendirme çalışmaları yapılması 

sağlanacaktır. 

Hedef 6.4:Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 7:Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçmek için yapılan 

çalışmalar uygulanacaktır. 

Hedef 7.1:Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirmek için 

yapılan çalışmaların uygulanması sağlanacakır. 
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Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Bu bölümde Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef, hedef kartı ve stratejilerine yer verilmiştir. Stratejilere ilişkin 

yapılacak çalışmaları belirten eylemler ile hedef kartlarında yer alan göstergelerin tanım, formül ve kavramsal çerçevelerine “Eylem Planı ve 

Gösterge Bilgi Tablosu” dökumanında ayrı olarak yer verimiştir.  

Amaç 1:  

Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1. Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.1 
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için 

etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi hayata geçirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim döneminde 
bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda 
en az bir faaliyete katılan öğrenci oranı (%)   

İlkokul 

35 

%71,10 %82,58 %87 %92 %96 %100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul %78,29 %84,78 %88 %92 %96 %100 6 Ay 6 Ay 

Lise %65,00 %69,66 %75 %80 %85 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı 

İlkokul 

35 

23,05 24 25 25 26 27 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 8,84 9 10 11 12 13 6 Ay 6 Ay 

Lise 4,32 6 7 8 9 10 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranı 
(%) 

30 %12 %11 %10 %9 %8 %7 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi, Özel Eğitim ve 

Rehberlik Şubesi, Özel Öğretim Kurumları Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi. 

Riskler - Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin bölgeler arasında farklılık göstermesi, 
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- Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği, 

- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, 

- Öğrencilerin ve öğretmenlerin mevcut durumda yeterlilik temelli ölçme uygulamalarına alışkın olmaması. 

Stratejiler 

S 1.1.1 
- Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme 
yapılacaktır. 

S 1.1.2 - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir. 

S 1.1.3 - Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 850.000,00 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması, 

- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 

- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

- Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin tüm illere yaygınlaştırılması, 

- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği yapılması, 

- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları 

yürütülmesi, 

- Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması. 

 

Hedef 1.2. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine 

yönelik etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Amaç 1 
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların 

kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.2. 
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine yönelik etkin 
çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması 20 69 70 71 73 75 80 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Yabancı dil eğitimine yönelik geliştirilen dijital içerik 
sayısı 

20 277 305 335 368 400 440 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 
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İş Birliği Yapılacak Birimler DÖGM, HBÖGM, MTEGM, OGM, ÖERHGM, ÖÖKGM, TEGM, ÖYGGM, YEĞİTEK. 

Riskler 

- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması, 
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması, 
- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması, 
- Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek olması. 

Stratejiler 

S 1.2.1 - Ülke genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacaktır. 

S 1.2.2 - Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi sağlanacak ve dijital içerikler geliştirilecektir. 

S 1.2.3 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

Maliyet Tahmini 950.000,00 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşımın olmaması, 
- Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul türlerini dikkate almayan tek tip bir yaklaşımla 
yapılması, 
- Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması, 
- Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş birliğinin yetersiz olması, 
- Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil becerilerinin ölçülmemesi ve bunların dikkate alınmaması. 

İhtiyaçlar 

- Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin yapılması, 
- Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi, 
- Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması, 
- Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması. 
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Amaç 2: 

Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

 

Hedef 2.1. Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına 

geçilecektir. 

Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.1 Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1 Bakanlık tarafından yürütülen hizmetlerin sınırları 
açıkça belirlenerek ve riskler dikkate alınarak yetki devri 
yapılmasına yönelik sistem kurulması 

100         

PG 2.1.2. Kurulacak eğitsel veri ambarının kullanılması. 20 0 %40 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.3. Kurulan okul stratejik planları ile yıllık okul gelişim 
planlarının izlenmesi için veri girilmesi. 

30 0 %10 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.4. Bakanlık bilgi edinme sistemlerinden hizmet alanların 
memnuniyet oranı (%) 

10 %88,90 %90 %90 %90 %90 %90 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Başkanlığı 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm birimler 

Riskler 

- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi,  
- Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar, 
- Yeni kurulacak birimler ile mevcut birimler arasında olası yetki çakışması, 
- Okul planlarında belirlenen amaçların bağlantısız olması. 

Stratejiler 

S 2.1.1 
- Bakanlığın bilgi işlem ve otomasyon ihtiyaçları karşılanacak, bürokratik süreç azaltılacak ve okul bazında veriye dayalı yönetim 
sistemine geçilecektir. 

S 2.1.2 - Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme memnuniyet oranları arttırılacaktır. 

S 2.1.3 -Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 

Maliyet Tahmini 850.000,00 TL 

Tespitler 

- Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması, 
- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması, 
- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması, 
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383)  ücretli olmasından dolayı çok fazla veli tarafından kullanılmaması. 



 
 

47 
 

İhtiyaçlar 

- İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması, 
- Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği, 
- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması, 
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretsiz yapılacak olmasından dolayı kaynak ihtiyacı. 

 

 

Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve 

modeli uygulanacaktır. 

Amaç 2 Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

Hedef 2.2 
Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve  modeli 
uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim 
alan personel oranı (%) 

PG 2.2.1.1 Alanında lisansüstü 
eğitim alan öğretmen oranı(%) 

40 

- - - %10 %40 %60 

6 Ay 6 Ay PG 2.2.1.2 Yönetim alanında 
lisansüstü eğitim alan yönetici 
oranı(%) 

- - - %10 %40 %60 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 20 %10 %12 %14 %19 %22 %25 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 40 %8 %7,5 %7 %6,5 %6 %5,5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler 
ABDİGM, DÖGM, HBÖGM, MTEGM, OGM, ÖERHGM, ÖÖKGM, PGM, TEGM, YYEGM, ÖDSHGM, SGB, 
TTKB, TKB, YEĞİTEK. 

Riskler 

- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi aksatması, 
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet, 
- Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı sağlanamaması, 
- Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler için verilecek teşviklerin maliyeti, 
- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması. 

Stratejiler 
S 2.2.1 

- Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere yapılandırılacak hizmet içi eğitimler müdürlüğümüzce takip edilip 
uygulanacaktır. 

S 2.2.2 -İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 960.000,00 TL 

Tespitler - Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 
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- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması, 
- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması, 
- Ülke genelinde dengeli norm dağılımının olmaması, 
- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulunmaması. 

İhtiyaçlar 

- Bakanlık bütçesinde personel giderleri için ayrılan ödeneğin meslek kanunu, ücretli öğretmen ile dezavantajlı bölgelerde görev yapan 
öğretmenler için yapılacak iyileştirmelere göre yükseltilmesi, 
- Mevzuat düzenlemesi süreçlerinde katılımcılığı sağlamak üzere platformlar oluşturulması, 
- Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması, 
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda mali kaynak. 
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Amaç 3:  

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.1.Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.1 Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, toplum temelli erken çocukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi(%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.13-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) 40 %49,02 %53,5 %54 %59 %65 %75 6 Ay 6 Ay 
PG 3.1.2İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 
okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 

30 %70 %80 %82 %85 %95 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları 
elverişsiz öğrenci sayısı 

10 0 100 110 110 120 150 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin uyumunun 
sağlanmasına yönelik öğretmen eğitimlerine katılan okul 
öncesi öğretmeni oranı (%) 

20 0 %20 %20 %20 %20 %20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİDB, DHGM,  HBÖGM,  HHGM,  İEDB,  ÖERHGM,  ÖÖKGM,  ÖYGGM,  PGM,  SGB, TTKB.  

Riskler 

- Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve eğitim maliyetinden kaçınması, 
- Erken çocukluk eğitim hizmeti veren kurumların işleyişi ve denetiminin tek elden yürütülememesi, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması, 
- Erken çocukluk eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili istenen düzeyde bilgi ve beceriye sahip 
olmaması, 

Stratejiler 

S 3.1.1 - Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

S 3.1.2 - Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem oluşturulacaktır. 

S 3.1.3 - Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 560.000,00 TL 

Tespitler 

- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak kadar yaygın ve esnek zamanlı olmaması, 
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması, 
- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle izlenip değerlendirilememesi ve erken çocukluk eğitim hizmetine 
yönelik ortak bir kalite standardının olmaması, 
- Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda yeterli düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmaması, 
- Yurdun bazı kesimlerinde şartları elverişsiz bazı ailelerin özellikle geçici koruma altında olanlar ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin erken çocukluk 
eğitimine erişimde sorunlar yaşaması. 
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İhtiyaçlar 

- 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması için mevzuat düzenlemesinin yapılması, 
- Öğretmen ataması ve öğretmenlerin erken çocukluk eğitimi konusundaki deneyimlerini artırmak için hizmet içi eğitim faaliyetleri, 
- Şartları elverişsiz çocukların erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet modellerinin geliştirilmesi,  
- Erken çocukluk eğitimi konusunda ailelere ve topluma yönelik farkındalık çalışmaları, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde farklı kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması. 

 

 

Hedef 3.2. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri 

içselleştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Amaç 3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.2 
Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içselleştirebilecekleri 

bir temel eğitim yapısına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 3.2.1İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden 

öğrenci oranı (%) 
20 %37,39 %30 %23 %16 %8 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 Temel 

eğitimde 20 gün ve 

üzeri devamsız 

öğrenci oranı 

PG 3.2.2.1İlkokulda 20 gün ve üzeri 

devamsız öğrenci oranı (%) 
20 

%5,7 %5,2 %4,7 %4 %3,7 %3,5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2Ortaokulda 20 gün ve üzeri 

devamsız öğrenci oranı(%) 
%9,7 %9,2 %8,7 %8,5 %8 %7,5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 Temel 

eğitimde okullaşma 

oranı (%) 

PG 3.2.3.16-9 yaş grubu okullaşma 

oranı (%) 
20 

%98,35 %98,7 %99 %99,3 %99,6 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu okullaşma 

oranı (%) 
%98,62 %98,8 %99 %99,4 %99,7 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4 Temel 

eğitimde öğrenci 

sayısı 30’dan fazla 

olan şube oranı (%) 

PG 3.2.4.1 İlkokulda öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan şube oranı (%) 
20 

%22,45 %22 %20 %18 %15 %10 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan şube oranı (%) 
%30,28 %30 %28 %25 %21 %15 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖGM, DHGM, SGB, TTKB, OGM, MTEGM, ÖERHGM, ÖÖKGM, HBÖGM, İEDB. 

Riskler 

- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme anlayışından uzaklaştırması, 

- Yurtiçi ve yurt dışı göç hareketlerin yaşanması ve nüfusun ülke genelinde homojen bir şekilde dağılmaması, 

- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, 
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- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim temelli değerlendirme konusunda deneyim 

eksikliği. 

Stratejiler 
S 3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır. 

S 3.2.2 İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak ve tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır. 

Maliyet Tahmini 740.000,00 TL 

Tespitler 

- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme 

ihtiyacı, 

- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

- Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin kurulması, 

- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 

- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 

- Öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 

 

 

Hedef 3.3. Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

 

Amaç A3 Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.3 Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.3.1Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor 
kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı (%) 

30 0 %2 %4 %4 %5 %5 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 Birleştirilmiş sınıfların öğretmenlerinden eğitim 
faaliyetlerine katılan öğretmenlerin oranı (%) 

30 0 %5 %10 %15 %20 %25 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.3 Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen 
başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%) 

40 0 %70 %80 %85 %90 %95 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler  SGB, İEDB, DHGM, DÖGM, ÖERHGM. 

Riskler - Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 
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- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 
- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 
- Okullara kaynak aktarılmasında kullanılacak kriterlerin belirsiz olması, 
- Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlerin ortalama görev süresinin düşük olması. 

Stratejiler 
S 3.3.1  - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

S 3.3.2 - Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların niteliği artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 450.000,00 TL 

Tespitler 

- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlarla yeterince etkileşim içinde olmaması, 
- Öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin toplumsal kültürümüze yönelik kazanımları yeterince edinememesi ve hedeflenen başarıyı 
gösteremeyen öğrencilerin yeterince desteklenememesi, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemede yetersiz kalması, 
- Temel eğitim kurumlarına kaynak aktarımında okullar arası farklılıkların takip edileceği bir sistemin bulunmaması, 
- Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması.  

İhtiyaçlar 

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel 
kazanımlarla desteklenmesi, 
- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve öğretmenlerinin desteklenmesi için 
finansman sağlanması, 
- Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için sistem kurulması, 
- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması. 
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Amaç 4:  

Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 

getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

 

Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 4 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 
getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) 30 %90,10 %91 %94 %96 %98 %99,99 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) 30 %15,66 %13 %10 %9 %8 %6 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 20 %4,19 %3,80 %3,40 %3,10 %2,80 %2,20 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) 20 %85 %88 %90 %91 %93 %95 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖGM, MTEGM, ÖERHGM, ÖÖKGM, TTKB, DHGM, İEDB, ÖDSHGM, SGB. 

Riskler 

- Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç, 
- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması, 
- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması. 

Stratej
iler 

S 4.1.1 
- Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının arttırılması, devamsızlık ve sınıf 
tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S 4.1.2 - İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 860.000,00 TL 

Tespitler 

- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların yeterince dikkate alınmaması, 
- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması, 
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar yaşaması, 
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi. 

İhtiyaçlar 
-- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık programlarının düzenlenmesi, 
- Okul ortamının öğrenciler için çekici hale getirilebilmesi uygun tasarımlar yapılması ve buna yönelik finansmanın sağlanması, 
- Ortaöğretimde devamsızlık ve sınıf tekrarlarına sebep olan faktörlerin tespit edilmesi. 
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Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya 

kavuşturmak için yapılan çalışmalar uygulanacaktır.  

Amaç 4 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 
getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.2 
Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturmak için yapılan 
çalışmalar uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul oranı (%) 25 0 0 %10 %30 %50 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) 25 0 0 %5 %6 %8 %10 6 Ay 6 Ay 
PG 4.2.3. Tasarım-beceri atölye sayısı 25 0 0 5 8 10 13 6 Ay 6 Ay 
PG 4.2.4. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci 
oranı (%) 

25 0 0 %10 %20 %30 %40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DÖGM, MTEGM, ÖERHGM, ÖÖKGM, TTKB, DHGM, İEDB, ÖDSHGM, SGB. 

Riskler 
- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 

- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi 
- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

Stratejiler 

S 4.2.1 - Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir program ve ders çizelgesi yapısı uygulanacaktır. 

S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 

S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 375.000,00 TL 

1Tespitler 
- Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi, 
- Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların kısıtlı olması, 
- İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması. 

İhtiyaçlar 
- Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik imkânların oluşturulması, 
- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Hedef 4.3: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Amaç 4 
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm 
getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.3 Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1. İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 35 0 0 25 30 35 40 6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2. Yabancı dil dersi yılsonu puanı 
ortalaması 

PG 4.3.2.1 Ortaokul 
35 

79,94 80 80,5 81 82 83 
6 Ay 6 Ay 

PG 4.3.2.2 Ortaöğretim 70,98 75 77 79 80 81 

PG 4.3.3. Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen etkinliklere 
katılan öğrenci sayısı 

30 0 0 1 5 7 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 
İş Birliği Yapılacak Birimler DHGM, İEDB OGM, ÖYGGM, TTKB, YYEGM. 

Riskler 

- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması, 
- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması, 
- Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde olmaması. 

Stratejiler 
S 4.3.1 - İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı güncellenecek, bu okullarda verilen yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir. 

S 4.3.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 239.423,00 TL 

Tespitler 

- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin yetersiz olması, 
- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması, 
- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması, 
- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek materyal ihtiyacı, 
- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 
- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 
- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması, 
- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi. 
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Amaç 5: 

Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik yapılanması uygulanacaktır. 

Amaç 5 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.1. 
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması 
uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Rehberlik öğretmenlerinden mesleki 
gelişime yönelik hizmetiçi eğitime katılanların oranı 
(%) 

100 %33 %35 %37 %40 %42 %45 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEGM, OGM, MTEGM, DÖGM, ÖÖKGM, HBÖGM, ÖYGGM, BİDB. 

Riskler 
- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 
- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bilgi eksikliği, 
- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin olumsuz etkileri. 

Stratejiler 
S 5.1.1 - Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden yapılandırılan sistem uygulanacaktır.  

S 5.1.2 - Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve kurumların fiziki imkanları iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 750.000,00 TL 

Tespitler 
- RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması, 
- Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması, 
- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 
- Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 
- RAM’ların yeniden yapılandırılması, 
- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 

 

 

 

 



 
 

57 
 

Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli 

yaklaşım modeli ile ilgili gelişmeler takip edilip uygulanacaktır.  

Amaç 5 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.2 
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli 
ile ilgili gelişmeler takip edilip uygulanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.2.1 Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili 
hizmet içi eğitim verilen öğretmen sayısı  

60 150 175 200 225 250 275 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.2 Engellilerin kullanımına uygun asansör/lift, rampa 
ve tuvaleti olan okul sayısı 

40 2 2 3 4 5 6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEGM, OGM, MTEGM, DÖGM, ÖÖKGM, HBÖGM, İEDB, BİDB, SGB, PGM. 

Riskler 

- Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması, 
- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması, 
- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, 
- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

Stratejiler 
S 5.2.1 -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi artırılacaktır. 

S 5.2.2 -Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkanları ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 620.000,00 TL 

Tespitler 

- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması, 
- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi, 
- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 

İhtiyaçlar 

- Yeni okul yerleri planlanırken özellikle temel eğitimde tek katlı okul binaları planlanması, 
- Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
- Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 
- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi, 
- Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin sağlanması. 
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Hedef 5.3: Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan 

doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Amaç 5 Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.3 
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun 
bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezleri grup tarama uygulaması yapılan 
öğrenci oranı (%) 

35 %30 %35 %40 %43 %45 %47 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin programlara devam 
oranı (%) 

35 %95 %95 %96 %96 %97 98 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik açılan 
destek eğitim odalarında derslere katılan öğrenci sayısı 

30 4 5 6 7 9 11 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEGM, OGM, DÖGM, ÖÖKGM, HBÖGM, BİDM, ÖDSHGM, YEĞİTEK. 

Riskler 

- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu, 
- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması, 
- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması, 
- Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması. 

Stratejiler 

S 5.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir. 

S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır.  

S 5.3.3 - Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 690.000,00 TL 

Tespitler 

- Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması, 
- Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması, 
- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması, 
- Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması, 
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirme çalışmalarının yetersiz olması. 

İhtiyaçlar 

- Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması, 
- Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 
- Özgün zekâ ve yetenek testleri geliştirilmesi ve yurt dışında geliştirilmiş ölçeklerin kültürel uyum çalışmaları yapılması için kaynak ihtiyacı, 
- Ölçek geliştirme çalışmaları için nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi, 
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirilmesinde özel teşebbüsün katkılarının artırılması için 
iş birliği yapılması. 
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Amaç 6: 

Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde 

yapılan düzenlemeler uygulanacaktır. 

Hedef 6.1: Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine 
uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.1 Mesleki ve Teknik eğitime atfedilen değer ve erişim imkânları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.1.1 İşletmelerin ve 
mezunların mesleki ve teknik 
eğitime ilişkin memnuniyet 

oranı(%) 

İşletmelerin memnuniyet oranı (%) 15 %75 %75 %75 %75 %75 %75 6 Ay 6 Ay 

Mezunların memnuniyet oranı (%) 20 %72 %72 %72 %72 %72 %72 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.2 Kariyer rehberliği kapsamında Genel Beceri Test Seti 
uygulanan öğrenci sayısı 

35 0 0 0 50 55 60 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı 30 3 3 4 5 7 7 6 Ay 6 Ay 
Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖGM, ÖERHGM, TEGM, YEĞİTEK, ÖÖKGM. 

Riskler 

- Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam etmesi ve yükseköğretime atfedilen değerin 
fazla olması, 
- Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, 
- Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına devamı sağlamaması, 
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi, 
- Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması. 

Stratejiler S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü arttırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 670.000,00 TL 

Tespitler 

- Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı, 
- Toplumda bazı mesleklere yönelik olumsuz algı bulunması ve buna bağlı olarak yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanınırlığının yeterli düzeyde olmaması, 
- Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere 
dayanmaması, 
- Mesleki ve teknik eğitimde program bazında esnek geçişlere ve farklı mesleklere yönelik becerilerin kazanılmasına imkân verecek bir 
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yapının olmaması. 

İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik medya araçlarının hazırlanması için mali kaynak sağlanması, 
- Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri geliştirilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı için sergi, fuar ve yarışmaların düzenlenmesi için mali kaynak sağlanması, 
- Yetenekleri tespit etmekte kullanılacak testlerin uygulanması için iş birliğinin geliştirilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin geliştirilmesi. 

 

 

Hedef 6.2:Bakanlığımız tarafından geliştirlen Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları uygulanması sağlanacak, beşeri ve 

fiziki altyapı iyileştirilecektir. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun 
biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.2 Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Alanlara ait yıllık güncellenen öğretim 
programlarının uygulama oranı(%) 

25 0 - %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Hazırlanan bireysel öğrenme materyali sayısı 25 0 5 5 5 5 5 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.3 Güncellenen öğretim programları doğrultusunda 
güncellemesi yapılan standart donatımların atölyelerde 
sağlanma oranı (%) 

25 - %30 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.4 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim 
faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

25 16 18 22 25 28 32 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖGM OGM, ÖÖKGM, TTKB, ABDİGM, DHGM, ÖYGGM, İEDB. 

Riskler 

- Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi ve teknolojideki gelişmelerin çok hızlı olması, 
- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru yapılmaması, 
- Eğitimi yapılan meslek alanındaki teknolojinin değişim hızının yüksek olması, 
- Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması, 
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjanlarının azalması. 

Stratejiler 
S 6.2.1 

- Sektör talepleriyle gelişen teknoloji doğrultusunda alan ve dalların öğretim programları güncellenerek atölye ve laboratuvar 
donanımının bu programlara uygunluğu sağlanacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

S 6.2.2 - Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 960.000,00 TL 
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Tespitler 

- Mesleki ve teknik eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin gerekleriyle yeterince uyumlu olmaması, 
- Alan eğitiminin ortaöğretimin ikinci yılında başlamasının öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönelik motivasyonunu olumsuz 
etkilemesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güncel tutacakları imkânların 
yetersiz olması, 
- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme sisteminden olumsuz etkilenmesi ve 
gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar 

- Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, 
- Yeni oluşturulan alan ve dallar ile güncellenen programlara yönelik öğretmen eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, 
- Güncellenen öğretim programları doğrultusunda malzeme, araç, gereç ve donanım sağlanması, 
- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri, 
- Döner sermaye faaliyetlerinin artırılması için mevzuat düzenlemesi. 

 

Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi ve yerel ihtiyaçlar göz önüne alınarak güçlendirme çalışmaları yapılması 

sağlanacaktır. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun 
biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi ve yerel ihtiyaçlar göz önüne alınarak güçlendirme çalışmaları yapılması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol 
sayısı 

20 4 4 5 5 6 6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHGM, ÖÖKGM, ABDİGM, BİDB, HBÖGM. 

Riskler 

- Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların beklenen desteği sağlamaması, 
- Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 
- Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi, 
- Diplomatik ve yapısal engeller, 
- Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi. 

Stratejiler 

S 6.3.1 - Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır. 

S 6.3.2 - Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları yetiştirilecektir. 

S 6.3.3 - Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 780.000,00 TL 

Tespitler 
- Sektör liderleri, organize sanayi bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinin mesleki ve teknik eğitimle olan etkileşiminin beklenen seviyede olmaması, 
- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi, 
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- Mesleki ve teknik eğitimde politika belirleme ve karar alma süreçlerinde sektör temsilcilerinin yer almada isteksiz olması, 
- Ülkemizde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı doğması, 
- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni mesleklerin ortaya çıkması. 

İhtiyaçlar 

- Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş birlikleri, 
- Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul açmasının teşviki için finansman, 
- Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilmesi için elektronik sistem, 
- Farklı ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği çalışmaları için ilgili kurumların desteğinin sağlanması, 
- Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin geliştirilmesi, 

 

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Amaç 6 
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü piyasası ile bilgi çağının gereklerine 

uygun biçimde düzenlenecektir. 

Hedef 6.4 Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 35 %5,8 %6 %6,5 %7 %7,5 %8 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) 35 %79 %80 %81 %82 %83 %85 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma oranı (%) 30 %11,10 %11,5 %12 %13 %14 %15 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖÖKGM, TTKB, DÖGM, MTEGM, OGM, ÖDSHGM, TEGM, DHGM, YEĞİTEK. 

Riskler 

- Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip olmaması, 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki kariyerlerinde dikkate alınmaması, 

- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim ortamlarının yetersiz oluşu, 

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde olmayışı. 

Stratejiler S 6.4.1 
- Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenmeye katılım ve tamamlama oranlarının arttırılması 

sağlanacak ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkanları arttırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 789.900,00 TL 

Tespitler 

- Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika çalışması bulunmaması, 

- Bireylerin hayat boyu öğrenme kapsamında verilen kurslara katılım oranlarının az olması, 

- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim ortamlarının yetersiz kalması, 

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde değildir ve bazı bölgelerde çocukların resmi 
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okullara kayıt edilmesi hususunda direnç göstermesi, 

- Özellikle lise çağındaki öğrenciler aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde çalışması. 

İhtiyaçlar 

- Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, 

- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 

- Hayat boyu öğrenme süreçlerine yönelik toplumsal farkındalığa ilişkin çalışmalar yapılması, 

- Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılmasına yönelik politika, strateji ve mevzuat 

geliştirme ve güncelleştirme çalışmaları hızlandırılması, 

- Uluslararası kurum kuruluşların finansal olarak desteğinin sağlanması. 
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Amaç 7: 

Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçmek için yapılan çalışmalar uygulanacaktır.  

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirmek için 

yapılan çalışmaların uygulanması sağlanacakır.  

Amaç 7 
Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçmek için yapılan çalışmalar 
uygulanacaktır. 

Hedef 7.1 
Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirmek için yapılan 
çalışmaların uygulanması sağlanacakır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin oranı 
(%) 

100 %5 %6 %7 %8 %9 %10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TKB, SGB, BİDB. 

Riskler 
- Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması, 
- Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması. 

Stratejiler 

S 7.1.1 
-Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir yapıya dönüştürülmesiyle iligili yapılan 
çalışmaların uygulanması sağlanacaktır.  

S 7.1.2 
-Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve programlar, akreditasyon koşulları dikkate alınarak yeni pilot okullar şeklinde 
yapılandırılmasıiçin yapılan çalışmaların uygulanması sağlancaktır.  

S 7.1.3 
-Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yapılan yasal düzenlemeler ve alınan tedbir mekanizmalarının uygulanması 
sağlanacaktır.  

Maliyet Tahmini 1.230.000,00 TL 

Tespitler 

- Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 
- Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz olması, 
- Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerinde kayıt 
altına alınacağı bir modülün olmaması, 
- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında düşük olması. 
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İhtiyaçlar 

- Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi, 
- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar yapılması, 
- Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması ve tedbir mekanizmaları geliştirilmesi, 
- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel sistemlerine 
entegre edilmesi. 
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Maliyetlendirme 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel gaye, stratejik amaç,hedef ve eylemlerin 

gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu 

sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların önceliklendirilme süreci iyileştirilecektir. 

Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:  

 Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle birimlerin katılımlarıyla tespit edilmiştir, 

  Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim giderleri ayrılmıştır, 

 Bakanlığımıza merkezi yönetim bütçesinden ayrılan pay, valiliklerin ve belediyelerin katkıları ile okul aile birliklerinin katkıları, sosyal 

yardımlaşma ve diğer gelirler hesaplanmıştır, 

 Eylemlere ilişkin tahmini maliyetler belirlenmiştir, 

 Eylem maliyetlerinden hareketle hedef maliyetleri belirlenmiştir, 

 Hedef maliyetlerinden yola çıkılarak amaç maliyetleri belirlenmiş ve amaç maliyetlerinden de stratejik plan maliyeti belirlenmiştir. 

Genel bütçe, valilikler, belediyeler ve okul aile birliklerinin yıllık bütçe artışları ve eğilimleri dikkate alındığında İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün 2019 - 2023 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için tabloda da belirtildiği üzere beş yıllık 

süre için tahmini 256.436.928,23TL’lik kaynağın elde edileceği düşünülmektedir. 

Tablo 7: Kaynak Tablosu 

Kaynak Tablo 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 
Maliyet 

Genel Bütçe 44.321.884,38 48.328.564,17 52.200.971,28 54.865.128,93 56.691.379,47 256.407.928,23 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı 0 2.000 3.000 4.000 5.000 14.000,00 

Okul Aile Birliği 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 15.000,00 

Diğer (AB ve Sos. Yard. Ve Day. 
Fonları) 

610.000,00 610.000,00 920.000,00 920.000,00 1.000.000,00 4.60.000,00 

TOPLAM 44.932.884,38 48.942.564,17 53.126.971,28 55.793.128,93 57.701.379,47 260.496.928,23 
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Bu kaynağın dağılım oranlarına bakıldığında %99.99’sının Bakanlığımız bütçesi, yalnızca %0.01’ünün ise valilikler, belediyeler ve diğer fonlar ile 

okul aile birliklerinin katkısı olduğu görülmektedir. Ancak bu %0,01’lik oran gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük kalmaktadır. Dolayısıyla 

eğitime ayrılan kaynakların artırılması için finansman çeşitliliğinin sağlanması ve bunların genel bütçesine oranının artırmasına yönelik 

çalışmalara ağırlık vermesi gerekmektedir. 2019-2023 stratejik plan döneminde bu husus Bakanlığımızın öncelikleri arasına alınmıştır. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün stratejik planında 7 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe dağılımları 5 yıllık olarak 

alttaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde yaşanan artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık 

maliyetlendirme sonucunda İlçe MEM  tahmini olarak 256.436.928,23.- TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. Plan dönemi amaç 

maliyetlerine ilişkin Tablo 6 ‘da ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. 
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Tablo 8: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

AMAÇ VE HEDEF 
NO: 

2019 2020 
 

2021 2022 2023 TOPLAM MALİYET 

AMAÇ 1 1.800.000,00 1.962.000,00  2.138.580,00 2.331.052,20 2.540.846,90 2.769.523,12 

HEDEF 1.1 850.000,00 926.500,00  1.009.885,00 1.100.774,65 1.199.844,37 1.307.830,36 

HEDEF 1.2 950.000,00 1.035.500,00  1.128.695,00 1.230.277,55 1.341.002,53 1.461.692,76 

AMAÇ 2 1.810.000,00 1.972.900,00  2.150.461,00 2.344.002,49 2.554.962,71 2.784.909,36 

HEDEF 2.1 850.000,00 926.500,00  1.009.885,00 1.100.774,65 1.199.844,37 1.307.830,36 

HEDEF 2.2 960.000,00 1.046.400,00  1.140.576,00 1.243.227,84 1.355.118,35 1.477.079,00 

AMAÇ 3 1.750.000,00 1.907.500,00  2.079.175,00 2.266.300,75 2.470.267,82 2.692.591,92 

HEDEF 3.1 560.000,00 610.400,00  665.336,00 725.216,24 790.485,70 861.629,41 

HEDEF 3.2 740.000,00 806.600,00  879.194,00 958.321,46 1.044.570,39 1.138.581,73 

HEDEF 3.3 450.000,00 490.500,00  534.645,00 582.763,05 635.211,72 692.380,78 

AMAÇ 4 1.474.423,00 1.607.121,07  1.751.761,97 1.909.420,54 2.081.268,39 2.268.582,55 

HEDEF 4.1 860.000,00 937.400,00  1.021.766,00 1.113.724,94 1.213.960,18 1.323.216,60 

HEDEF 4.2 375.000,00 408.750,00  445.537,50 485.635,88 529.343,10 576.983,98 

HEDEF 4.3 239.423,00 260.971,07  284.458,47 310.059,73 337.965,10 368.381,96 

AMAÇ 5 2.060.000,00 2.245.400,00  2.447.486,00 2.667.759,74 2.907.858,12 3.169.565,35 

HEDEF 5.1 750.000,00 817.500,00  891.075,00 971.271,75 1.058.686,21 1.153.967,97 

HEDEF 5.2 620.000,00 675.800,00  736.622,00 802.917,98 875.180,60 953.946,85 

HEDEF 5.3 690.000,00 752.100,00  819.789,00 893.570,01 973.991,31 1.061.650,53 

AMAÇ 6 3.199.900,00 3.487.891,00  3.801.801,19 4.143.963,30 4.516.919,99 4.923.442,79 

HEDEF 6.1 670.000,00 730.300,00  796.027,00 867.669,43 945.759,68 1.030.878,05 

HEDEF 6.2 960.000,00 1.046.400,00  1.140.576,00 1.243.227,84 1.355.118,35 1.477.079,00 

HEDEF 6.3 780.000,00 850.200,00  926.718,00 1.010.122,62 1.101.033,66 1.200.126,68 

HEDEF 6.4 789.900,00 860.991,00  938.480,19 1.022.943,41 1.115.008,31 1.215.359,06 

AMAÇ 7 2.089.000,00 2.277.010,00  2.481.940,90 2.705.315,58 2.948.793,98 3.214.185,44 

HEDEF 7.1 1.230.000,00 1.340.700,00  1.461.363,00 1.592.885,67 1.736.245,38 1.892.507,46 

HEDEF 7.2 859.000,00 936.310,00  1.020.577,90 1.112.429,91 1.212.548,60 1.321.677,98 

AMAÇ TOPLAM 14.183.323,00 15.459.822,07  16.851.206,06 18.367.814,60 20.020.917,92 21.822.800,53 

Gen. Yön. Giderleri 30.139.561,38 23.199.630,80  25.059.346,21 26.339.101,89 27.216.662,15 123.089.725,55 

TOPLAM KAYNAK 44.322.884,38 48.332.564,17  52.206.971,28 54.873.128,93 56.701.379,47 256.436.928,23 



 
 

69 
 

 

İzleme ve Değerlendirme 

Eğirdir İlçe MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 

Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik planlardaki amaç ve hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının 

sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz 

konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 

İlçe MEM 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli’nin geliştirilmiş sürümü olan İlçe MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde 

yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri “Katılımcılık, Saydamlık, Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık 

ve Nesnellik” olarak ifade edilebilir. 

İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin de farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. 

Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve çıktılarının insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan unsurundan 

kaynaklı değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu durumda sadece nicel yöntemlerle yürütülecek izleme ve 

değerlendirmelerin eğitsel olgu ve durumları açıklamada yetersiz kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya on lara alternatif 

olarak nitel yöntemlerin de uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir. 

Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda birlikte Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Müdürlük faaliyet alanlarına dağılımının belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesisüreçleri oluşturmaktadır. 
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İzleme ve Değerlendirme Sürecinin 
İşleyişi 

 

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile 

aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

İlçe MEM 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans 

göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez 

yapılacaktır. Ara izleme olarak nitelendirilebilecek yılın ilk 

altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, 

MEM Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü 

vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Kurulu tarafından harcama 

birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve 

stratejiler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler 

toplanarak konsolide edilecektir. Performans hedeflerinin 

gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan 

izleme raporu” birim amirleri ve kurum içi paydaşların 

görüşüne sunulacaktır. Bu aşamada amaç, varsa öncelikle 

yıllık hedefler olmak üzere, hedeflere ulaşılmasının önündeki engelleri ve riskleri belirlemek ve yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere 

gerekli görülebilecek tedbirlerin alınmasıdır. 

Yılın tamamına ilişkin ikinci izleme kapsamında ise MEM Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Kurulu 

tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili yıl sonu gerçekleşme durumlarına ait veriler 

toplanarak konsolide edilecektir. 

Stratejik plan değerlendirme raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında stratejik planın kalan süresi için hedeflere 

nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 

gönderilecektir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin 

Şekil 12: İzleme ve Değerlendirme Süreci 
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gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak konsolide edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye sunulması ise SGK’nin 

sorumluluğundadır. 

MEB Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü 

Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sürecinde hızlı ve güvenli veri akışını mümkün kılmak, mükerrerliği önlemek ve katılımcılığı artırmak 

amacıyla Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü geliştirilmiştir. Modül 2016 yılının ikinci yarısından itibaren kademeli biçimde 

uygulamaya alınmıştır. 2019-2023 döneminde izleme ve değerlendirme sürecinin Bakanlık genelinde koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlık 

birimlerinde izleme ve değerlendirmeden sorumlu personel görevlendirmesi yapılacaktır. İhtiyaç duyulması halinde stratejik planlama, izleme 

ve değerlendirme, modül kullanımı, raporlama, veri analizi gibi konularda hizmet içi eğitimler gerçekleştirilecektir. Nitel veri analizi 

kapsamında ise stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin Stratejik Plan Mimarisi’ndeki Bakanlık faaliyet alanlarına göre içerik analizi 

oluşturmaktadır. Bu yolla Bakanlığın faaliyetlerinin yoğunlaştığı veya görece seyrek olduğu alanlar tespit edilmektedir.  

Nitel ve nicel analizler sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler rapor haline getirilecektir. Raporlamalar, Birim İzleme  Kartları, 

Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu ve Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti olarak hazırlanacaktır. Analiz bulguları 

özel olarak hazırlanan sunumlar vasıtasıyla Bakanlık birimleri ile gerçekleştirilen toplantılarda paylaşılacak, genel durum hakkında ise tüm 

birim temsilcilerinin olduğu toplantılarda bilgilendirme yapılacaktır. 
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Performans Göstergeleri 

Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple 

performans göstergelerinin kimlik kartı olarak nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirilmesi uygulaması yürütülmüştür. 

Bakanlığa özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin 

dönemi, ilişkili olduğu stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans göstergelerine ilişkin izleme 

verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence altına alınması sağlanmıştır. Gösterge kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları 

oluşturulmuştur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler Gösterge 

Bilgi Tablosunda toplanmış ve Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmıştır. 

 


