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 Sunuş 

Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında 
kamu idarelerinin, faaliyetlerini stratejik önceliklere uygun bir 
şekilde yerine getirmeleri giderek önem kazanmaktadır. Kamu 
yönetiminin yeniden yapılandırılma çalışmaları kapsamında çok 
yıllı bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplini 
sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu 
kaynakları etkili kullanıp kullanılmadığını izlemek ve bunun 
üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel 
başlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Kamu idarelerinin planlı hizmet 
sunumu, politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş 
programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı etkili bir 
şekilde izleme ve değerlendirmeye yönelik olarak  Stratejik 
Planlama temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik Planlama; 
bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer 
yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve 
güçlendirilmesine destek olacaktır. 

 

Bu vesileyle 2019-2023 yıllarında uygulanmak üzere, Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Stratejik Planı’nın hazırlanmasında 
emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür eder, planın ilçemize hayırlı olmasını dilerim. 

                                                                                                                                                        Selam ve saygılarımla 

                                                                                                                                                          Nevzat ŞENGÖK 

                                                                                                                                                          Defne Kaymakamı 
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Giriş 

Eğitim; bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve kullanılan 
bilgiden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sürecidir. 
Sürecin sağlıklı değerlendirilebilmesi ve hedeflenen amaçlara 
ulaşılabilmesi ise planlı çalışmaya, zaman ve iş gücünü doğru 
kullanmaya bağlıdır.  Eğitimciler olarak, işimizin geleceği 
planlamak olduğunu bilmekte ve toplumun her kesiminden 
oluşan paydaşlara hizmet verme onurunu hep birlikte 
yaşamaktayız. Amacımız; her birimizin doğrularını dayatan 
birbirinden bağımsız akılların yürütüldüğü, zaman ve iş gücü 
kaybıyla sonuçlanacak bir eğitim sürecinin aksine; ortak 
doğrularımızdan oluşan ve birbiriyle koordineli akılların 
yürütüldüğü, zaman ve işgücünün en verimli kullanıldığı bir 
eğitim süreci planlamak ve hedeflediğimiz amaçlara ulaşmaktır. 

Öncelikle birbirimizin aynası olarak durumumuzu tespit 
etmek ve hedef belirlemek; hedefe yürüyeceğimiz yolu çizmek ve 

bu yolda ihtiyaçlarımızı tespit ve tedarik ederek eksikliklerimizi gidermek; durumumuzu daha da iyileştirmek amaçlarımıza açılan 
kapının anahtarıdır. 

Böylelikle, eğitim çalışanlarımızın emeğiyle dünkü hayallerimiz bugünümüzün rüyalarını süsleyecek; bugünümüzün rüyaları 
yarınlarımızın ideallerine dönüşecek ,ardından ideallerimizin gerçek olduğu bir gelecek hepimize merhaba diyecek. 

Kurumumuz; bu amaçla vizyon, misyon, strateji ve faaliyetlerini belirlemiş ve sizlerin vereceği sonsuz desteğe olan inançla, eğitim 
camiasının paydaşlarının beyin fırtınasıyla oluşturulan Stratejik Planını hazırlamış bulunmaktadır. Öncelikle, geleceğimizin inşaasında 
sorumluluk alarak Stratejik Plan'ımızın hazırlanmasında emeği geçen ekibimize teşekkür ederken, sizlerin emeği ve fikirleriyle 
hazırladığımız planımızı yine sizlerin değerli katkılarıyla uygulayacağımıza ve hayallerimizle çıktığımız bu yolda ideallerimizi sizlerle 
gerçekleştireceğimize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.     

                                                                             Kemal GÜLİSTAN 
 İlçe Milli Eğitim Müdürü 
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KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği  

ABİDE : Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi  

BT  : Bilişim Teknolojileri  

CİMER : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi  

CK  : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  

DYS  : Doküman Yönetim Sistemi  

EBA  : Eğitim Bilişim Ağı  

FATİH : Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Harekâtı  

IPA  : Instrument for Pre-Accession Assistance (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)  

MEB  : Millî Eğitim Bakanlığı  

MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri  

MEBİM : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 

MEİS  : Millî Eğitim İstatistik Modülü  

OECD  : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)  

OSB  : Organize Sanayi Bölgesi  

PESTLE : Politik, Ekonomik, Sosyolojik, Teknolojik, Yasal ve Ekolojik Analiz   

PDR  : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

PISA  : Programme for International Student Assesment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)  

RAM  : Rehberlik Araştırma Merkezi  

STK  : Sivil Toplum Kuruluşu  

TIMSS  :Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve Fen Bilimleri Uluslararası Araştırması) 

TİKA  : Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı  

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu  

TYÇ  : Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi  

YDS  : Yabancı Dil Sınavı  
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Giriş ve Hazırlık Süreci 

A. Defne İlçe MEM 2019-2023 Stratejik Planlama süreci: 

1) 2018/16 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki Hazırlık Programı yayınlanmıştır. 

2018/16 sayılı genelge gereği Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalar genelge 

eki hazırlık programı ve Kalkınma Bakanlığının Stratejik Planlama Kılavuzu'na uygun olarak 2019-2023 yıllarını kapsayacak şekilde 

hazırlamıştır. 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. 

2) Defne İlçe MEM Stratejik Plan ekip ve kurulları kurulmuştur. 

Stratejik Planlama çalışmaları Defne İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülmektedir. Stratejik Planlama çalışmalarının 

takibini sağlamak ve belli dönemler halinde Stratejik Planlama çalışmalarına yön vermek üzere İlçeMilliEğitim Müdürümüz 

başkanlığında Stratejik Planlama Üst Kurulu oluşturulmuştur. Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilçe ve okullarda Stratejik Plan 

ekipleri kurulmuştur. Gerek Stratejik Planlama ekibinin gerekse Stratejik Planlama çalışmalarına katkı verecek diğer çalışanların Stratejik 

Planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilerek Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi üyeleri tarafından Stratejik Yönetim ve Planlama 

Eğitimleri düzenlenmiştir. Tüm okullarımızda Stratejik Plan hazırlamasından sorumlu olan İlçe MEM personeline ve okullara Stratejik 

Plan eğitimleri verilmiştir.  
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Tablo1: Stratejik Planlama Üst Kurulu 

ADI SOYADI GÖREV YERİ ÜNVANI 

Kemal GÜLİSTAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mustafa IRĞIN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Fuat YARAR İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Ramazan ÖZER İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

 

Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 

STRATEJİK PLANLAMA KOORDİNASYON EKİBİ 

ADI SOYADI GÖREV YERİ ÜNVANI 

Ramazan ÖZER İlçe MEM Şube Müdürü  Başkan 

Muhammet ÖZKAN Müdür Üye 

Hanifi KAYA Müdür Üye 

Mehmet NUR Müdür Üye 

Oya GÜRKAN Öğretmen Üye 

Tülay MENGİLLİ Şef Üye 

Ozan KABABIYIK VHKİ Üye 
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2. BÖLÜM : DURUM ANALİZİ 

A. TARİHİ GELİŞİM 

Hatay Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Son olarak Osmanlı toprağı iken 

1918 yılında işgal edilerek Fransız yönetimi altına girmek zorunda kalmıştır.  Fransa, Hatay bölgesini yönetmek için yüksek 

komiserliğinin temsilcisi olarak bölgeye müsteşar atamıştır. Müsteşarlık bünyesinde eğitim işlerine bakmak üzere Maarif Reisliği (Milli 

Eğitim Müdürlüğü) aynı tarihte kurulmuştur. Maarif Reisliğine Hataylı Dr. A. Mithat KUSEYRİ getirilmiştir. Hatay’ın ilk ortaöğretim 

kurumu 1913 yılında “Antakya İdadisi” adıyla kurulmuştur. Ayrıca bu tarihlerde yabancı ülkeler, İskenderun Sancağında çok sayıda 

okul açmıştır. İskenderun Lisesi bunlardan sadece biridir. Hatay’ın 23 Temmuz 1939 yılında Anavatan’a katılmasından sonra bu okullar 

Türkiye Cumhuriyetine devredilmiştir.  En son kapanan yabancı okul, İskenderun’daki “SantaTereza Özel İtalyan İlkokulu” olmuştur. 

6360 sayılı 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik 
yapılmasına dair kanunun 2. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince ilimizde Defne İlçesi kurulmuş. 

Defne, Hatay'ın merkezi Antakya'nın güneyinde yer alan ilçedir. 2012 yılında çıkan belediyeler yasası ile Antakya'dan ayrılmış ve ayrı ilçe ilan edilmiştir. 

İlçe, Hatay Merkezi ikiye bölünerek meydana getirilmiştir ve parçalardan güneyde yer alan Defne İlçesi olarak adlandırılmıştır. 

İlgili kanun gereği ilçenin kurulmasıyla, 21/10/2013 tarihinde Defne İlçe Milli Eğitim kurucu müdürlüğünü Kemal GÜLİSTAN 
yapmış, şimdi ise asaleten bu görevi sürdürmektedir. İlçe milli eğitim hizmet binası olarak Cemil Şükrü Çolakoğlu İlkokulunun ek binası 
kullanılmaktadır. 

 
 
 
 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antakya
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Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun amaçlarından biri; Kalkınma Planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı 

sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini düzenlemektir. 

Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin; stratejik planlar vasıtasıyla, Kalkınma Planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler 

çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden 

belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir.  

Bu kapsamda Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 dönemine ilişkin Kalkınma Planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda 

kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere Millî Eğitim 

Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin 

biçimde alınabilmesi için Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. 

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. 

Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modelinin çerçevesini; 

1. MEM 2019-2023 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınmasısüreçleri oluşturmaktadır. 

MEM 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk 

altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Birimi tarafından Müdürlüğümüzün göstergeler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin  

gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere 

gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Birimi tarafından müdürlüğümüz göstergeleri ile ilgili yılsonu gerçekleşme 

durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların 

nedenleri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında SP Üst kuruluna sunularak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, Stratejik Plan'ın 

yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, Okul/Kurum/Müdürlük düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Müdürlük izleme-değerlendirme sistemi üzerinden takip 

edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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Mevzuat Analizi 

Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak üzere 14/6/1973 tarihli 

ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25.8.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir.  

Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi”başlıklı 42.Maddesi ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de bakanlık teşkilatı; okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencilerin bedenî, zihnî, 

ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet 

gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını 

tasarlamak, uygulamak, güncellemek, öğretmen ve öğrencilerin eğitim-öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemekle 

sorumlu tutulmuştur. Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve 

komisyonlardan meydana gelir. 

Müdürlüğümüze görev ve sorumluluklar yükleyen, faaliyet alanını düzenleyen tüm mevzuat gözden geçirilerek yasal 

yükümlülükler listesi oluşturulmuş ve durum analizi raporunda yayınlanmıştır. 

Mevzuat analizi aşamasında, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Millî Eğitim Bakanlığının görev 

alanı kapsamındaki Kanunlar incelenmiştir. İncelenen mevzuat çerçevesinde,  Bakanlığımız faaliyet alanı kapsamında olan ve 

önümüzdeki 5 yıllık sürede ulaşılması öngörülen stratejik amaç ve hedeflere dayanak oluşturan mevzuat hükümlerine bu kısımda yer 

verilmiştir. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Bakanlığın ve aymı zamanda Milli Eğitim Müdürl,kleinin görevleri şunlardır: 

1. Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştiren 

ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve 

becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve 

öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek,  
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2. Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve denetlemek, 

ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek, 

3. Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve 

modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek, 

4. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan 

politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve koordine etmek, 

5. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak politika ve 

stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

6. Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak ve 

uygulanmasını koordine etmek, 

7. Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin vermek ve denetlemek, 

8. Yurt dışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları 

ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek, 

9. Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik 

derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak, 

10. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

 

 



 
 

14 
  

Üst Politika Belgeleri Analizi  

Millî Eğitim Bakanlığına görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Analiz edilen belgelerden MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, 

hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken yararlanılmıştır.  

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika belgeleri; temel üst politika belgeleri ve diğer üst politika 

belgeleri olarak iki bölümde ele alınmıştır. Stratejik plan ve üst politikalar arasında ilişki kurulması amacıyla analiz edilen belgelerden 

bazıları ise Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri 

Temel Üst Politika Belgeleri Diğer Üst Politika Belgeleri 

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 Mesleki 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) 

Avrupa 2020 Stratejisi  
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

Defne İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi sonucunda faaliyet alanları ve sunmuş olduğu 

hizmetleraşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

1. FAALİYET ALANI: EĞİTİM ÖĞRETİM 

• Okul öncesi eğitim hizmetleri 

• Zorunlu ilköğretim hizmetleri 

• Hayata ve yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim hizmetleri 

• Mesleki ve Teknik Eğitim faaliyetleri 

• Özel öğretim faaliyetleri  

• Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik faaliyetler ve rehberlik faaliyetleri. 

• Hayat boyu öğrenme kapsamında fertlerin yaşam kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel alanlarda düzenlenen eğitim 

faaliyetleri 

2. FAALİYET ALANI: PROJE-PLANLAMA-STRATEJİ GELİŞTİRME 

• İlçe veokul düzeyinde iş takvimi, stratejik plan, eylem planı hazırlama faaliyetleri 

• Sunulan hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışma faaliyetleri 

• Mali kaynaklar ve bütçe ile ilgili faaliyetler 

• Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarının tespiti 

• İstatistikî verileri toplama, güncelleme, analiz etme ve yayınlama faaliyetleri 

• Çalışanlara performans ölçütleri izleme, geliştirme ve uygulama faaliyetleri 

• Eğitime ilişkin projeler hazırlama, araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
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3. FAALİYET ALANI: DENETİM VE REHBERLİK 

• Yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik hizmetlerine yönelik faaliyetler 

• Öğretim programlarının uygulamalarını izleme ve rehberlik faaliyetleri 

• Çalışanların çağın gelişmelerine uygun hizmet içi eğitimlerle yetiştirilmesine yönelik faaliyetler 

4. FAALİYET ALANI: ALTYAPI VE DONATIM 

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

•  Eğitim kurumlarının yapım, yatırım ve donatım hizmetlerinin yürütülmesi 

5. FAALİYET ALANI: İNSAN KAYNAKLARI 

• İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapma 

• Çalışanlara yönelik özlük, atama, emeklilik, disiplin ve ödül işlemleri 

• Personelin eğitimlerine ilişkin faaliyetler 

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

• Öğrencilere burs, yurt, sosyal ve kültürel hizmetler sağlanması 

• Sosyal, sportif ve kültürel yarışmalar düzenlenmesi 

7. FAALİYET ALANI: BİLGİ İŞLEM 

• Teknolojik gelişmelerin izlenmesi, sonuçlarının eğitime ve topluma yansıtılması 

•  Merkezi sistem sınav hizmetleri 

• Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak, 

• İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek, 

Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ürün ve hizmetlerinden yararlanarak paydaşlarla ilişkisi kurulmuştur. 
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Paydaş Analizi 

Kurumların sorumlu olduğu paydaş ağının belirlenmesi, Stratejik Plan'ın sahiplenmesi, paydaşlarla kurum arasındaki karşılıklı 

sorumlulukların tanımlanmasını sağlayarak uygulama şansını arttırmaktadır. Bu amaçla Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü 

doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkileyen, kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan kişi, kurum ve kuruluşlar tespit 

edilmiştir. 

Paydaş analizinin ilk aşamasında paydaşları, ayrıntılı olarak ifade edilmesi için paydaş tespiti üzerinde önemle durularak stratejik 

plan koordinasyon ekibinin katılımıyla belirlenmiştir. Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan ilişkilerin belirlenmesi amacıyla 

paydaşların sıralanmasının ardından, neden paydaş oldukları sorusu üzerinde durulmuştur. Bir sonraki aşamada iç paydaş, dış paydaş 

ve hizmet alan paydaş olmak üzere paydaşlar sınıflandırılmış ve durum analizi raporunda yayınlanmıştır. 

Bu sınıflama kurumumuzun faaliyet gösterdiği çevreyi tanımlamak ve farklı paydaşlar arası ilişkilerin doğru kurulabilmesi için 

temel alınması amacıyla yapılmıştır.  

Paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtılması önemli bir aşama olarak görüldüğünden, paydaşların tespitinin ardından 

paydaşların önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu aşamada hangi paydaşlardan, nasıl bir yöntemle veri toplanacağına karar 

verilmiştir. Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre gruplara ayrılan paydaşların her 

birine, kurumumuzun faaliyetlerini etkileme derecesi ve paydaş taleplerine verilen öneme göre Devlet Planlama Teşkilatının Kamu 

İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan  “Paydaş Önceliklendirme Matrisi” temel alınarak belirlenmiş ve durum analizi 

raporunda belirtilmiştir. 

Paydaşların analizinin ardından belirlenen paydaşlardan BB (Bilgilendir-Birlikte Çalış)  sonucu alınan paydaşlarla yüz yüze 

görüşme, İG (İzle-Gözet)  sonucu alınan paydaşlarla ise anket yoluyla bilgi toplanmıştır. Diğer veri toplama aracımız ise görüşmelerdir. 

Detaylı bilgi toplamak istediğimiz paydaşlarımızla problemlerin, uygulamaların daha geniş kapsamda keşfedilmesi amacıyla öğretmen, 

öğrenci, veli ve yöneticilerden oluşan 95 okulla yüz yüze görüşme yapılmıştır. Ayrıca ortak iş ve işlemlerin yürütüleceği dış 

paydaşlarımız olan kurumlar ile görüşme yoluyla bilgiler toplanmıştır. 

İç paydaş görüşlerini tespit etmek için anket düzenlenmiş olup 1572 kişi ankete katılmıştır. Ayrıca derinlemesine bilgi toplamak 

amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürlerinden işbirliği yapılarak açık uçlu sorularla görüşmeler yapılmıştır. Öğretmen, 

öğrenci, veli ve yöneticilerden görüş almak için 95 okuldan toplanan 894 adet doküman nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi 

yöntemi kullanılarak kodlanmış ve temalara ayrılmıştır. Düzenlenen çalıştaylara öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerden toplam 894 

katılımcı olmuştur. Dış paydaş görüşmelerinde ise İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma 
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ve İş Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Jandarma 

Komutanlığı  iletoplantılar yapılmış ve veriler analiz edilerek bulgular plana yansıtılmıştır. Elde edilen bulgular Stratejik Plan durum 

analizi raporunda yayınlanmıştır. 

Çalışmada, analiz tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntemler kullanılmıştır. Nicel boyutta anket tekniği, 

nitel boyutta ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Paydaş görüşleri ve beklentileri stratejik amaç ve hedeflerin oluşturulması aşamasında 

tekrar ele alınarak plana yansıtılmıştır. Paydaş görüş ve değerlendirmeleri GZFT, sorun alanları ve geleceğe yönelim bölümlerine 

yansıtılmıştır. 

 

 

Şekil 1: Paydaşların Müdürlüğümüz Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi 
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Şekil 2: Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu grafikteki verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlar önümüzdeki beş yıllık süreçte en çok öncelik verilmesi gereken alanlar 

arasında sırasıylan öğretmen politikaları, öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetler, öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve 

sportif faaliyetlere katılımı, zorunlu eğitim faaliyetleri, öğretim programları olduğu görülmektedir. 

 

 

Zayıf Yönler 

Eğitim Ve Öğretime Erişim Eğitim Ve Öğretimde Kalite Eğitim Ve Öğretimde Kapasite 

1. Ortaöğretimde okul terklerinin fazla olması. 1-Meslek liselerine giren öğrencilerin eğitim 
düzeyinin düşük olması. 
2-Eğitim yöneticilerinin sık sık değiştirilmesi. 
3-Öğrencileri teknolojik donanımların 
kullanımında bilinçsiz hareket etmesi 
4-Performansa dayalı izleme ve değerlendirmenin 
olmaması 
 

1-Okullarda çok amaçlı etkinlik salonlarının olmaması 
2-Kırsal kesimlerde öğrenci velilerinin büyük 
çoğunluğunun yurtdışında çalışmaya gitmesi 
3- Okullarımızda öğrencilere yönelik rehberlik ve 
yönlendirmelerin yetersizliği 
4- Okul ve kurumlarımızda ; yeterli düzeyde yardımcı 
personelin (hizmetli –memur- teknisyen vb.)olmaması 
5-Yeterli düzeyde ve türde mesleki ve teknik okul 
bulunmaması 
6-Kurumların donatım ihtiyaçlarının zamanında, eşit, 
dengeli ve planlı bir şekilde karşılanamaması. 
7-Okul/Kurumlarımızın yerel, ulusal ve uluslararası 
projelerden yeterince yararlanmaması. 
8-İlimiz bünyesinde özel eğitime ihtiyaç duyan 
öğrencilere yönelik özel ve resmi okulların sayısının 
yetersiz olması. 

Tehditler 

Eğitim Ve Öğretime Erişim Eğitim Ve Öğretimde Kalite Eğitim Ve Öğretimde Kapasite 

 
1-Sosyal medyanın ve teknolojik imkanların 
bilinçsiz kullanımı 
2-Öğrencileri tehdit eden uyuşturucu, sigara 
kullanımının küçük yaşlara kadar düşmesi ve artış 
hızı 
3-Aile bütünlüğünün bozulmaların çok sık olması 
4-Dershanelere olan ilginin devlet okullarına olan 
güveni azaltması 

1-İlçemizde yurt dışında çalışan bireylerin 

çokluğu nedeniyle, tek ebeveynli ailelerin çokluğu 

ve öğrencilerin yurt dışı meraklarının okuma 

isteklerinin önüne geçmesi 
2-Çarpık kentleşme. 
3-Birinci derece deprem bölgesinde bulunmamız 
4-Bölgesel nüfus yığılmaları 
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Şekil 3: Memnun Olunan Faaliyet Alanları 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafikteki veriler değerlendirildiğinde 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. 

 

Kuruluş İçi Analiz 

Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol 

edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. 

Güçlü Yönler 

Eğitim Ve Öğretime Erişim Eğitim Ve Öğretimde Kalite Eğitim Ve Öğretimde Kapasite 

1. Temel Eğitimde okullaşma oranının yüksek olması 1-Öğretmenlerin öğrenmeye ve kendilerini geliştirme 
eğilimlerinin olması 
2- Toplumsal sorunlara duyarlı personelin olması 
3- Temel eğitimde okullaşma oranının yüksek olması 
4- Derslik başına düşen öğrenci sayısının il 
ortalamasının altında olması 
5-Öğrenci seçme sınavlarında ilçemiz öğrencilerinin 
başarı ortalamasının il ortalamasının üzerinde olması 
6- Paydaşlar arasında etkili iletişim olması 
7- Ekolojik dengeyi korumaya yönelik proje ve 
eğitimlerin olması 

1- Kurumsal ağ sisteminin olması (e-okul, MEBBİS, BİLSİS 
vb.) 
2- Genç nüfus yapısı ve okullaşma oranının yüksek olması 
3- Dinamik, genç, donanımlı, teknolojik yönden bilgili yeni 
yetişmiş personelin olması 
4- Yenilikçi eğitim anlayışının benimsenmiş olması 
5- Kurumun çalışanlarına kendini geliştirme imkanı tanıması 
6- Teknolojik alt yapının güçlü olması ve merkezden en uzak 
taşraya kadar hızlı bir haberleşme sisteminin olması 
7- Teknolojik gelişmeleri küresel boyutta takip edebilen 
personelin var oluşu 
8- Etkili denetleme sisteminin varlığı 
9- Fatih Projesi 

Fırsatlar 

Eğitim Ve Öğretime Erişim Eğitim Ve Öğretimde Kalite Eğitim Ve Öğretimde Kapasite 

 
 

 

 

 

 

 

1-İlçemizde kültürel zenginlik ve insanlar arası 

hoşgörünün varlığı. 

2-Hayırseverlerin ve sponsorların eğitime desteğinin 

artması 

3-Bilgiye erişilebilirlik ve kullanılabilirliğin artması 

 

 

 

1-İlimizde üniversitenin bulunması 

2-İŞKUR aracılığı ile yardımcı personel hizmetlerinin az da 

olsa karşılanabilmesi 

3-Dünya da ve Türkiye’de hızlı gelişim sergileyen teknoloji 

alanındaki çalışmaların olması 

4-Teknolojinin hızla gelişmesi gelişen teknolojinin eğitim 

alanında kullanılabiliyor olması 

5-Eğitime % 100Destek kampanyasının olması 

6-Okullar hayat olsun projesi 

7-AB ve farklı proje kaynaklarından istifade ederek eğitime 

katkı sağlanması 

8-Müdürlüğümüzün çok geniş paydaş kitlesine sahip olması 

9-STK, KOBİ, Belediye vs. kurumların eğitime kaynak 

ayırması 
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Teşkilat Yapısı 

Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak üzere14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl 

ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir. 

Şekil 4:Organizasyon yapısı  
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İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 1732 personel ile çalışmalarını sürdürmektedir. İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğümüz personelinin birimlere göre dağılımı ve eğitim ile cinsiyet bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Eğitim Düzeyi ve Cinsiyet Bilgilerine Göre Dağılımı  

Müdürlük Çalışanları 
Doktora Yüksek Lisans Lisans 

Enstütü-ön 
lisans Lise ve Altı Birim 

Er
ke

k 
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ad
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la
m
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ke

k 
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ke
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Er
ke

k 
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k 

K
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p
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İlçe Milli Eğitim Müdürü              1    1                   

İlçe Milli Eğitim Şıbe Müdürü        1    1  1    1                   

Okul Müdürü        4    4  39  3 42   20    20             

Müdür Yardımcısı    9  9 52 24 76 9 1 10       

Öğretmen  1    1  41  45  86  526  804  1330  40  39  79    1  1       

Şef        1    1  2  2  4                   

Memur  1    1    1  1  13  6  19  4  1  5  3  2  5       

Hizmetli              1  2  3  3    3  21  4  25       

Diğer                    1    1  2    2       

Genel Toplam 2 0 2 56 46 102 636 841 1477 77 41 118 26 7 33 0 0 1732 
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Teknolojik Kaynaklar 

Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanılması eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için büyük önem taşır. Bu bağlamda: 

1. Öğretmenlerin bilgi teknolojilerini kullanabilecek yetkinlikte olmaları 

2. Derslerde kullanılacak sunum ve etkileşimli program gereksinimlerinin karşılanması 

3. Kazanım bazlı değerlendirmenin rahatça yapılabilmesi için farkındalık yaratılması  

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

İlçemizde eğitim alanında yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik çalışmalar hızla devam etmektedir. Öğretmenler, kaliteli sayısal 

ders içeriklerini, etkileşimli tahtalarda öğrencilere sunmakta ve animasyonlarla içeriği genişletmektedirler. 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve bağlı yönetmelikleri 

kapsamında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) Bakanlığımıza yönlendirilen “bilgi edinme, görüş, öneri, istek, ihbar ve 

şikâyet” başvurularının Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerine sevk ve koordinesi yapılmaktadır. Söz konusu başvuruların yasal 

işlem süresinde sonuçlandırılmasına yönelik kontrol ve denetimleri sağlanmaktır. Ayrıca, kurum/kuruluşlar ile vatandaşlarımızdan 

yazılı olarak iletilen “bilgi edinme, görüş, öneri, istek, ihbar ve şikâyet” başvuruları da ilgili birimlere iletilmektedir. 

Fatih Projesi uygulamaları sayesinde bilgiye erişim hızlanmış, bilgiye erişim ve bilginin sunulmasındakalite, üst seviyelere çıkmıştır. 

Tablo 4’te Defne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların teknolojik altyapıları verilmiştir. Bu bağlamda: 

1. Eğitim yöneticisi olanların bilgi teknolojilerini kullanabilecek yetkinlikte olması 

2. Eğitim yönetimini gerçekleştirecek bilgisayar programları gereksiniminin karşılanması önem taşımaktadır. 
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Tablo 4: Okulların Teknolojik Alt Yapıları. 

İlçe 

2018-2019 

Okul BT Sınıf Sayısı 
Okullardaki Toplam 

Bilgisayar sayısı 
Akıllı Tahta Sayısı 

Okullardaki Toplam 

Kamera sayısı 

İnternet Bağlantısı 

Olan Okul sayısı 

Defne 95 13 843 568 784 95 

 

 

Tablo 4’te görülüğü gibi 2018-2019 eğitim öğretim yılında 95 okulumuzun 13’nde BT sınıfı ve 95 okulumuzda da internet bağlantısı 

bulunmaktadır. 

Web destekli öğretim, mobil öğrenme, e-öğrenme ortamları ve uygulamaları öğrenme öğretme ortamlarını zenginleştirmektedir. 

Önceleri sınıflarda var olan yazı tahtası, tepegöz ve film şeritleri gibi eğitim araçları, yerini gelişkin teknoloji ürünü olan tabletlere, mobil 

cihazlara, akıllı tahtalara ve zeki öğretim sistemlerine bırakmaktadır. Bu gelişim, zamanla akıllı sınıflara doğru ilerleyecek e-öğrenme 

modelleri programlara girecektir. Bakanlığımızın FATİH projesi ile ülkemizde de bu alanda gelişmeler hız kazanmıştır. 
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Mali Kaynaklar 

5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile kanun mali yönetim alanında gerçekleştirilen yasal çerçevesi oluşturulmuş, kamu kaynaklarının etkili ve 

verimli kullanımının yanı sıra saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni kanunun anlayışı içerisinde stratejik yönetim ve performans 

yönetimi dâhil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun etkin ve şeffaf yapıya kavuşturulması sağlanmıştır. 

Kurumumuzun bütçe uygulama bilgileri tablo 5’de belirtilmiştir. 

Tablo 5: Mali Kaynaklar 

BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ 

2018 

Yıl Sonu Gerçekleşen Ödenek Harcama 

01 Personel Giderleri 45.193.352,66 103.521.949,39 

02 Sos. Güvenlik             Kurumları 7.987.889,35 17.416.244,49 

03 Mal ve Hizmet Alımları 10.167.116,91 9.546.660,80 

05 Cari Transferler 0,00 0,00 

06 Sermaye Giderleri 1.309.780,70 1.123.063,35 

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 

TOPLAM 64.658.139,62 131.607.918,03 

2018 01 Ocak-13 Kasım itibariyle müdürlüğümüze 64.658.139,62 TL ödenek tahsisi yapılarak 131.607.918,03 TL harcanmıştır.  
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PESTLE Analizi 

Politik Faktörler 

• AB Müktesebatına uyum çalışmaları alanında eğitime büyük önem verilmesi ve bu nedenle köklü değişiklikler yapılması 

• MEB yasa, yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri 

• 4+4+4 kademeli zorunlu eğitim sisteminin tesis edilmesi ve müfredatın bu doğrultuda yenilenmesi 

• Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımının uygulanması  

• Eğitim yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği 

• Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması 

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’yla Stratejik Yönetim anlayışının gelişmesi 

Ekonomik Faktörler 

• Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması 

• İlimizdeki hayırseverlerin eğitime desteği 

• Mesleki Eğitim mezunlarının vasıflı elaman olarak iş gücü piyasasına yeteri kadar katılamaması 

• Dünya Bankası ve AB eğitim projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik destek sağlaması/sağlayacak olması 

• Hatay’ın eğitim alanındaki kamu yatırımlarının yetersiz olması 

• Suriye’de yaşanan iç savaştan kaynaklanan olumsuzluklar 

Sosyo-Kültürel Faktörler 

• Medyanın olumsuz etkileri  

• Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi 

• Kırsal kesimlerde çocukların eğitimi konusunda ihtiyaç hissedilmemesi 

• Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekan olmaması 

• Çok kültürlülük ve hoşgörü ikliminin hâkim olması 

• Kız çocuklarının okullaşmasında duyarlılığın yüksek olması 
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• Köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olması 

• Çevre duyarlılığı ve projeleri 

• Sosyal destek projeleri 

• Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan sığınmacılardan kaynaklanan olumsuzluklar 

Teknolojik Faktörler 

• Fatih Projesi'nin yaygınlaştırılması 

• Eğitimde teknolojik alt yapı ve e- okul uygulamaları 

• E-devlet uygulamaları. 

• Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi 

• Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları 

• Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması 

• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması 

• Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim 
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GZFT Analizi 

 

Müdürlüğümüz paydaş analizi kapsamında yapılan görüşme ve anket sonuçlarına paydaş analizi kısmında yer verilmiştir. Defne 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek; devamında öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerden görüş 

almak için elektronik ortamda hazırlanan anket formları kullanılmıştır. Toplamda 894 kişi GZFT anketine katılmış ve sonuçlar 

Frekans (F) ve yüzde (%) olarak sıralanmış ve analizi yapıldıktan sonra elde edilen GZFT ifadeler Defne İlçe MEM Stratejik Planlama 

ekibi tarafından önceliklendirilmiş ve aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır.  

Tablo 6: GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

1-Temel Eğitimde okullaşma oranının yüksek olması 

 2-Öğretmenlerin öğrenmeye ve kendilerini geliştirme eğilimlerinin 
olması 

 3-  Toplumsal sorunlara duyarlı personelin olması 

 4- Temel eğitimde okullaşma oranının yüksek olması 
 5- Derslik başına düşen öğrenci sayısının il ortalamasının altında 

olması 

  6-Öğrenci seçme sınavlarında ilçemiz öğrencilerinin başarı 

ortalamasının il ortalamasının üzerinde olması 

 7- Paydaşlar arasında etkili iletişim olması 

 

1- Kurumsal ağ sisteminin olması (e-okul, MEBBİS, DYS,BİLSİS 

vb.) 

2- Genç nüfus yapısı ve okullaşma oranının yüksek olması 

3- Dinamik, genç, donanımlı, teknolojik yönden bilgili yeni 

yetişmiş personelin olması 

4- Yenilikçi eğitim anlayışının benimsenmiş olması 

5- Kurumun çalışanlarına kendini geliştirme imkanı tanıması 

6- Teknolojik alt yapının güçlü olması ve merkezden en uzak 

taşraya kadar hızlı bir haberleşme sisteminin olması 

7- Teknolojik gelişmeleri küresel boyutta takip edebilen personelin 

var oluşu 

8- Etkili denetleme sisteminin varlığı 

9- Fatih Projesi 
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ZAYIF YÖNLER 

1- Ortaöğretimde okul terklerinin fazla olması. 

2- Meslek liselerine giren öğrencilerin eğitim düzeyinin düşük 

olması. 

3- Eğitim yöneticilerinin sık sık değiştirilmesi. 

4- Öğrencileri teknolojik donanımların kullanımında bilinçsiz 

hareket etmesi 

5- Performansa dayalı izleme ve değerlendirmenin olmaması 

6-  Okullarda çok amaçlı etkinlik salonlarının olmaması 

7-  Kırsal kesimlerde öğrenci velilerinin büyük çoğunluğunun 

yurtdışında çalışmaya gitmesi 

8-  Okullarımızda öğrencilere yönelik rehberlik ve 

yönlendirmelerin yetersizliği 

9- Okullarımızda öğrencilere yönelik rehberlik ve 

yönlendirmelerin yetersizliği 

10-  Okul ve kurumlarımızda ; yeterli düzeyde yardımcı 

personelin (hizmetli –memur- teknisyen vb.)olmaması 

11- Yeterli düzeyde ve türde mesleki ve teknik okul 

bulunmaması 

12- Kurumların donatım ihtiyaçlarının zamanında, eşit, dengeli 

ve planlı bir şekilde karşılanamaması. 

13- Okul/Kurumlarımızın yerel, ulusal ve uluslararası 

projelerden yeterince yararlanmaması. 

14- İlimiz bünyesinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere 
yönelik özel ve resmi okulların sayısının yetersiz olması. 
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  FIRSATLAR 

1-İlçemizde kültürel zenginlik ve insanlar arası hoşgörünün 

varlığı. 

2-Hayırseverlerin ve sponsorların eğitime desteğinin artması 

3-Bilgiye erişilebilirlik ve kullanılabilirliğin artması 

4-İlimizde üniversitenin bulunması 

5- İŞKUR aracılığı ile yardımcı personel hizmetlerinin az da 

olsa karşılanabilmesi 

6- Dünya da ve Türkiye’de hızlı gelişim sergileyen teknoloji 

alanındaki çalışmaların olması 

7- Teknolojinin hızla gelişmesi gelişen teknolojinin eğitim 

alanında kullanılabiliyor olması 

8- Teknolojinin hızla gelişmesi gelişen teknolojinin eğitim 

alanında kullanılabiliyor olması 

9- Eğitime %100Destek kampanyasının olması 

10- Okullar hayat olsun projesi 

11- AB ve farklı proje kaynaklarından istifade ederek eğitime 

katkı sağlanması 

12- Müdürlüğümüzün çok geniş paydaş kitlesine sahip olması 

13- Ulusal ve uluslararası hibe fonlarının varlığı 

14- STK, KOBİ, Belediye vs. kurumların eğitime kaynak 

ayırması 

 

TEHDİTLER 

1-Sosyal medyanın ve teknolojik imkanların bilinçsiz kullanımı 

2-Öğrencileri tehdit eden uyuşturucu, sigara kullanımının 

küçük yaşlara kadar düşmesi ve artış hızı 

3-Aile bütünlüğünün bozulmaların çok sık olması 

4-Dershanelere olan ilginin devlet okullarına olan güveni 
azaltması 

5-İlçemizde yurt dışında çalışan bireylerin çokluğu nedeniyle, 

tek ebeveynli ailelerin çokluğu ve öğrencilerin yurt dışı 

meraklarının okuma isteklerinin önüne geçmesi 

6-Çarpık kentleşme. 

7-Birinci derece deprem bölgesinde bulunmamız 

8-Bölgesel nüfus yığılmaları 

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. 
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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:  

Milli eğitim politikaları doğrultusunda kişisel gelişimini tamamlamış, iyi yetişmiş, dünyayı tanıyan, kendine güvenen, araştıran 

ve sorgulayan, milli ve manevi değerlerine bağlı,  evrensel düzeyde gerekli birikim ve becerilere sahip, moral değerleri yüksek bireyler 

yetiştirilmesine ortam ve imkân sağlamak. 

 

Bakanlığımız Vizyonu 

Müdürlüğümüz vizyonu belirlenirken;. Paydaş çalışmaları, çalıştaylar, toplumsal beklentiler, anket sonuçları ve diğer belgeler analiz 

edilerek aşağıda belirtilen vizyon oluşturulmuştur. 

 

Vizyonumuz:  

Teknolojik ve çağdaş gelişim değişikliklerini yakından izleyen, kendini sürekli geliştiren, fırsat eşitliğine inanan, araştıran, 

öğrenen ve öğreten, bütün kademeleri ile tek vücut olan, biz olma felsefesine inanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, milletimizin 

gurur kaynağı olan bireyler topluluğunu meydana getirmek. 
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MüdürlüğümüzTemel Değerleri 

Müdürlüğümüz 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. 

Temel Değerlerimiz: 

• KURUM KÜLTÜRÜ 

• YENİLİKÇİ 

• ŞEFFAFLIK 

• HESAP VEREBİLİRLİK VE ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK 

• SAYGINLIK VE GÜVENİLİRLİK 

• TARAFSIZLIK 

• SEVGİ VE HOŞGÖRÜ 

• BÜTÜNLÜK 

• İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERE DUYARLILIK 

• SORUMLULUK VE SAMİMİYET 
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Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari 

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 kurulacaktır. 

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

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

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. 

Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 
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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 kurulacaktır. 

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

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 düzenlenecektir.  

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 güçlendirilecektir. 

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, katılım ve tamamlama oranları 
artırılacak ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik eğitim öğretimle ilgili faaliyetlere devam edilecektir. 

Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir. 

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

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

Amaç, Hedef,Gösterge ve Stratejiler 
Bu bölümde Millî Eğitim Müdürlüğü 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.  
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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 kurulacaktır. 

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 kurulacaktır. 

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 

20 

%71,10 % 76,78 
% 

82,93 
% 89,56 % 96,73 %100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul %78,29 %82,2 %86,31 %90,63 %95,16 %100 6 Ay 6 Ay 

Lise %65,00 %71,5 %78,65 %86,51 %95,16 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap 
sayısı 

İlkokul 

20 

26 27 28 29 30 31 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 12 13 14 15 16 17 6 Ay 6 Ay 

Lise 9 10 11 12 13 14 6 Ay 6 Ay 

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

20 % 9,56 % 9 % 8 %7 %6 %5 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.4.1 ABİDE 4 temel altı ve temel 
yeterlilik düzeylerindeki toplam öğrenci 
oranı(%) 

Türkçe 

20 

%0,67  %0,60  %0,50  

UD UD 
Matematik %0,67  %0,60  %0,50  

Fen Bilimleri %0,67  %0,60  %0,50  

Sosyal Bilgiler %0  %0  %0  

PG 1.1.4.2 ABİDE 8 temel altı ve temel 
yeterlilik düzeylerindeki toplam öğrenci 
oranı(%) 

Türkçe %0  %0  %0  

UD UD 
Matematik %0  %0  %0  

Fen Bilimleri %0  %0  %0  

Sosyal Bilgiler %0  %0  %0  

PG 1.1.4.3 ABİDE 10 temel altı ve temel 
yeterlilik düzeylerindeki toplam öğrenci 
oranı(%) 

Türkçe    %0 %0 %0  

UD UD Matematik   %0 %0 %0  

Fen    %0 %0 %0  

PG 1.1.4.4 PISA alt yeterlilik (1a/1b) 
düzeyindeki toplam öğrenci oranı(%) 

Fen Okur 
Yazarlığı 

20 0,97  %40  %32  UD UD 
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Matem. Okur 
Yazarlığı 

0,97  %36  %30  

Okuma 
Becerileri 

0,97  %47  %40  

PG 1.1.4.5 TIMSS alt ve alt düzey altı 
yeterlilik düzeyindeki toplam öğrenci 
oranı(%) 

4. Sınıf 
Matematik 

0 0     

UD UD 

4. Sınıf Fen 
Bilimleri 

0 0     

8. Sınıf 
Matematik 

0 0     

8. Sınıf Fen 
Bilimleri 

0 0     

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

Riskler 

- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin düzeyin bölgeler arasında farklılık 

göstermesi, 

- 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 16000 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 bilgiye 

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

dil sistemine geçilmesine ilişkin 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 
geçilecektir. 

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 69,94 72,03 74,19 76,42 78,71 81,07 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Yabancı dil eğitimine yönelik geliştirilen dijital 
içerik sayısı 

20 23 25 27 29 31 33 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.3 Yabancı dil sınavında (YDS) en az C seviyesi veya 
eşdeğeri bir belgeye sahip olan öğretmen oranı (%) 

20 %2,85 %2,93 %3,02 %3,11 %3,2 %3,3 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.4 Yurtdışı öğretmen eğitimi sertifika programına 
katılan yabancı dil öğretmeni sayısı 

20 0 0 0 1 3 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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 14000 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, 
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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. Eğitsel veri ambarının kurulması 20 0 %40 %50 %80 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. Okul stratejik planları ile yıllık okul gelişim 
planlarının izlenmesi için sistem kurulması 

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

PG 2.1.3. Coğrafi bilgi sisteminin kurulması 20 %40 %80 %100 %100 %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 Şube Müdürlüğü 

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 artırılacaktır. 

S 2.1.3 
- Bakanlık Bilgi Yönetim Sistemine (MEB BYS) altlık oluşturmak üzere coğrafi bilgi sistemi 

kurulacaktır. 

Maliyet Tahmini 13000 TL 

Tespitler 

- 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. 

İhtiyaçlar 

- İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması, 
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretsiz yapılacak olmasından dolayı kaynak ihtiyacı. 
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Hedef 2.2. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim 

anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacaktır. 

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 yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacaktır.  

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(%) 

25 

% 5,81 % 8,71 % 13,07 % 19,59 % 29,39 % 44,09 

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

% 8,07 % 12,10 % 18,15 % 27,23 % 40,85 % 61,28 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 15 %18,79 % 20,66 % 22,73 %25 % 27,5 % 30,25 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 25 %3,25 %3 %2,5 %2 %1 %0 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika 
Programlarına katılan öğretmen oranı (%) 

25 % 31 % 37 % 44 % 53 % 63 % 75 6 Ay 6 Ay 

İş Birliği Yapılacak Birimler Temel eğitim Şube Müdürlüğü,Orta Öğretim Şube Müdürlüğü 

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 hizmetiçi eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak ve 
hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 

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

S 2.2.3 - Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere personel sistemi ve hizmet içi eğitim süreci geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini                                      12000 TL 

Tespitler 

- Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 
- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması, 
- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli 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 % 80,22 %82,62 %85,1 %87,65 %90,78 %92,99 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.2İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl 
okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) 

20 %87,3 %89,91 %92,61 %95,39 %98,25 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları 
elverişsiz ailelerin oranı (%) 

10 % 2,1 % 5 %10 %50 %75 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.4 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları 
elverişsiz öğrenci sayısı 

40 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler  

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 26000 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 
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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. 

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. 
 

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 

%4,64 %4 %3,5 %3 %2,5 %2 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2Ortaokulda 20 gün ve 

üzeri devamsız öğrenci oranı(%) 
%9,94 %9 %8 %7 %6 %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 %98,62 %98,8 %99 %99,4 %99,7 %100 6 Ay 6 Ay 
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okullaşma oranı (%) 

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 

%10,61 %9 %7 %5 %3 %1 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci sayısı 

30’dan fazla olan şube oranı (%) 
%25,57 % 21 %17 %12 %7 %2 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim ŞubeMüdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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, 

- 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 beceri atölyeleri kurulacaktır. 

S 3.2.3 
-Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için uygulanan ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma 

hizmetleri gibi uygulamalar iyileştirilerek bunlara devam edilecektir. 

Maliyet Tahmini 24000 TL 

Tespitler 

- Yurtiçi nüfus hareketleri sonucunda bazı bölgelerde sürekli olarak derslik ihtiyacının oluşması ve ikili eğitim yapılması, 

- 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, 

- İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 

 

 

 

 

 



 
 

43 
  

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 % 6 % 6,18 %6,36 %6,55 %6,75 %6,95 6 Ay 6 Ay 

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

30 %100 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

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

40 %100 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler  Tüm Birimler 

Riskler 

- Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 
- 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 21000 TL 

Tespitler 

- Okulların çevresinde bulunan ve öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak kurumlarla 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, 
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- 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. 

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 %100 %100 %100 %100 %100 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı ( 30 % 2,83 % 2,5 % 2,3 % 2 % 1,5 % 0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 20 % 2,83 % 2,5 % 2,3 % 2 % 1,5 % 0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı ( 10 % 15,06 % 12 % 9 % 6 % 3 % 0 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) 10 - - - - - - 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler. 

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. 

Strate
jiler 

S 4.1.1 

- Kız çocukları ile özel politikagerektiren gruplar başta olmak üzere tüm 

öğrencilerinortaöğretime katılımlarının artırılması, 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 10000 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, 



 
 

45 
  

- 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. 

Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler 

yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

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 kavuşturulacaktır. 

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 ve beceri atölyesi sayısı 25 24 29 35 42 50 60 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 Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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 yapısına geçilecektir. 

S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır. 

S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. 

Maliyet Tahmini 8000 TL 

Tespitler 

- 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. 
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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 kurulacaktır. 

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 kurulacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.1.1. Kariyer rehberlik sisteminin 
yapılandırılması 

60 0 %10 %40 %50 %80 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.2. Rehberlik öğretmenlerinden mesleki 
gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların 
oranı (%) 

40 % 40 % 48 % 57,6 % 69,12 % 82,94 % 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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 yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 4000 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. 
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Hedef 5.2: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü 

güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecektir. 

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 
modeline geçilecektir. 

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  

60 841 883 927 973 1021 1072 6 Ay 6 Ay 

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

40 95 95 95 95 95 95 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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 
-Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve kurumların fiziki imkânları 

iyileştirilecektir. 

 S 5.2.3 
-Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkânları ihtiyaçlar 

doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 3000 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 (%) 

20 %7 %10 %13 %15 %18 %20 6 Ay 6 Ay 

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

20 %95 %96 %97 %98 %99 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Tarama ve eğitsel tanı amaçlı standart yerli ölçme 
araçlarının hazırlanması 

30 0 %10 %40 %50 %80 %100 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.4 Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik açılan 
destek eğitim odalarında derslere katılan öğrenci sayısı 

15 17 20 23 26 29 32 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler. 

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 materyalleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 5000 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 düzenlenecektir. 

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 
(%) 

20 
- - %50 %75 %75 %75 6 Ay 6 Ay 

Mezunların memnuniyet oranı 
(%) 

- - %50 %70 %70 %70 6 Ay 6 Ay 

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

20 0 0 0 10 15 20 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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, 

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

Maliyet Tahmini 3.000 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 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. 
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Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve  

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 programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim 
faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

20 0 0 10 10 10 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak 
Birimler 

Tüm Birimler 

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 talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda alan ve dalların öğretim programları güncellenerek atölye ve laboratuvar 

donanımının bu programlara uygunluğu sağlanacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

Maliyet Tahmini 4000 TL 

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. 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

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 güçlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve 
teknik ortaöğretim kurumu sayısı 

20 0 0 0 0 0 0 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol 
sayısı 

20 1 1 2 2 2 3 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapan 
mesleki ve teknik eğitim kurumu öğrencisi ve öğretmeni 
sayısı 

20 0 0 1 1 1 1 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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. 

Maliyet Tahmini 2000 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, 
- 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, 
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, katılım ve tamamlama 
oranları artırılacak ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik eğitim öğretimle ilgili faaliyetlere devam edilecektir. 

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 (%) 25 %5,8 %6 %6,5 %7 %7,5 %8 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı  25 %79 %80 %81 %82 %83 %85 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma oranı (%) 25 %11,10 %11,5 %12 %13 %14 %15 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.4 İlçedeki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki yabancı 

öğrencilerin okullaşma oranı (%) 
25 %60 %62 %66 %69 %72 %75 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.5 YLSY kapsamında yurt dışında stratejik 
alanlarda lisansüstü öğrenim gören bursiyer oranı (%) 

25 % 0 % 7,5 
% 

11,25 

% 

16,87 

% 

25,31 
% 38 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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 öğrenemeye katılım ve tamamlama oranlarının 

artırılması sağlanacak ve ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim 

imkânları artırılacaktır. 

S 6.4.2 
- Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim öğretime erişim imkânları ile yurt dışında lisansüstü öğrenim gören resmi 

bursiyerlerin niteliği artırılacaktır. 

S 6.4.3 
- Eğitim ve öğretim alanındadiğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliği çalışmaları artırılacak ve yurtdışında 

yaşayan vatandaşlara yönelik eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. 
Maliyet Tahmini 3000 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 

okullara kayıt edilmesi hususunda direnç göstermesi, 

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

Amaç 7:Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına 
geçilecektir. 

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

güçlendirilecektir. 

Amaç 7 Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir. 

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranları artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir.  

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 (%) 

20 %1,38 %1,44 %1,52 %1,59 %1,66 %1,74 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 20 % 15,68 %16,15 % 16,63 %17,12 %17,63 %18,15 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 20 %14,2 % 14,62 %15,06 %15,51 %15,98 %16,46 6 Ay 6 Ay 

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı (% 20 %20,6 %21,21 %21,85 %22,51 %23,18 %24,34 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler Tüm Birimler 

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 dönüştürülecek ve bürokrasi azaltılacaktır. 

S 7.1.2 
-Özel öğretim kurumlarında tümüyle yeni model ve programlar, akreditasyon koşulları dikkate alınarak yeni pilot okullar şeklinde 
yapılandırılacaktır. 

S 7.1.3 -Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 460 TL 

Tespitler - Özel öğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemlerin uzun sürmesi, 
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- 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. 

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. 

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

Amaç 7 Ulusal standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısına geçilecektir. 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

Performans Göstergeleri 
Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 

İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan kişi 

sayısı 
50 0 0 10 15 20 25 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Bir. Tüm Birimler 

Riskler 

- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş olması, 

- Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalık olmaması, 

- Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

Stratejiler S 7.2.1 -Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 460 TL 

Tespitler 

- Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması, 

- Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş olması, 

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile eğitim hizmetinin kalitesinin denetiminin etkin olarak 

yürütülememesi. 

İhtiyaçlar 

- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemeleri, 

- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin altyapı düzenlemeleri, 

- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartlarının yükseltilmesi, 

- Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi, 

- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim kalitesinin izlenmesine yönelik düzenleme yapılması. 
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Maliyetlendirme 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün 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, 

➢ Müdürlüğümüze 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. 

Tablo 7: Kaynak Tablosu 

KAYNAK TABLOSU 2019 2220 2021 2022 2023 TOPLAM MALİYET 

GENEL BÜTÇE  200000000,00  220000000,00  264000000,00  316000000,00  380000000,00  1380000000,00 

VALİLİKLER VE BELEDİYENİN KATKISI             

OKUL AİLE BİRLİKLERİ             

DİĞER (AB ve Sosyal Yar. Ve Day. 
Fonları)             

TOPLAM  200000000,00  220000000,00  264000000,00  316000000,00  380000000,00  1380000000,00 

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün stratejik planında 18 hedef bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe dağılımları 5 yıllık olarak 

alttaki tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme sonucunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

tahmini olarak 1380000000,00  TL’lik bir harcama yapacağı düşünülmektedir. Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin alttaki tabloda 

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 30000 33000 36300 39930 43923 183153  

HEDEF 1.1 16000 17600 19360 21296 23425,6 97681,6 

HEDEF 1.2 14000 15400 16940 18634 20497,4 85471,4 

AMAÇ 2 25000 27500 30250 33275 36602,5 152627,5  

HEDEF 2.1 13000 14300 15730 17303 19033,3 79366,3 

HEDEF 2.2 12000 13200 14520 15972 17569,2 73261,2 

AMAÇ 3 71000 78100 85910 94501 103951,1 433462,1  

HEDEF 3.1 26000 28600 31460 34606 38066,6 158732,6 

HEDEF 3.2 24000 26400 29040 31944 35138,4 146522,4 

HEDEF 3.3 21000 23100 25410 27951 30746,1 128207,1 

AMAÇ 4 18000 19800 21780 23958 26353,8 109891,8  

HEDEF 4.1 10000 11000 12100 13310 14641 61051 

HEDEF 4.2 8000 8800 9680 10648 11712,8 48840,8 

AMAÇ 5 12000 13200 14520 15972 17569,2 73261,2  

HEDEF 5.1 4000 4400 4840 5324 5856,4 24420,4 

HEDEF 5.2 3000 3300 3630 3993 4392,3 18315,3 

HEDEF 5.3 5000 5500 6050 6655 7320,5 30525,5 

AMAÇ 6 12000 13200 14520 15972 17569,2 73261,2  

HEDEF 6.1 3000 3300 3630 3993 4392,3 18315,3 

HEDEF 6.2 4000 4400 4840 5324 5856,4 24420,4 

HEDEF 6.3 2000 2200 2420 2662 2928,2 12210,2 

HEDEF 6.4 3000 3300 3630 3993 4392,3 18315,3 

AMAÇ 7 920 1012 1113,2 1224,52 1346,972 5616,69  

HEDEF 7.1 460 506 556,6 612,26 673,486 2808,346 

HEDEF 7.2 460 506 556,6 612,26 673,486 2808,346 

AMAÇ TOPLAM  168920 185812  204393,2  224832,52  247315,772  1031273,492 
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İzleme ve Değerlendirme 

MEB 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 Millî Eğitim Müdürlüğünün 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, MEB 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 onlara alternatif olarak nitel yöntemlerin de uygulanmasının daha zengin ve geniş bir bakış açısı sunabileceği belirtilebilir. 

Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda birlikte İlçe Millî 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 Bakanlık faaliyet alanlarına dağılımının belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

süreçleri oluşturmaktadır. 
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İzleme ve Değerlendirme Sürecinin 
İşleyişi 

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana 

hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. 

Defne İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 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, MEB Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, performans 

göstergeleri ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme 

durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide 

edilecektir. Performans hedeflerinin gerçekleşme 

durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan izleme 

raporu” Müdür, Şube Müdürleri, 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 MEB Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, 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 getirilecektir. Hedeflerin ve ilgili performans 

göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama 

birimlerinden alınarak konsolide edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve üst yöneticiye sunulması ise SGB’nin sorumluluğundadır. 

Şekil 4: İzleme ve Değerlendirme Süreci 
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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. 2019-2023 döneminde izleme ve değerlendirme 

sürecinin Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 dönemine ilişkin Kalkınma Planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler 

doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı 

sağlamak üzere Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlamıştır. 

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. 

Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modelinin çerçevesini; 

1. MEM 2019-2023 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının 

tespit edilmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması, 

3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

4. Gerekli tedbirlerin alınmasısüreçleri oluşturmaktadır. 

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde; Strateji Geliştirme Birimi tarafından müdürlüğümüz göstergeleri ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden 

sapmalar ve bunların nedenleri İlçe Milli Eğitim Müdürümüz başkanlığında SP Üst kuruluna sunularak gerekli tedbirlerin alınması 

sağlanacaktır. Ayrıca, Stratejik Plan'ın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Ayrıca, Okul/Kurum/Müdürlük düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi Müdürlük izleme-değerlendirme sistemi üzerinden 

takip edilecek ve göstergelerin gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
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Tablo 9: Strateji Sorumlulukları 

Amaç 1 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, 

öğrencilerimizin her düzeydeki 

yeterliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesi için etkin bir ölçme ve 

değerlendirme sistemi kurulacaktır. 

1.1.1 Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme 

yöntemleri et- kinleştirilecek ve yeterlik temelli ölçme 

değerlendirme yapılacaktır. 

 

 

ÖDSHŞM  

           - 

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

 

 

TEGŞM  

- 

1.1.3 Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki 

baskısını azaltacak çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

ÖDSHŞM  

- 

Öğrencilerin yaş, okul türü ve programları- 

na göre gereksinimlerini dikkate alan beceri 

temelli yabancı dil yeterlikleri sistemine 

geçilecektir. 

1.2.1 Ülke genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre 

uyarlanacaktır. 

 

 

TEGŞM  

- 

1.2.2 Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı 

deneyimle- mesi sağlanacak ve dijital içerikler geliştirilecektir. 

 

ÖDSHŞM  

- 

1.2.3 Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlikleri 
yükseltilecektir. 

 

 

İNSKŞM  

- 
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Amaç 2 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlen- 

mesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi 

amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına ge- 

çilecektir. 

2.1.1 Bakanlığın bilgi işlem ve otomasyon ihtiyaçları karşılanacak, 

bürokratik süreç azaltılacak ve okul bazında veriye dayalı 

yönetim sistemine geçile- cektir. 

 

BİŞM  

     – 

2.1.2 Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların 

bilgi edinme memnuniyet oranları artırılacaktır. 

 

BHİŞM  

– 

2.1.3 Bakanlık Bilgi Yönetim Sistemine (MEB BYS) altlık oluşturmak üzere 

coğrafi bilgi sistemi kurulacaktır. 

 

İEŞM  

– 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimle- 

rini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki 

gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturu- 

lacaktır. 

2.2.1 Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini sağlamak 

üzere hizmet içi eğitim sistemi yeniden yapılandırılacak ve hizmet 

içi eğitimler düzenlenecektir. 

 

İNSAN KAY ŞM  

– 

2.2.2 İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde 

ödüllen- dirilmesi sağlanacaktır. 

İNSAN KAY ŞM  

             – 

2.2.3 Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere personel 

sistemi ve hizmet içi eğitim süreci geliştirilecektir. 

 

İNSAN KAY ŞM  

– 
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Amaç 3 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yay- 

gınlığı artırılacak, toplum temelli erken ço- 

cukluk çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacaktır. 

3.1.1 Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. TEŞM – 

3.1.2 Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem 
oluştu- rulacaktır. 

TEŞM – 

3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin 
niteliği artırılacaktır. 

TEŞM – 

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fizik- 

sel olarak çok boyutlu gelişimini önemseyen, 

bilimsel düşünme, tutum ve değerleri içsel- 

leştirebilecekleri bir temel eğitim yapısına 

geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık 

oran- ları azaltılacaktır. 

TEŞM – 

3.2.2 İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak 
ve tasa- rım beceri atölyeleri kurulacaktır. 

TEŞM – 

3.2.3 Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam 
edebilmeleri için uygulanan ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma 
hizmetleri gibi uygulamalar iyileştirilerek bunlara devam 
edilecektir. 

DHŞM – 

Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak 

yenilikçi uygulamalara yer verilecektir. 

3.3.1 Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. TEŞM – 

3.3.2 Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılarak okulların 
niteliği ar- tırılacaktır. 

TEŞM – 
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Amaç 4 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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. 
Ortaöğretime katılım ve tamamlama 

oranları artırılacaktır. 

4.1.1 Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak 

üzere tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılmasına, 

devamsızlık ve sı- nıf tekrarlarının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

OR. ÖĞ. ŞM        - 

4.1.2 İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık 

imkânla- rının kalitesi iyileştirilecektir. 

 

 

OR. ÖĞ. ŞM – 

Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği 

becerileri sağlayan ve değişimin aktörü ola- 

cak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuştu- 

rulacaktır. 

4.2.1 Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun 

esnek mo- düler bir program ve ders çizelgesi yapısına 

geçilecektir. 

 

 

OR. ÖĞ. ŞM – 

4.2.2 Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi 
sağlanacaktır. 

 

 

OR. ÖĞ. ŞM – 

4.2.3 Ortaöğretimde okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

OR. ÖĞ. ŞM   - 
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Amaç 5 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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. 

Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine 
uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren 
işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve reh- 
berlik yapılanması kurulacaktır. 

5.1.1 Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik 

olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

ÖERH ŞM – 

Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranla- 

rından soyutlamayan ve birlikte yaşama kül- 

türünü güçlendiren eğitimde adalet temelli 

yaklaşım modeli geliştirilecektir. 

5.2.1 Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin kalitesi 

artırıla- caktır. 

 

ÖERH ŞM – 

5.2.2 Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun 

olmak üze- re okul ve kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir. 

 

İE ŞM – 

5.2.3 Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki 

imkân- ları ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirilecektir. 

 

DH ŞM – 

Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kay- 

nak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğ- 

rencilerimiz, akranlarından ayrıştırılmadan 

doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile des- 

teklenecektir. 

5.3.1 Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler 
iyileştirilecektir. 

 

ÖERH ŞM – 

5.3.2 Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme çalışmaları 

daha ile- ri seviyelere taşınacaktır. 

 

ÖERH ŞM – 

5.3.3 Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders içerikleri ve 

materyal- leri geliştirilecektir. 

 

ÖERH ŞM – 
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Amaç 6 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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. 

Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değer ve 

erişim imkânları artırılacaktır. 

6.1.1 Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale 

getirilecek ve mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü 

artırılacaktır. 

 

MTE ŞM – 

Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğre- 

tim programları geliştirilecek, beşeri ve fizi- 

ki altyapı iyileştirilecektir. 

6.2.1 Sektör talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda alan ve 

dalların öğ- retim programları güncellenerek atölye ve 

laboratuvar donanımının bu programlara uygunluğu sağlanacak 

ve döner sermaye faaliyetleri destek- lenecektir. 

 

MTE ŞM – 

Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim 

ilişkisi güçlendirilecektir. 

6.3.1 Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği 

artırılacaktır. 

 

MTE ŞM – 

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükselt- 

mek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, 

katılım ve tamamlama oranları artırılacak 

ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik 

eğitim öğretimle ilgili faaliyetlere devam 

edilecektir. 

6.4.1 Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat 

boyu öğ- renemeye katılım ve tamamlama oranlarının artırılması 

sağlanacak ve ül- kemizde geçici koruma altında bulunan 

yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları 

artırılacaktır. 

 

HBÖ ŞM – 

6.4.2 Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim öğretime erişim 
imkânları ile yurt dışında lisansüstü öğrenim gören resmî 
bursiyerlerin niteliği arttırılacaktır. 

 

YYE ŞM – 

6.4.3 Eğitim ve öğretim alanında diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla 
yapılan iş birliği çalışmaları artırılacak ve yurt dışında yaşayan 
vatandaşlara yönelik eğitim öğretim faaliyetlerine devam 
edilecektir. 

 

YYE ŞM – 
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Amaç 7 Hedef No Stratejiler Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 
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. 
Özel öğretime devam eden öğrenci oranları 

artırılarak özel öğretim kurumlarının yöne- 

tim ve teftiş yapısı güçlendirilecektir. 

7.1.1 Özel öğretim kurumlarındaki teftiş-rehberlik çalışmaları 

öğrenmeyi geliş- tirme odaklı bir yapıya dönüştürülecek ve 

bürokrasi azaltılacaktır. 

ÖÖK ŞM – 

7.1.2 Özel öğretim kurumlarında yeni model ve programlar 

geliştirilecek ve resmi okullarla iş birlikleri artırılacaktır. 

ÖÖK ŞM – 

7.1.3 Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal 

düzenleme yapılacak ve tedbir mekanizmaları geliştirilecektir. 

ÖÖK ŞM – 

Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini 

artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

7.2.1 Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 

verilen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

ÖÖK ŞM – 
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Tablo 10: Performans Göstergesi Sorumlulukları 

 

AMAÇ 1 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

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

TEŞM - 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap sayısı TEŞM - 

PG 1.1.3 Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci oranı (%) TEŞM - 

PG 1.1.4.1 ABİDE 4 temel altı ve temel yeterlilik düzeylerindeki toplam öğrenci oranı(%) TEŞM - 

PG 1.1.4.2  ABİDE 8 temel altı ve temel yeterlilik düzeylerindeki toplam öğrenci oranı(%) TEŞM - 

PG 1.1.4.3 ABİDE 10 temel altı ve temel yeterlilik düzeylerindeki toplam öğrenci oranı(%) TEŞM - 

PG 1.1.4.4 PISA alt yeterlilik (1a/1b) düzeyindeki toplam O ÖĞ. ŞM - 

PG 1.2.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması TEŞM - 

PG 1.2.2 Yabancı dil eğitimine yönelik geliştirilen dijital içerik sayısı TEŞM - 

PG 1.2.3 Yabancı dil sınavında (YDS) en az C seviyesi veya eşdeğeri bir belgeye sahip olan öğretmen 
oranı (%) 

TEŞM - 

PG 1.2.4 Yurtdışı öğretmen eğitimi sertifika programına katılan yabancı dil öğretmeni sayısı O ÖĞ. ŞM - 

 

 

 



 
 

68 
  

AMAÇ 2 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

PG 2.1.1 Eğitsel veri ambarının kurulması (%) Bİ ŞBM  

PG 2.1.2 Coğrafi bilgi sisteminin kurulması (%) İE ŞBM  

PG 2.1.3 Bakanlık bilgi edinme sistemlerinden yararlanıcıların memnuniyet oranı (%) BH ŞBM  

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

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%) İNS. KAY.ŞBM  

  PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) İNS. KA.ŞBM  

  PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı ( Ücretli öğretmen oranı (%) İNS. KA.ŞBM  

PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim Sertifika Programlarına katılan öğretmen oranı (%) İNS. KA.ŞBM  

 

AMAÇ 3 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

PG 3.1.1 3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) TE ŞBM - 

PG 3.1.2 Şartları elverişsiz öğrencilere beslenme ve araç gereç yardımı yapılmasına ilişkin sistem kurulması (%) TE ŞBM - 

PG 3.1.3 İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olanların oranı (%) TE ŞBM - 

PG 3.1.4 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen şartları elverişsiz öğrenci sayısı TE ŞBM - 

PG 3.2.1 Temel eğitimde ikili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) TE ŞBM - 

PG 3.2.2 Temel eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) TE ŞBM - 

PG 3.2.3 Temel eğitimde okullaşma oranı (%) TE ŞBM - 

PG 3.2.4 Temel eğitimde öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube oranı (%) TE ŞBM - 

PG 3.3.1 Eğitim kayıt bölgelerinde kurulan okul ve mahalle spor kulüplerinden yararlanan öğrenci oranı  TE ŞBM - 

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

PG 3.3.3 Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%) TE ŞBM - 
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AMAÇ 4 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

PG 4.1.1 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.1.2 Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.1.3 Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.1.4 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.1.5 Ortaöğretimde pansiyon doluluk oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.2.1 Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı uygulayan okul oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.2.2 Ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenci oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

PG 4.2.3  Tasarım ve beceri atölyesi sayısı O.Ö. ŞBM - 

PG 4.2.3 Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarına katılan öğrenci oranı (%) O.Ö. ŞBM - 

 

AMAÇ 5 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

PG 5.1.1 Kariyer rehberlik sisteminin yapılandırılması (%) ÖERH ŞBM - 

PG 5.1.2 Rehberlik öğretmenlerinden mesleki gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların oranı (%) ÖERH ŞBM - 

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

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

PG 5.3.1 Bilim ve sanat merkezlerinde grup tarama uygulaması yapılan öğrenci oranı (%) ÖERH ŞBM - 

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

PG 5.3.3 Tarama ve eğitsel tanı amaçlı standart yerli ölçme araçlarının hazırlanması (%) ÖERH ŞBM - 

PG 5.3.4 Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik açılan destek eğitim odalarında derslere 

katılan öğrenci sayısı 

ÖERH ŞBM - 



 
 

70 
  

AMAÇ 6 HEDEFLERİNE İLİŞKİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ 

PG No Performans Göstergesi Ana Sorumlu Diğer Sorumlu 

PG 6.1.1 İşletmelerin ve mezunların mesleki ve teknik eğitime ilişkin memnuniyet oranı(%) MTE ŞBM - 

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

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci sayısı MTE ŞBM - 

PG 6.1.4 Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında düzenlenen belge sayısı MTE ŞBM - 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı MTE ŞBM - 

PG 6.3.1 Organize sanayi bölgelerinde bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu sayısı MTE ŞBM - 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) HBÖ ŞBM - 

PG 6.4.2 Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları tamamlama oranı (%) HBÖ ŞBM - 

PG 6.4.3 Hayat boyu öğrenme kurslarından yararlanma oranı (%) HBÖ ŞBM - 

PG 6.4.4 Türkiye’deki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki yabancı öğrencilerin okullaşma oranı 

(%) 

HBÖ ŞBM - 

PG 6.4.5 YLSY kapsamında yurt dışında stratejik alanlarda lisansüstü öğrenim gören bursiyer oranı (%) YYE ŞBM - 
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