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HATAY / KIRIKHAN 2019

“Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce
haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini
kaybederler”.
Mustafa Kemal ATATÜRK
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İSTİKLAL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin iştik lal!

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddım var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder-varsa-taşım,
Her cerihamdan, ilâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin iştik lal

Mehmet Akif ERSOY
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ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve
müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli
hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî,
bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve
hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve
daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta
hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve
cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
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Sunuş

Planlama, sahip olunan sınırlı kaynakların en rasyonel kullanımını sağlamaya yönelik
bir süreçtir. Yerleşmiş yönetim kültürü ve çalışanların direnci en önemli zorluklardandır.
Kamu yönetiminin yeniden yapılanmasında ileri görüş sahibi mevcut yönetici ve iş
görenlerden bu yönde daha fazla yararlanma anlayışı, katılımcılık ve uzlaşma ilkeleri ile de
tutarlı bir gereklilik haline gelmektedir. Milli Eğitim bakanlığına bağlı kuruluşların
bürokrasisi, stratejik plana uygun çalışmalıdır ki, kısa veya uzun vadeli hedeflenen amaçlara
maksimum düzeyde ulaşılabilinsin. Bilimsel düşünebilen, vizyon ve misyonunu belirlemiş,
ihtiyaçlarının farkında olan, içinde bulundukları durumu değerlendirebilen ve bu yönde
gelişmeye açık olarak hayatını planlayabilen bireyler yetiştirmek, Milli Eğitim kurumlarının
da kendi stratejilerini oluşturarak, bu planı etkin bir şekilde uygulayabilmeleri ve nitelikli
eğitimler verebilmeleri sonucunda ortaya çıkacaktır. Toplumun tüm ihtiyaçlarına cevap
verecek, fertleri ve toplumları yaşadığımız dünyada bir adım daha öne çıkaracak olan eğitime
gereken değerin verilmesi önceliğimizdir. Yönetim bölgemiz olan Kırıkhan ilçesinde, eğitim
öğretimden sorumlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu süreci ilçemizin sosyo-kültürel,
ekonomik, beşeri özellikleri ve kent yaşamına uyum süreçlerini göz önünde bulundurarak
planlamalıdır. Kurum olarak bağlı olan tüm kurumlarımızla olduğu gibi, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile de koordineli çalışmakta ve ortak stratejilerle hareket etmekteyiz. Planlamanın
uygulamaları kolaylaştıracağı ve kaliteyi arttıracağı kanaatindeyim. İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğümüzün hazırladığı stratejik planın eğitim öğretim faaliyetlerinin verimliliğini ve
kalitesini arttırmasını dileyerek; hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Zafer KARAMEHMETOĞLU
Kaymakam
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Giriş

Bireylerimizin bilinçli hale gelmesi, bilgi çağında bilgiyi doğru kullanabilmesi ve
bunların sonucunda da bilinçli bir toplumun oluşması için kurumların ve bireylerin üzerine
düşen sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.
Değişim ve gelişiminin kaçınılmaz olduğu günümüzde eğitim öğretim stratejileri en
verimli nasıl kullanılabilir? Nasıl daha iyi sonuçlar alınabilir? En büyük gayemiz olmalıdır.
Stratejik plan hazırlarken bütün kurum yöneticilerine tam destek vererek tüm bireylerin
katılımını sağlamaya çalışmalıyız. Stratejik planlar çerçevesinde konumumuzu görerek nerede
olduğumuzu görmemiz ve olmamız gereken yeri belirleyerek gelişimimizi nasıl takip
edeceğimizi, olmak istediğimiz yere nasıl ulaşabileceğimizi ve bunları nasıl
denetleyeceğimizi sorgulamamız gereklidir. Bunları yaparken Anayasa ve kanunlarda
belirtilen ilkeler ışığında sağlam bir çerçevenin içinde gelişim ve yeniliklere açık esnek bir
yapı oluşturulması gerekir.
Stratejik Planının hazırlanmasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü aşamalar titizlikle uygulanmıştır. Her kademede
bulunanların görüş ve önerileri alınmıştır. Öte taraftan eğitim hizmetlerinden yararlanan
kesimler ve işbirliği yaptığımız kurumlar başta olmak üzere bütün paydaşlarımızın stratejik
planlama sürecine dahil edilmesi sağlanmıştır.
Planlamanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, bu planın
amaçlarımıza ulaşmasında gereken hassasiyeti her bireyin göstereceği inancıyla hayırlı
olmasını dilerim.
İbrahim Cahit AYAZHAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
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Kısaltmalar
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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Tanımlar
Bütünleştirici Eğitim (Kaynaştırma Eğitimi): Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak akranlarıyla birlikte resmî veya özel
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim
uygulamalarıdır.
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) : Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb.
sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara
yardımcı olmak üzere, büyük hacimlicoğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi,
yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım,
yazılım, personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları: Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarına devam eden
öğrenciler ile yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün eğitim
müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kurslardır.
Eğitsel Değerlendirme: Bireyin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin
alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçlarını eğitsel amaçla belirleme sürecidir.
İşletmelerde Meslekî Eğitim: Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin
beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise meslekî ve teknik eğitim okul ve
kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim
uygulamalarını ifade eder.
Okul-Aile Birlikleri: Eğitim kampüslerinde yer alan okullar dâhil Bakanlığa bağlı okul ve
eğitim kurumlarında kurulan birliklerdir.
Ortalama Eğitim Süresi: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının yayınladığı İnsani
Gelişme Raporu'nda verilen ve 25 yaş ve üstü kişilerin almış olduğu eğitim sürelerinin
ortalaması şeklinde ifade edilen eğitim göstergesini ifade etmektedir.
Öğrenme Analitiği Platformu: Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin
akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte
değerlendirildiği platformdur.
Örgün Eğitim Dışına Çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin herhangi
birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade etmektedir.
Örgün Eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi,
ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.
Özel Politika veya Uygulama Gerektiren Gruplar (Dezavantajlı Gruplar): Diğer gruplara
göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli
işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder.
Özel Yetenekli Çocuklar: Yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe
ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi
alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireydir.
Tanılama: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile
yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî,
psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.
Ulusal Dijital İçerik Arşivi: Öğrenme süreçlerini destekleyen beceri destekli dönüşüm ile
ülkemizin her yerinde yaşayan öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme
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fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlamaya yönelik eğitsel
dijital içerik ambarıdır.
Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekân bağımsız
olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır.
Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi
bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte
çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama
etkinliklerinin bütününü ifade eder.
Zorunlu Eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı
programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan
ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel,
mesleki ve teknik ortaöğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder.
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Giriş ve Hazırlık Süreci
21. yüzyıl bilgi toplumunda yönetim alanında yaşanan değişimler, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, hesap verebilir ve saydam bir yönetim anlayışını
gündeme getirmiştir. Ülkemizde de kamu mali yönetimini bu anlayışa uygun olarak yapılandırmak
amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uygulamaya konulmuştur. Kanun
kamu idarelerine kalkınma planları, ulusal programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturma, stratejik amaçlar ve
ölçülebilir hedefler belirleme, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda
ölçme ve bu süreçlerin izlenip değerlendirilmesi amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlama zorunluluğu getirmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında, Bakanlık merkez ve taşra
teşkilatı birimleri ile ilgili paydaşların katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu, uygulanmakta olan
stratejik plan, mevzuat, üst politika belgeleri incelenmiştir. Ardından PESTLE, GZFT ve kuruluş
içi analiz yapılarak elde edilen veriler ışığında eğitim ve öğretim sistemine ilişkin sorun ve gelişim
alanları tespit edilmiş, bunlara bağlı olarakta amaç, hedef, strateji, gösterge ve eylemler
belirlenmiştir.
Bu doğrultuda yedi amaç bu amaçlar altında da beş yıllık hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirecek
strateji ve eylemler ortaya çıkmıştır. Stratejilerin yaklaşık maliyetlerinden yola çıkılarak amaç ve
hedeflerin tahmini kaynak ihtiyaçları hesaplanmıştır. Planda yer alan amaç ve hedeflerin
gerçekleşme durumlarının takip edilebilmesi için de stratejik plan izleme ve değerlendirme modeli
oluşturulmuştur.
Stratejik planlama uygulamalarının başarılı olması önemli ölçüde plan öncesi hazırlık çalışmalarının
iyi planlanmış olmasına ve sürece katılımın üst düzeyde sağlanmasına bağlıdır.

2019-2023 döneminde kullanılmış olan Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Modeli,
yukarıdaki şekilde belirtilmiştir. Buna göre durum analizinin gerçekleştirilerek geleceğe yönelim
bölümünün tasarlanması, stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olan performans programının
hazırlanması ve uygulama sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Planlama Modeli’nin ana hatlarını oluşturmaktadır. Bu kısımda yukarıdaki konular
kapsamında MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nın oluşturulma sürecine yön veren mevzuat ve
program ile çalışma ekipleri ve takvimine değinilmiştir.

Genelge, Hazırlık Programı, Ekip ve Kurullar
Stratejik plan hazırlık çalışmalarının başladığı, Bakanlık merkez ve taşra birimlerine 2018/16 sayılı
Genelge ile duyurulmuştur. Genelgede stratejik yönetim anlayışının öneminden bahsedilmiş,
MEB’in 2010-2014 ve 2015-2019 Stratejik Planları ile gösterdiği gelişim üzerinde durulmuş, taşra
teşkilatında bugüne kadar stratejik yönetim felsefesinin benimsetilmesi ve kabiliyetinin
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Stratejik Plan 2019-2023

Sayfa 14

geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilenler özetlenmiştir. Kırıkhan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
2019–2023 Stratejik Planı, literatür taraması, üst politika belgelerinin analizi, kapsamlı durum
analizi raporu, iç ve dış paydaşların görüşleri ile okulların katkıları doğrultusunda hazırlanmıştır.
Hazırlık Programının yayınlanmasının ardından kurul ve ekip oluşturulmuştur.
Strateji Geliştirme Kurulu: Strateji geliştirme kurulu stratejik planlama çalışmalarını takip etmek
ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü başkanlığında
Şube Müdürleri ve Stratejik Planlamadan Sorumlu Birim Temsilcilerinin katılımıyla kurulmuştur.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kurumumuzun üst yöneticisidir. İlçe Milli Eğitim Müdürünün onayı ile
Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere
“İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu” kurulmuştur.
Tablo 1: Strateji Geliştirme Kurulu
ADI SOYADI

GÖREV YERİ

İbrahim Cahit AYAZHAN

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

M. Erdal CERİTLİOĞLU
İsmail SARIKAYA
Kemal CEYLAN

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi
Müdürlüğü

ÜNVANI
İlçe Milli Eğitim
Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Müdür
Yardımcısı

Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu

Öğretmen

Hasan SABIR
Halil KILIÇ

Stratejik Planlama Ekibi: Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Strateji Geliştirme Kurulu’nun
önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek üzere “İlçe MEM Stratejik Planlama Ekibi”
Kurulmuştur.
Tablo 2: Stratejik Planlama Ekibi
ADI SOYADI
M. Erdal CERİTLİOĞLU
Hüseyin CELİL
Ümran SARI
Tayyip SULA
Burcu DEMİRCİ
Bostan ULAŞLI
Hacı GÜMÜŞ
Ali ARIK
Serdar SARIATEŞ

BÖLÜMÜ
İnsan Kaynakları, Strateji Geliştirme, Destek
Hizmetleri, İş sağlığı ve Güvenliği Şb. Müd.
İnsan Kaynakları Hiz. Şb. Müd.
İnsan Kaynakları Hiz. Şb. Müd.
Din Öğrt. , Ortaöğ.,Mes. ve Tek. Eğit., Temel
Eğt. Hiz. Şb. Müd.
Strateji Geliştirme Hiz., Destek hizmetleri Şb.
Müd.
Destek Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Şb.
Müd.
Bilgi İşlem Eğit. Tekno., Özel Eğit. ve
Rehberlik, Özel Öğretim Kur. Hiz. Şb.M
Hayat Boyu Öğrenme, İnşaat ve Emlak
Hizmetleri, Strateji Geliştirme Hiz. Şb. Müd.,
Destek Hizmetleri Şb. Müd.
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Durum Analizi
Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan kaynakların tespiti, güçlü ve
zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin saptanması
amacıyla Bakanlığımızca mevcut durum analizi yapılmıştır.

Kurumsal Tarihçe
Kırıkhan'ın tarihi yapısı İsa'nın doğumundan 3000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Bağlı
bulunduğu Hatay merkezi ile tarihi bir uyumluluk gösteren ilçe merkezinde orta paleolitik döneme
ait kalıntı bulunmamakla birlikte sırasıyla Akat, Hurriler, Hitit, Asur ve Pers akınları ile kısa süreli
yerleşimlerin yöre için söz konusu olduğu kesindir. Özellikle Milattan 333 yıl öncesine kadar
Makedonyalı Büyük İskender’in Pers İmparatorluğunu yıkması ile birlikte kurulan yeni düzen
Kırıkhan'da yoğun yerleşimlere sahne olmuştur. Gerek bu yıllarda gerekse daha sonraki dönemlerde
şimdiki Alaybeyli bölgesinin iskân edildiği tespit edilmiştir. Helenistik dönemin izlerini taşıyan
Darb-ı Sak kalesi ile ova boyunca bir dizi halinde yer alan höyükler Kırıkhan'ın bir güvenlik ve
haber alma merkezi olarak düşünüldüğünü ortaya koymaktadır. Halen tescilli 34 höyük mevcuttur.
Kırıkhan Akdeniz den doğuya açılan ticaret yollarının kesiştiği yer olması özelliğini taşıyan
İskenderun'dan Halep'e, Antakya'dan Kahramanmaraş'a ve Gaziantep'e giden yollar buradan geçtiği
için Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yerleşim bölgesi olarak gelişimine devam etmektedir.
Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerinde Belen kazasına bağlı bir nahiye iken 1924 yılında İlçe
merkezi olan Kırıkhan, l939 yılında Türkiye Cumhuriyeti yönetimine girmiştir.
Kırıkhan adının nereden geldiği konusunda iki ayrı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birisi ticaretin
yoğun olduğu yıllarda kervanların konaklaması için yapılan Kırk-hanın bulunduğudur, diğeri ise
geçmişte bir hanın varlığı ve bunun oldukça bakımsız ve kırık dökük olmasıdır.
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit AYAZHAN bu görevine 2016 yılında atanmış ve
halen devam etmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini 1945 yılından bu güne kadar
sırasıyla: Ali İhsan UYAR, Emin CANSIZ, M.Ökkeş ABDUSSELAMOĞLU, Hüseyin CELİL,
Tahir Zeki EROL, Hanifi KAVAK, Kemal TURAN ve İbrahim KUYUBAŞIOĞLU yapmıştır.

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi
2015 yılında yürürlüğe giren MEM 2015-2019 Stratejik Planı; stratejik plan hazırlık süreci, durum
analizi, geleceğe yönelim, maliyetlendirme ile izleme ve değerlendirme olmak üzere beş bölümden
oluşturulmuştur. Bunlardan izleme ve değerlendirme faaliyetlerine temel teşkil eden stratejik amaç,
stratejik hedef, performans göstergesi ve stratejilerin yer aldığı geleceğe yönelim bölümü eğitim ve
öğretime erişim, eğitim ve öğretimde kalite ve kurumsal kapasite olmak üzere üç tema halinde
yapılandırılmıştır. Söz konusu üç tema altında 3 stratejik amaç, 7 stratejik hedef, 54 performans
göstergesi ve 147 stratejiye yer verilmiştir. Bunlarla ilgili göstergeler değerlendirildiğinde aşağıdaki
hususlar ön plana çıkmıştır.
İlkokul ve ortaokul okullaşma oranlarındaki plan öncesi döneme (2014) göre artış yaşanmış ve bu
durum plana uygun olarak sayir etmişti. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı için ilkokul net okullaşma
oranı %90 iken aynı yılda ilkokul kademesine karşılık gelen 6-9 yaş net okullaşma oranı %98,35’tir.
Bu sebeple 2019-2023 dönemi için eğitim seviyesine göre okullaşma oranı yerine yaş gruplarına
göre (3-5 [okul öncesi], 6-9 [ilkokul], 10-13 [ortaokul], 14-17 [ortaöğretim]) net okullaşma
oranlarının performans göstergesi olarak kullanılacaktır.
Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları ile ilgili göstergeler incelendiğinde ise öğrencilerimizin
temel öğrenme kazanımları, matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerileri konularının
öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken alanlar olduğu göze çarpmaktadır. Nitekim öğrenme
kazanımlarının belirlenmesinde standart test olarak kabul edilebilecek ulusal (ABİDE) ve
uluslararası (PISA, TIMSS) değerlendirmelerinin sonuçları da bu yargıyı desteklemektedir. 20192023 dönemi için gerekli önlemleri almak üzere 2015-2018 dönemindeki öğrenci başarısı ve
öğrenme kazanımları alanındaki performans göstergeleri korunacaktır. İlave olarak da “temel
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yeterlilik düzeyine erişemeyen öğrenci oranları (PISA, TIMSS, PIRLS, ABİDE), yükseköğretim
kurumları sınavı temel yeterlilik testi (TYT) net ortalamaları, ortaöğretime geçiş sistemi merkezi
sınav net ortalamaları” performans göstergelerine veya stratejilerine 2019-2023 döneminde yer
verilecektir.
Öğrenci başına okunan kitap sayısında 2019 hedeflerinin gerisinde kalmanın nedenleri
araştırıldığında performansın göstergeye doğru yansımamasının başlıca neden olduğu
görülmektedir. Okullarda kitap okuma verilerinin öğretmenlerimiz tarafından e-Okul sistemine
girilmesinde yaşanan aksaklıkların öğrencilerimizin kitap okuma performansını yanlış yansımasına
yol açtığı söylenebilir. Kitap okuma alanındaki izleme altyapısının geliştirilmesiyle 2019-2023
döneminde bu sorunun ortadan kaldırılması mümkün gözükmektedir.
Ücretli öğretmen sayısında 2015-2018 döneminde görülen artışın başlıca sebeplerinden biri olarak
bölgeler arası sosyo-ekonomik gelişmişlik farklılıklarının getirdiği tehditler ve personel devir
hızının yüksekliği görülmektedir. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile özellikle ücretli öğretmen
ihtiyacının fazla olduğu bölgeler başta olmak üzere ücretli öğretmen oranının düşürülmesi
beklenmektedir. Nitekim norm kadro doluluk oranlarındaki iyileşme sözleşmeli öğretmenlik
uygulamasının bir sonucu olarak görülebilir. Bu kapsamda 2019-2023 döneminde ücretli öğretmen
oranı performans göstergesinin korunması kararlaştırılmıştır.
Derslik başına düşen öğrenci sayısı ve ikili eğitim yapan okul oranı göstergelerinde 2015-2018
döneminde önemli iyileşme gözlenmiştir. Buradan hareketle ilçe genelinde ortalamaya göre değil de
belli bir standarda göre izleme yaparak 2019-2023 döneminde “derslik başına düşen öğrenci” yerine
“Derslik başına düşen öğrenci sayısı 30’dan fazla olan okul oranı” göstergesi, “ikili eğitim yapan
okul oranı” göstergesi yerine de “ikili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci oranı”
göstergesine yer verilmesi uygun görülmüştür.
Buna göre belirtilen alanlarda, plan hedeflerinden önemli oranda uzaklaşma olduğu dikkate
alınarak, 2019-2023 dönemi için idarenin güçlü yönlerinden ve fırsatlardan yararlanarak
ulaşılabilecek yeni performans göstergelerinin belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle okul
öncesinde olmak üzere okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik üst politika belgelerinin desteği
ile belirlenen performans göstergesi hedeflerine ulaşılabileceği öngörülmektedir.

Mevzuat Analizi
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 amaç ve hedeflere dayanak oluşturan mevzuat hükümlerine
aşağıda özet şeklinde durum analizi raporunda ise ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Bakanlığın
dolayısıyla ilçe düzeyinde İlçe Milli Eğitim müdürlüğümüzün 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,
2. Eğitim ve öğretimin her kademesi için bölgesel 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,
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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. Yurt dışından bölgemize gelen Suriyeli insanların eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve
sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütmek,
8. Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının program ve düzenlemelerini planlamak ve
işleyişlerini kontrol etmek,
9. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımız faaliyet alanı kapsamında olan ve önümüzdeki 5
yıllık sürede ulaşılması öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya çalışılacaktır.

Üst Politika Belgeleri Analizi
Millî Eğitim Müdürlüğümüze 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 MEM 2019-2023 Stratejik Planı’nın stratejik amaç, hedef,
performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken yararlanılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ve üst politika belgeleri; temel üst politika belgeleri ve
diğer üst politika belgeleri ele alınmıştır. Stratejik plan ve üst politikalar arasında ilişki kurulması
amacıyla analiz edilen belgelerden bazıları ise Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Üst Politika Belgeleri
Temel Üst Politika Belgeleri
Kalkınma Planları

Diğer Üst Politika Belgeleri
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
Cumhurbaşkanlığı Yüz Günlük İcraat Programı

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi (2014-2018)
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi (2014-2018)

Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu
MEB 2015-2019 Stratejik Planı

Mesleki Eğitim Kurulu Kararları
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023)

Millî Eğitim Şura Kararları
Millî Eğitim Kalite Çerçevesi

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Eğitim ve Türkiye ile İlgili
Raporları

Avrupa Birliği Müktesebatı ve İlerleme Raporları

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi
MEM 2019–2023 Stratejik Plan hazırlık sürecinde Müdürlüğümüzün faaliyet alanları ve
hizmetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerin yasal
yükümlülükleri, standart dosya planı, üst politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan sistemler ve
kamu hizmet envanteri incelenerek Müdürlüğümüzün hizmetleri tespit edilmiş;
1.Eğitim ve öğretim,
2.Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler,
3.Ölçme ve değerlendirme,
4.İnsan kaynakları yönetimi,
5.Araştırma, geliştirme, proje ve protokoller,
6.Yönetim ve denetim,
7.Fiziki ve teknolojik altyapı olmak üzere yedi faaliyet alanı altında gruplandırılmıştır.
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Paydaş Analizi
Stratejik planlamanın temel unsurlarından birisi olan katılımcılık ilkesi doğrultusunda kamu
idaresinin etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerini alması ve elde ettiği görüşleri planlama
sürecinde dikkate alması büyük önem arz etmektedir.
Kamu idaresinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ile bu hizmetlerin üretilmesine katkı sağlayan
veya üretimin doğrudan ortağı olan kişi, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması ihtiyaç odaklı
ve amaca dönük politika ve stratejilerin üretilmesi için olmazsa olmazdır. Bu süreç ayrıca üretilen
politikalar ile faaliyet ve projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesini sağlama ve uygulama
aşamasını kolaylaştırması bakımından oldukça önemlidir. Paydaş analizi sürecinde Millî Eğitim
Müsürlüğümüzün teşkilat yapısı, ilgili mevzuat, hizmet envanteri ve faaliyet alanları analiz edilerek
paydaşlar belirlenmiştir. Etki\önem matrisi kullanılarak paydaşlar önceliklendirilmiş ve nihai
paydaş listesi oluşturulmuştur.
Belirlenen paydaşların idarenin hangi ürün ve hizmetleriyle ilgili oldukları, idareden beklentileri, bu
paydaşların idarenin ürün ve hizmetlerini nasıl etkilediği ve etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla
“Paydaş Anketi” geliştirilmiştir. Ankette;
1. İdarenin tanınırlığı,
2. İdareye yönelik memnuniyet durumu,
3. İlişkili olunan ve öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik sorulara yer
verilmiştir. Paydaş anketi okul ve ilçe çalışanları, öğrenciler, velilere uygulanmıştır. Kamuoyunun
bilgisine sunulan anket kısa bir süre içerisinde yaklaşık 157 paydaş tarafından yanıtlanmıştır.
Paydaş anketini yanıtlayan katılımcıların görevli oldukları kurum ve kuruluşlara göre dağılımları
yanıtlama oranı açısından sırasıyla MEM okul ve kurumları, ilçe milli eğitim müdürlüğü
çalışanlarıdır. Paydaşların ilişkili oldukları tüm faaliyet alanlarına yönelik olarak anket sonuçları
değerlendirildiğinde Müdürlüğümüz paydaşlarının en çok ilişkili olduğu faaliyet alanlarının
sırasıyla:
1. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde yürütülen zorunlu eğitim faaliyetleri,
2. Öğrenci başarısının artırılmasına yönelik faaliyetler,
3. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımı,
4. Öğretim programları,
5. Rehberlik faaliyetleri şeklindedir. Paydaşların müdürlüğümüz faaliyetlerinden memnuniyet
düzeyine ilişkin elde edilen bilgilere ise Tablo 4’te yer verilmiştir.
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Tablo 4: Paydaşların MEM Faaliyetlerinden Memnuniyet Düzeyi

Veriler incelendiğinde paydaşların % 45’inin biraz memnun, % 33’ünün memnun, % 12’sinin
tamamen memnun olduğu görülmektedir. Memnun olmama oranı ise % 9 olarak tespit edilmiştir.
Paydaşların MEM faaliyet alanları arasında en sorunlu olarak gördükleri alanlara ilişkin verdikleri
cevaplar değerlendirildiğinde sırasıyla öğretmen atama, yetiştirme ve yer değiştirme politikaları,
okul yöneticiliği politikaları, öğretim programları ve zorunlu eğitim kademelerindeki eğitim
faaliyetleri, öğretmen niteliğine yönelik faaliyetler, zorunlu eğitim kademelerindeki eğitim
faaliyetleri olduğu anlaşılmaktadır. Paydaşların öncelik verilmesi gereken faaliyet alanlarına ilişkin
verdiği cevaplar ise diğer grafiklerde yer almıştır.
Tablo 5: Öncelik Verilmesi Gerekli Görülen Faaliyet Alanları

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Stratejik Plan 2019-2023

Sayfa 20

Bu grafikteki verilen cevaplar değerlendirildiğinde paydaşlar önümüzdeki beş yıllık süreçte en çok
öncelik verilmesi gereken alanlar arasında sırasıyla objektiflik ve şeffaflık politikaları, daha iyi bir
iletişim, eğitim ve öğretimde başarının arttırılması, kültürel ve sportif faaliyetler ve hizmetiçi eğitim
olduğu görülmüştür.
Tablo 6: Memnun Olunan Faaliyet Alanları

Grafikteki veriler değerlendirildiğinde paydaşların hayat boyu öğrenme faaliyetleri, zorunlu eğitim
faaliyetleri, okul öncesi eğitim faaliyetleri ile eğitimde teknoloji kullanımına yönelik faaliyetleri en
çok memnun oldukları alanlar arasında gösterilmiştir. 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
Kurum Kültürü Analizi
Millî Eğitim Müdürlüğü kurum kültürü analiz çalışması 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık
çalışmaları kapsamında odak bir grupla 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışma sonuçları genel hatlarıyla aşağıda sunulmuştur.
Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri; ihtiyacı karşılayabilmesi için modern bir binada hizmet
vermesi, lise ve dengi okulların kalitesinin arttırılması, daha planlı çalışılması, teknolojik gelişime
ayak uydurulması, yeterli personelin sağlanması, özel eğitime önem verilmesi, ilçe içi sportif ve
bilgi amaçlı yarışmaların yapılması, yapılan etkinliklerin tanıtımının iyi yapılması, ilçe halkının da
bu yarışmalara ilgi göstermesinin sağlanması, halka ulaşılması, halktan kopuk olunmaması, yapılan
işlerin göstermelik kalmaması, köy okullarındaki denetimlerin daha sık yapılarak buralardaki
kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, işlerde sonucun takip edilmesi devamlılığın olması, eğitim
öğretim faaliyetlerinde oluşabilecek sorunlara karşı önceden tedbir alınması görüşlerine yer
verilmiştir.
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Kurumdan paydaşların beklentileri; 1- Sınavlardaki düşük olan başarı puanlarının yükseltilmesi
için gerekli tedbirlerin alınması, 2- Öğretmenlere yönelik denetim ve seminerlerin daha iyi şekilde
yapılması, 3- Okulların denetiminin daha sık yapılması ve eksiklerin giderilmesi için gerekli
tedbirlerin alınması, 4- Çocuklara tartışma kültürünü tanıtmak ve uygulamak için liseler arası
münazara yarışması düzenlenmesi, 5- Okullar arası kulüp çalışması yapılması, 6- Eğitim amacıyla
ilçe dışına göçün önlenmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, 7- Yerel basın ile iletişimin
kuvvetlendirilmesi, 8- Rehberlik araştırma merkezinin kurulması, 9- Bedensel engelliler için uygun
fiziksel koşulların gerçekleştirilmesi, 10- İşlerin zamanında yapılması, 11- Çocuğun, ailenin ve
toplumun gelişiminin sağlanması ve aralarındaki iletişim bozukluklarının önlenmesi için sosyal
projelerin hayata geçirilmesi gerekliliği ifade edilmiştir.
Kurumun güçlü olduğu alanlar; 1- İnformal iletişim ve kişisel ilişkilere dayalı iş görme
yaklaşımı, 2- Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği, 3- Takım çalışmasına yatkınlık, 4Müdürlüğümüz yöneticilerinin ve okul müdürleğümüzün bilgi paylaşımına ve iş birliğine açıklığı,
5- Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri, 6- Müdürlüğümüzün dış çevrede meydana gelen
değişimlere ayak uydurabilmesi, 7- Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesidir.
Önemli Görülen Hizmetler; 1- Nitelikli eğitim (sosyal, araştırmacı ve başarılı bireyler
yetiştirilmesi) 2- Verilerin doğru ve zamanında girilmesi 3- Öğrenci bilgi düzeyinin artırılması 4Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılması 5- Çok amaçlı kursların açılması (okuma-yazma,
kalorifer ateşçiliği kursu) 6- Dış kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalar (resim, şiir vb. )
düzenleme 7- Basın ve Halkla ilişkiler çalışmaları 8- Öğretmen kalitesi (Öğrencilerle iletişim vb.)
Geliştirilmesi Gereken Yönler; 1- Bürokratik iş ve işlemlerin hızı 2-Sosyal faaliyetler 3-Özel
eğitim kurumlarını inceleme 4- Diğer kurumlarla işbirliği 5- Ortak çalışmaların geri bildirimi
Öneriler; 1-Öğrencilerin eylem ve gösteri katılımı konusunda bilinçlendirilmesi 2-Kurumlar arası
işbirliği 3-Eğitim kalitesinin artırılması 4-Okul ve bahçe düzeni 5-Öğrencilerin boş zamanlarını
sosyal ve kültürel faaliyet ile değerlendirmesi 6-Veli işbirliğinin artırılması 7-Kurumlarla yapılan
işlerde önceden bilgi verilmesi ve takibi 8-Boş geçen derslerin önlenmesi 9-SMS yoluyla veli
bilgilendirme 10-Özel derslikler ( kaynaştırma) 11-Deneme sınavlarının yapılması 12-Okul
kurslarının açılması 13-Öğrenci takibi (veli, okul idaresi, öğretmen) 14-Rehberlik servisi
hizmetlerinin artırılması 15-Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulması 16-Öğretmen niteliğinin
artırılması 17-Kurum içinde yöneticilerin uyum çalışması 18-Yazın okul bahçelerinin otopark
olarak değerlendirilmesi 19-Bina temizliği önemsenmesi 20-Okul kantin fiyatlarının kontrolünün
yapılması
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Teşkilat Yapısı
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 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
Tablo 7: Teşkilat Yapısı
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

Şube Müdürü
1-Hayat Boyu Öğrenme
2-Özel Öğretim Kurumları
3-Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri
4-Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
5-İnşaat ve Emlak

Şube Müdürü
1-Temel Eğitim
2-Ortaöğretim
3-Din Öğretimi
4-Mesleki ve Teknik Eğitim
5-Sınav Hizmetleri

Şube Müdürü
1-Strateji Geliştirme
2-İnsan Kaynakları
3-Destek Hizmetleri
4-İş Sağlığı ve Güvenliği

Tablo 8: Yönetim Yapısı
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İnsan kaynakları
Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendi insan kaynaklarımızı iyi yönetmek zorundayız.
Okul ve eğitim kurumlarının amaçların gerçekleştirilmesinde en önemli unsuru o kurumun
çalışanıdır. Özellikle öğretmen olmadan ders programlarının öğrencilere aktarılması mümkün
değildir. Eğer İlçe milli eğitim müdürlüğümüzde ve okul müdürlüklerinde iyi bir insan kaynakları
yönetimi kurulmazsa, okul amaçlarına ulaşmakta zorlanır. Öğretmenin moralinin yüksek olması,
amaçlara güdülenmesi, anlaşılır ve güvenilir bir değerlendirme ve denetleme sistemi, öğretmenin
olası amaç kayma ve sapmalarını önler. Müdürlüğümüz ile Okul ve eğitim kurumlarında aşağıdaki
sınıflar ve kişiler çalışmaktadır.
1-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı: Memur, VHKİ vb.
2-Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı: Öğretmenler ve okul yöneticileridir.
3-Öğretmenler okulda; kadrolu, usta öğretici ve ek ders ücretli olarak görev yaparlar.
4-Teknik Hizmetleri Sınıfı: Kadrolu veya sözleşmeli teknikerler ve teknik elemanlardan oluşur.
5-Yardımcı Hizmetler Sınıfı: Kadrolu şoför, hizmetliler vb.
Tablo 9: İnsan Kaynakları Personel Durumu
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİ PERSONEL DURUMU (11.12.2019)
GÖREV ÜNVANI
ASİL
VEKİL
TOPLAM
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
1
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
2
1
3

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN PERSONEL DURUMU (11.12.2019)
GÖREV ÜNVANI
ERKEK
KADIN
TOPLAM
ŞEF
6
2
8
V.H.K.İ.
7
2
9
MEMUR
0
1
1
HİZMETLİ
7
2
9
ŞOFÖR
2
2
GENEL TOPLAM
22
7
29

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL KURUM YÖNETİCİ DURUMU (11.12.2019)
YÖNETİCİ
NORMU
MEVCUT
OKUL MÜDÜRÜ
87
80
MD BAŞYARD.
5
1
MD YARD.
146
120
GENEL TOPLAM
238
201

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMEN NORM DURUMU (11.12.2019)

NORM TOPLAMI

MEVCUT

İHTİYAÇ

FAZLA

2465

2017

408

12
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Teknolojik Kaynaklar
Müdürlüğümüz hizmetlerinin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde sunulması için güncel
teknolojik araçlar etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu kapsamda modüler bir yapıda kurgulanmış
olan Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) ile kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin
büyük bölümü yürütülmektedir. Aynı zamanda sistemde personel ve öğrencilerin bilgileri
bulunmaktadır. MEBBİS aracılığıyla Devlet Kurumları, Yatırım İşlemleri, MEİS, e-Alacak, e-Burs,
Evrak, TEFBİS, Kitap Seçim, e-Soruşturma Modülü, Sınav, Sosyal Tesis, e-Mezun, İKS, MTSK,
Özel Öğretim Kurumları, Engelli Birey, RAM, Öğretmenevleri, Performans Yönetim Sistemi,
Yönetici, Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları, Özlük, Çağrı Merkezi, Halk Eğitim, Açık Öğretim
Kurumları, e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi, e-Yurt, e-Akademi, e-Katılım, gibi modüllere
ulaşılarak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca MEBBİS kanalıyla merkez ve taşra teşkilatının bütün
iş ve işlemleri için birimler arasında iletişim ağı kurulmuştur. Müdürlüğümüz resmi yazışmaları
elektronik ortamda Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılmaktadır.
Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi
iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla
ilköğretim ikinci kademe ile ortaöğretim düzeyindeki bütün okullar FATİH projesi kapsamına
alınmıştır. Aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerimize tablet verilmesi planlanan proje ile
dersliklere kurulan bilişim teknolojisi (BT) donanımının öğrenme ve öğretme sürecinde etkin
kullanılması amaçlanmaktadır. Bu süreçte öğretim programları BT destekli öğretime uyumlu hale
getirilerek eğitsel e-İçerikler oluşturulmaktadır.
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.
Eğitim yöneticiliği alanında, eğitim-öğretim işlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi; stratejik
amaçların belirlenmesi için gerekli verilerin toplanması, işlenmesi ve depolanması için teknoloji
kullanılması kaçınılmazdır. Günümüzde insan gücü ile günlerce sürecek büro işleri, bilgi
teknolojileri sayesinde dakikalar içinde yapılabilmektedir. Bu bağlamda:
1. Eğitim yöneticisi olanların bilgi teknolojilerini kullanabilecek yetkinlikte olması
2. Eğitim yönetimini gerçekleştirecek bilgisayar programları gereksiniminin karşılanması önem
taşımaktadır.
Tablo 10: Okulların Teknolojik Alt Yapıları.
(18.01.2019)

İlçe

KIRIKHAN

Toplam Okul

BT sınıf sayısı

İnternet Bağlantısı Olan
Okul sayısı

12

(ADSL)72 + (FİBER) 18 = 90

ANAOKULU- 7
İLKOKULU-52
ORTAOKULU-39
LİSE-11
TOPLAM=109

Tablo 10’da görüldüğü gibi Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre 18.01.2019 tarihi
itibariyle 112 okulumuzdan 12 tanesinde Bilişim Teknolojileri sınıfı bulunmakta, 90 okulumuzda
ise ADSL ve FİBER hattı bulunmaktadır.
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Tablo 11: Fatih Projesi ile İlgili Veriler
İlçe
KIRIKHAN

Toplam Okul Sayısı
109

Etkileşimli Tahtası Bulunan Okul
26 okulda 554 tane bulunmaktadır.

Tablo 11’de görüldüğü gibi 18.01.2019 tarihi itibariyle eğitim öğretim yılında 26 okulumuzda 554
etkileşimli tahta kurulmaktadır. Ayrıca ilçe genelinde 1161 öğretmen ve öğrencimize tablet
bilgisayar dağıtılmıştır.
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
içerişinde stratejik yönetim ve performans yönetimi dâhil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim
kalitesinin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun etkin ve şeffaf yapıya kavuşturulması
sağlanmıştır.

2018
BÜTÇE GİDERİ TÜRÜ
Yıl Sonu Gerçekleşen Ödenek

Harcama

01 Personel Giderleri

14.836.842,74

72.223.941,02

02 Sos. Güvenlik Kurumları

1.806.996,48

8.538.023,59

03 Mal ve Hizmet Alımları

5.652.057,18

4.566.079,81

0

0

371.722,48

286.720,41

0

0

22.668.618,86

85.614.764,83

05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
TOPLAM

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Stratejik Plan 2019-2023

Sayfa 26

PESTLE Analizi
(Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik)
Politik Faktörler
1. AB Müktesebatına uyum çalışmaları alanında eğitime büyük önem verilmesi ve bu nedenle
köklü değişiklikler yapılması
2. MEB yasa, yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri
3. 4+4+4 kademeli zorunlu eğitim sisteminin tesis edilmesi ve müfredatın bu doğrultuda
yenilenmesi
4. Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme
yaklaşımının uygulanması
5. Eğitim yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği.
6. Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması.
7. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Stratejik Yönetim anlayışının gelişmesi
Ekonomik Faktörler
1. Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması
2. İlimizdeki hayırseverlerin eğitime desteği
3. Mesleki Eğitim mezunlarının vasıflı elaman olarak iş gücü piyasasına yeteri kadar
katılamaması.
4. Dünya Bankası ve AB eğitim projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik destek
sağlaması/sağlayacak olması.
5. Hatay’ın eğitim alanındaki kamu yatırımlarının yetersiz olması.
6. Suriye’de yaşanan iç savaştan kaynaklanan olumsuzluklar.
Sosyo-Kültürel Faktörler
1. Medyanın olumsuz etkileri
2. Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi
3. Kırsal kesimlerde çocukların eğitimi konusunda ihtiyaç hissedilmemesi.
4. Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekan olmaması.
5. Çok Kültürlülük ve hoşgörü ikliminin hâkim olması.
6. Kız çocuklarının okullaşmasında duyarlılığın yüksek olması.
7. Köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olması.
8. Çevre duyarlılığı ve projeleri.
9. Sosyal destek projeleri.
10. Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan sığınmacılardan kaynaklanan olumsuzluklar.
Teknolojik Faktörler
1. Fatih Projesinin yaygınlaştırılması.
2. Eğitimde teknolojik alt yapı ve e- okul uygulamaları.
3. E-devlet uygulamaları.
4. Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi
5. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları
6. Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması
7. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması
8. Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim
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GZFT Analizi
Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem olan GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler,
Fırsatlar ve Tehditler ) analizidir.
GÜÇLÜ YÖNLER

▪ On iki yıllık zorunlu ve kademeli eğitim

▪ Yaygın teşkilat ağı

▪ İlgi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek
çeşitlilikte okul ve program türünün varlığı

▪ Köklü bir geçmişe dayanan kültür ve bilgi
birikimi

▪ Hayat boyu öğrenme kapsamındaki
kursların çeşitliliği ve yaygınlığı

▪ Çalışanlara
imkânları

▪ Yatılılık ve bursluluk imkânları

▪ Temel
becerilerin
ölçülebildiği
programın (ABİDE) varlığı

▪ Özel
öğretimi
mekanizmaları

destekleyici

teşvik

▪ Ulusal ve uluslararası proje hazırlama ve
yürütme yetkinliği gelişmiş insan kaynağı
▪ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim ve
öğretim süreçlerinde etkin kullanımı
▪ Eğitimde
teknoloji
artırılmasına
yönelik
projelerin yürütülmesi

kullanımının
büyük ölçekli

▪ Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik bilgi
sistemlerinin etkin kullanımı
▪ Öğretim programlarının geliştirilmesinde
katılımcı bir yaklaşımın benimsenmesi
▪ Sektörle iş birliği yapılmasına imkân veren
mevzuat
▪ Mesleki ve teknik eğitimde önceki
öğrenmelerin tanınmasına imkân veren
sitemin varlığı

yönelik

mesleki

gelişim
bir

▪ Uluslararası değerlendirme programlarına
katılım sağlanması
▪ İşletmede
beceri
eğitimi
ve
staj
uygulamaları için teşvik mekanizmaları
▪ Çeşitli iletişim imkânlarının olması
▪ Resmi okullardaki eğitim hizmetlerinin
ücretsiz olması
▪ Öğretim materyallerinin ücretsiz dağıtımı
ve elektronik ortamdan erişime açık olması
▪ Öğretim programlarının
biçimde güncellenmesi

dinamik

bir

▪ Öğrencilerin
tercihleri
doğrultusunda
evlerine yakın okullara yerleştirmeleri
▪ Okul sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığına
ilişkin çalışmaların yapılması
▪ Okul bazlı bütçeleme sistemine benzer bir
yapının var olması

▪ Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının
istenen seviyede olması

▪ Öz değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmaları

▪ Eğitim
politikalarının belirlenmesinde
paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate
alınması

▪ Ülkemizin
yetişmiş
insan
kaynağı
ihtiyacına yönelik yurt dışında lisansüstü
çalışmaların yapılması

▪ Yeniliğe, gelişime ve takım çalışmasına
yatkın insan kaynağı

▪ Dış çevrede meydana gelen değişimlere
ayak uydurabilme kapasitesi

▪ Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği

▪ Yeni fikirlerin
desteklenmesi

▪ Okullarda okul aile birliklerinin mevcut
olması

ve

▪ Yöneticilerin bilgi
birliğine açıklığı

farklı

görüşlerin

paylaşımına

ve

iş

▪ Yöneticilerin katılımcılığı desteklemeleri
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ZAYIF YÖNLER
▪ Ortaöğretimde okul türü kontenjanlarının
öğrenci ve veli talepleri ile uyumsuzluğu
▪ Hayat boyu öğrenme kapsamındaki
faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin
düşük olması
▪ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin
tespitine yönelik etkili bir tarama ve
tanılama sisteminin yeterliliği
▪ Zorunlu
eğitimden
ayrılmaların
önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve
önleme mekanizmasının olmaması
▪ Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel
farklılıkların bulunması
▪ Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve
hijyen koşullarının arzu edilen düzeyde
olmaması
▪ Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlere katılımın düşük olması
▪ Haftalık ders saatlerinin ve zorunlu
derslerin öğrencilerin gelişim düzeylerine
uygunluğuna ilişkin sorunların olması
▪ Yabancı dil eğitiminin tür ve ihtiyaca göre
belirlenmemiş olması
▪ Ücretli öğretmen uygulaması
▪ Bakanlığın bazı birimleri arasındaki yetki
ve sorumluluk çakışması
▪ Kariyer ve liyakate dayalı atama ve
görevde yükselme sisteminin yetersizliği
▪ İlköğretimde
çocukların
düşünsel,
duygusal
ve
fiziksel
becerilerini
geliştirecek ortamların eksikliği
▪ Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve
yetenekten çok öğretmen durumuna göre
belirlenmesi
▪ Açık liselerdeki zorunlu eğitim çağındaki
öğrenci sayısının artması

▪ Çalışanların motivasyon ve örgütsel bağlılık
düzeylerinin düşük olması veödül - ceza
sisteminin yetersizliği
▪ İnsan kaynaklarının/entelektüel sermayenin
niteliği ve yeterliliğinin istenilen düzeyde
olmaması
▪ Yönetim süreçlerinde iletişimin dikey yönlü
olması
▪ Örgütsel öğrenme, bilgi paylaşımı ve birimler
arası koordinasyon düzeyinin düşük olması
▪ Paydaş Yönetim Stratejisi bulunmaması ve
uygulama düzeyinin yetersizliği
▪ Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi
yönetimi sisteminin yetersiz olması
▪ Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha uzun
süreli çalışmasını sağlayacak teşvik edici
mekanizmaların kurulmamış olması
▪ Derslik başına düşen öğrenci sayısında
bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim
uygulamalarının olması
▪ Veriye dayalı politika geliştirme
bütünleşik bir veri sisteminin eksikliği

ve

▪ Mesleki ve teknik eğitimde ölçme
değerlendirme sisteminin modüler eğitime
(öğrenme çıktılarına) yönelik olmaması
▪ Öğretmenler için motive edici bir kariyer
sisteminin olmaması
▪ Bireyleri tanıma ve bireyin özelliklerini ön
plana çıkaran öğretim programlarının
yeterlilik düzeyi
▪ Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen grupları
arasındaki özlük farkları
▪ Yetkilerin merkezde toplanmış olması ve
taşra teşkilatının yetki sınırlılığı
▪ Ölçme ve değerlendirme sisteminin yetersiz
olması

▪ Teftiş ve kurumsal rehberlik süreçlerinin
yeterince ayrışmaması
▪ Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine
yönelik bir sistemin olmaması
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FIRSATLAR
▪ Hayat
boyu
öğrenmeyi
politikaların varlığı

destekleyen

▪ Üst politika belgelerinde eğitimin öncelikli
alan olarak yer alması

▪ Eğitimin
sürdürülebilir
ekonomik
kalkınmadaki işlevi konusunda toplumsal
farkındalık

▪ Diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların
ülkemizle iş birliğine açık olması

▪ Kamuoyunun eğitim sisteminde değişiklik
yapılması gerektiğine ilişkin algı
▪ Öğretmen arzının yeterli olması
▪ Eğitim ve öğretime yönelik talebin giderek
artması
▪ Ulaşım ağının gelişmesi
▪ Eğitim ve öğretime yönelik teşviklerin
varlığı
▪ Eğitimin kalitesinin arttırılması için AB
programlarının varlığı,
▪ Eğitimin niteliğinin arttırılmasına yönelik
hibe ve desteklerin olması
▪ Hayırseverlerin eğitim ve öğretime katkı
sağlaması
▪ Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı
▪ Ülkemizin
uluslararası
tanınırlığının artması

düzeydeki

▪ Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin
artması
▪ Eğitim
bilimleri
alanında
araştırmaların yapılması

bilimsel

▪ Gelişen
teknolojilerin
kullanılabilirliğinin artması

eğitimde

▪ Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim
konusunda iş birliğine açık olması

▪ Merkezi yönetim bütçesinden
ayrılan payın yüksek olması

eğitime

▪ Bilişim
teknolojilerinin
gelişmesi,
dijitalleşme ve endüstri 4.0 gibi
değişikliklerin getirdiği yenilikler
▪ Mesleki ve teknik eğitimde eğitim
ortamlarının
teknolojik
altyapılarının
güçlendirilmesi için sektörün destek
vermesi
▪ Nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için
mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğu
algısı
▪ Sosyal medya okuryazarlık becerilerinin
gelişmesinin portaller, web siteleri ve
mobil uygulamalarla mezunların takibine
imkân tanıması
▪ TYÇ ve meslek standartlarına ilişkin
yeterlilik düzeylerinin tanımlanması
▪ Sertifika temelli kurs-eğitimlerin
dünyada kabul görmeye başlaması

tüm

▪ Belgeli çalışanların istihdam edilmesine
yönelik olumlu yönde atılan adımlar
▪ Uluslararası kuruluşların mesleki eğitim ve
bilgi transferi konusunda önemli fırsatlar
sunması
▪ Ülkemizde genç ve dinamik nüfusun fazla
olması

▪ Özel sektörün mesleki eğitimde planlama ve
uygulanma süreçlerine katkısı
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TEHDİTLER
▪ Büyükşehir merkezlerinde
kesimlerdeki ulaşım zorluğu

kırsal

▪ Yükseköğretime geçiş sınavlarının temel
becerileri değerlendirememesi

▪ Öğretmen, yönetici ve ailelerin özel eğitim
konusunda yeterli bilgiye ve farkındalığa
sahip olmaması

▪ Eğitime ilişkin süreçlerde birçok kurum ve
kuruluşun rol oynaması

ve

▪ Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan
ailelerdeki öğrenci hareketliliği
▪ Bazı okul türlerine yönelik olumsuz
toplumsal algı
▪ Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan
hızlı değişim

▪ Yükseköğretimin ve örgün eğitimin farklı
yasal mevzuata tabi olması
▪ Mesleki ve teknik eğitime ilişkin olumsuz
algı
▪ Teknolojinin hızlı değişimi ve dijitalleşen
dünyada mesleki ve teknik eğitimin
geleceğinin belirsiz olması

▪ Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli
düzeyde olmaması

▪ Dış göç

▪ Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerine
göre
yönlendirmede
yetersizlik

▪ Eğitim ve öğretimin finansmanında yerel
yönetimlerin katkısının yetersiz olması

▪ Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı
▪ İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği,
doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme
güçlüğü
▪ Toplumda kitap okuma, spor yapma,
sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma
alışkanlığının yetersiz olması
▪ İş gücü piyasasının yeterince
olmaması ve ucuz iş gücü talebi

şeffaf

▪ Zararlı madde kullanımının artması

▪ Gelişen ve değişen teknolojiye
donatım maliyetinin yüksek olması

uygun

▪ Bölgeler arası ekonomik gelişmişlik farkı
▪ Medyada eğitim ve öğretime ilişkin
çoğunlukla olumsuz haberlerin ön plana
çıkarılması Bakanlık bütçesinin okul ve
kurumların
ihtiyaçlarını
karşılayacak
düzeyde olmaması
▪ Ülkemizin deprem kuşağında yer alması

▪ Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş
hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip
olmaması
▪ Merkezi seçme ve yerleştirme sınavları
nedeniyle sadece öğretimin ön plana
çıkması
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Gelecağe Bakış
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyonumuz
Tablo 13: Misyonumuz

Eğitim Liderleri Öğretmenler, Eğitim Gönüllüleri Sivil Toplum Örgütleri ile
işbirliği içinde çalışarak; İlçemiz düzeyinde günümüzün eğitim sorunlarını
çözme, Yarına daha çağdaş, demokratik, laik ve hukukun üstünlüğüne inanan,
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık bir kurumuz.

Vizyonumuz
Tablo 14: Vizyonumuz

Aklın ve bilimin önderliğinde, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini
benimseyen, kurumsal kimliği ve sunduğu hizmetlerle örnek alınarak gelişmeyi
amaçlayan, ülke çapında lider bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz
Müdürlüğümüzün çalışma felsefesi ve bu çalışmalara temel teşkil eden ilke ve değerler
aşağıda gösterilmiştir.
1. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz.
2. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.
3. Toplam kalite yönetimi felsefesini benimseriz.
4. Kurumda çalışan herkesin katılımı ile sürecin devamlı olarak iyileştirileceğine ve
geliştirileceğine inanırız.
5. Sağlıklı bir çalışma ortamı içerişinde, çalışanları tanıyarak fikirlerine değer verir ve işimizi
önemseriz.
6. Mevcut ve potansiyel hizmet bekleyenlerin ihtiyaçlarına odaklanırız.
7. Çalışanların kararlılık ve etkinliklerinin, güven inşası üzerine en üst düzeye çıkarılacağına
inanırız.
8. Kurumumuzda öğrenme ve yeni beceriler geliştirme fırsatı verildiğine inanırız.
9. Başarının temelinin disiplinli çalışma ve ciddiyet olduğuna inanırız.
10. Takım çalışması ile başarıyı yakalayacağımıza ve zaman içinde kurumumuzda oluşan
kurum kültürüne olumlu katkılar sunacağımıza inanırız.
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İlkelerimiz
1.Yüce bir değer olan insana karşı güler yüzlü ve anlayışlı davranmak.
2.Takım çalışması ruhu ile sinerji oluşturmak.
3.Uygulamada adalet ilkesinden ayrılmamak.
4.Şüpheye yer bırakmayacak derecede şeffaf olmak.
5. İş yaparken dürüst ve tarafsız olmak.
6. Demokrasi ve insan haklarını yaşam biçimine dönüştürmek.
7. Mükemmeliyete ulaşmada yenilik ve değişime açık olmak.
8. Farklılıkları zenginlik kabul etmek.
9. Başarıları yerinde ve zamanında takdir etmek.
10. Verilen hizmetlerden, kurumlar ve vatandaşlar eşitlik içerişinde yararlanır.
11. Kurumumuzdan hizmet alanların, ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınır.
12. Her vatandaşın eğitim hakkı gözetilir.
13. Her vatandaşa eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.
14. Hizmetin sürekli ve etkin verilmesi sağlanır.
15. Demokrasi eğitiminin verilmesi ve demokrasi bilincinin geliştirilmesi esas alınır.
16. Eğitim-öğretimde laiklik esas alınır.
17. Çalışmalar bilimsellik ve objektiflik çerçevesinde yürütülür.
18. Karma eğitim esastır.
19. Okul-Aile işbirliği desteklenir.
20. Her yerde eğitim esastır.
21. Çalışmalar Atatürk ilke ve inkılâpları çerçevesinde yürütülür.
22. Tüm çalışmaların planlı yürütülmesi esas alınır.
23. Yöneltme yapılması esas alınır.
24. Hizmetin verimliliği ve çalışanların beklentilerinin karşılanması esas alınır.
25. Hizmet verenlerin teknolojik yenilikleri takip edip kullanacakları bir ortam sağlanması
esas alınır.
26. Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulması esas alınır.
27. Çalışanların kalite geliştirme sürecine katılımlarını sağlayacak çalışmalar esas alınır.
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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.
Hedef 4.3: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.

Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin
bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Hedef 5.1: Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân
veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması 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.
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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.
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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 verilmiştir.

Amaç 1:
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine
uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Hedef 1.2: Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki
yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve
değerlendirme sistemi kurulacaktır.
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın
gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki
Hedef 1.1
yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için etkin bir ölçme ve
değerlendirme sistemi kurulacaktır.
Hedefe
Başlangıç
İzleme Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
PG 1.1.1 Bir eğitim ve
İlkokul
%33
%35 %40 %45 %50 %55 6 Ay
6 Ay
öğretim döneminde
Ortaokul
%30
%35 %45 %55 %65 %75 6 Ay
6 Ay
bilimsel, kültürel,
25
sanatsal ve sportif
alanlarda en az bir
Lise
%35
%40 %50 %60 %70 %80 6 Ay
6 Ay
faaliyete katılan öğrenci
oranı (%)
İlkokul
4,5
5
6
7
8
9
6 Ay
6 Ay
PG 1.1.2 Öğrenci başına Ortaokul
25
13
14
15
16
17
13
6 Ay
6 Ay
okunan kitap sayısı
Lise
22
23
24
25
26
27
6 Ay
6 Ay
PG 1.1.3. Ortaöğretime merkezi
25
%12
%11 %10 %9
%8
%7
6 Ay
6 Ay
sınavla yerleşen öğrenci oranı (%)
%30
%25
%20
Türkçe
%60
%55
%45
PG 1.1.4.1 ABİDE 4
Matematik
temel altı ve temel
Fen
UD
UD
%20
%18
%15
yeterlilik düzeylerindeki Bilimleri
toplam öğrenci oranı(%) Sosyal
%30
%25
%20
Bilgiler
%20
%18
Türkçe
%24
PG 1.1.4.2 ABİDE 8
%54
%50
Matematik
%58
temel altı ve temel
Fen
UD
UD
%18
%16
%20
yeterlilik düzeylerindeki Bilimleri
toplam öğrenci oranı(%) Sosyal
%26
%20
%30
Bilgiler
25
%25
%20
Türkçe
PG 1.1.4.3 ABİDE 10
temel altı ve temel
%40
%35
Matematik
UD
UD
yeterlilik düzeylerindeki
%30
%25
Fen
toplam öğrenci oranı(%)
Amaç 1

Koordinatör Birim

İş Birliği Yapılacak Birimler

Stratejik Planlama Ekibi
Temel Eğt. Hiz. Şb. Müd.- Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğrt., Ortaöğ., Mes. ve
Tek. Eğit.,-Temel Eğitim, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları.
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Riskler

S 1.1.1
Stratejiler

S 1.1.2
S 1.1.3

Maliyet Tahmini
Tespitler

İhtiyaçlar

- Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
farkındalık düzeyinin 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.
- Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek
ve yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır.
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarında
etkinliklere katılımı artırılacak ve izlenecektir.
- Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısı azaltılacak ve
yeterlilik temelli ölçme değerlendirme yapılacaktır.
8.000 TL
- Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması,
- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi,
- Öğrenciler ve öğretmenlerin yeterlilik temelli ölçme ve değerlendirme uygulamaları
konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmaması.
- Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları,
- Sınav kaygısına yönelik olarak aile hekimliği başta olmak üzere çeşitli kurumlarla iş birliği
yapılması,
- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetlere katılması yönünde farkındalık çalışmaları yürütülmesi,
- Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması.

UD: Uygulama Dönemi- ABİDE: Akademik becerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi (1. Temelaltı, 2. Temel, 3. Orta, 4. Ortaüstü, 5.
İleri)
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Hedef 1.2: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan
beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilecektir.
Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine
uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır.
Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli
Hedef 1.2.
yabancı dil yeterlilikleri sistemine geçilecektir.
Hedefe
Başlangıç
İzleme Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020
2021
2022 2023
Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
PG 1.2.1 Yabancı dil dersi
50
66
68
70
72
74
76
6 Ay
6 Ay
yılsonu puan ortalaması
PG 1.2.3 Yabancı dil sınavında
(YDS) en az C seviyesi veya
50
%2
%2
%2,2
%2,4
%2,6
%3
6 Ay
6 Ay
eşdeğeri bir belgeye sahip olan
öğretmen oranı (%)
PG 1.2.4 Yabancı Dil Mesleki
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Gelişim Programlarına katılan
yabancı dil öğretmen sayısı
Stratejik Planlama Ekibi
Koordinatör Birim
Temel Eğt. Hiz. Şb. Müd.- Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğrt., Ortaöğ., Mes. ve Tek.
İş Birliği Yapılacak Birimler
Eğit.,-Temel Eğitim, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları.
- Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması,
- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması,
Riskler
- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması,
- Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek
olması.
- Ülke genelinde yabancı dil eğitiminin, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak
S 1.2.1
olması.
- Yeni kaynaklar ile öğrencilerin İngilizce konuşulan dünyayı deneyimlemesi
Stratejiler
S 1.2.2
sağlanacak ve dijital içerikler geliştirilecektir.
S 1.2.3
- Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir.
Maliyet Tahmini
0 TL
- 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
Tespitler
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.
- Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin
yapılması,
İhtiyaçlar
- Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi,
- Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması,
- Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması.
Amaç 1
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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.
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim
kılınacaktır.
Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
Hedef 2.1
veriye dayalı yönetim yapısına geçilecektir.
İzlem Rapo
Hedefe Başlan
e
r
Performans Göstergeleri
Etkisi
gıç
2019
2020
2021 2022
2023
Sıklığ Sıklığ
(%)
Değeri
ı
ı
PG 2.1.1 Müdürlüğümüz
tarafından yürütülen hizmetlerin
sınırları açıkça belirlenerek ve
20
0
%10
%40
%50
%80 %100 6 Ay
6 Ay
riskler dikkate alınarak yetki devri
yapılmasına yönelik sistem
kurulması
PG 2.1.2. Eğitsel veri ambarının
20
0
%40
%50
%80 %100 %100 6 Ay
6 Ay
kurulması
PG 2.1.3. Okul stratejik planları ile
yıllık okul gelişim planlarının
30
0
%10
%50
%80 %100 %100 6 Ay
6 Ay
izlenmesi için sistem kurulması
PG 2.1.4. Coğrafi bilgi sisteminin
20
%75
%80 %100 %100 %100 %100 6 Ay
6 Ay
kurulması
PG 2.1.5. Müdürlüğümüz bilgi
edinme sistemlerinden hizmet
10
%90
%90
%90
%90
%90
%90
6 Ay
6 Ay
alanların memnuniyet oranı (%)
Stratejik Planlama Ekibi
Koordinatör Birim
Temel Eğt. Hiz. Şb. Müd.- Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğrt., Ortaöğ., Mes. ve
İş Birliği Yapılacak Birimler
Tek. Eğit.,-Temel Eğitim, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları.
- Sık mevzuat değişikliği nedeniyle iş süreçlerinin sık değişmesi,
Riskler
- Karar alma süreçleri ve uygulama aşamasına yönelik bürokratik unsurlar,
- Okul planlarında belirlenen amaçların bağlantısız olması.
-Müdürlüğün bilgi işlem ve otomasyon ihtiyaçları karşılanacak, bürokratik süreç
S 2.1.1
azaltılacak ve okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir.
Stratejiler
S 2.1.2 -Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir.
-Basın ve Halkla ilişkilerle ilgili faaliyetler iyileştirilecek ve paydaşların bilgi edinme
S 2.1.3
memnuniyet oranları artırılacaktır.
Maliyet Tahmini
5.000 TL
- Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması,
- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması,
Tespitler
- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması,
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretli olmasından dolayı çok fazla veli tarafından
kullanılmaması.
- İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi,
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması,
İhtiyaçlar
- Veri birimi kurulması için mevzuat değişikliği,
- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması,
- MEB Mobil Bilgi Servisi (8383) ücretsiz yapılacak olmasından dolayı kaynak ihtiyacı.
Amaç 2
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Hedef 2.2: Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir
mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacaktır
Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim
kılınacaktır.
Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim
Hedef 2.2
anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacaktır.
İzlem Rapo
Hedefe Başlan
e
r
Performans Göstergesi
Etkisi
gıç
2019
2020 2021 2022
2023
Sıklığ Sıklığ
(%)
Değeri
ı
ı
PG 2.2.1.1
Alanında
lisansüstü
eğitim
%10
%40
%60
alan
öğretmen
oranı(%)
PG 2.2.1 Lisansüstü
eğitim alan personel
25
6 Ay
6 Ay
PG 2.2.1.2
oranı (%)
Yönetim
alanında
lisansüstü
%10
%40
%60
eğitim
alan
yönetici
oranı(%)
PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı
25
%23
%28
%33
%38
%43
%50
6 Ay
6 Ay
(%) (kadın)
PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı
20
%8
%7,5
%7
%6,5
%6
%5,5
6 Ay
6 Ay
(%)
PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim
Sertifika Programlarına katılan
30
%50
%92
%94
%96
%98 %100 6 Ay
6 Ay
öğretmen oranı (%)
Stratejik Planlama Ekibi
Koordinatör Birim
Temel Eğt. Hiz. Şb. Müd.- Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğrt., Ortaöğ., Mes. ve
İş Birliği Yapılacak Birimler
Tek. Eğit.,-Temel Eğitim, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları.
- Öğretmen ve okul yöneticilerinin lisansüstü eğitim süreçlerinin okullardaki eğitimi
aksatması,
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin çok büyük olması ve getireceği maliyet,
Riskler
- Baskı grupları ve paydaş kitlelerin taleplerinde temelde amaçlar açısından yeterince uzlaşı
sağlanamaması,
- Yönetici kadrolarına kadın yönetici talebinin yeterli düzeyde olmaması.
S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim sistemi yeniden yapılandırılacaktır.
Stratejiler
-İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir şekilde ödüllendirilmesi
S 2.2.2
sağlanacaktır.
Maliyet Tahmini
5.000 TL
- 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,
Tespitler
- Ülke genelinde dengeli norm dağılımının olmaması,
- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında
kariyer sisteminin bulunmaması.
- 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,
İhtiyaçlar
- 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.
Amaç 2
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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 Göstergesi
PG 3.1.1-3-5 yaş grubu okullaşma
oranı (%)
PG 3.1.2-İlkokul birinci sınıf
öğrencilerinden en az bir yıl okul
öncesi eğitim almış olanların
oranı (%)
PG 3.1.3-Erken çocukluk
eğitiminde desteklenen şartları
elverişsiz öğrenci sayısı
PG 3.1.4-Özel eğitime ihtiyaç
duyan öğrencilerin uyumunun
sağlanmasına yönelik öğretmen
eğitimlerine katılan okul öncesi
öğretmeni oranı (%)
Koordinatör Birim
İş Birliği Yapılacak Birimler

Riskler

S 3.1.1
Stratejiler

S 3.1.2
S 3.1.3

Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

Hedefe
Etkisi(%)

Başlangıç
Değeri

2019

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

40

%64

%68

%70

%72

%74

%76

6 Ay

6 Ay

20

%64

%70

%80

%85

%90

%95

6 Ay

6 Ay

20

119

%1.3

%1.2

%1.2

%1.1

%1

6 Ay

6 Ay

20

0

%20

%20

%20

%20

%20

6 Ay

6 Ay

Stratejik Planlama Ekibi
Tüm birimler
- 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,
- Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır.
- Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik bir sistem
oluşturulacaktır.
- Erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliği
artırılacaktır.
20.000 TL
- Erken çocukluk eğitim imkânlarının her çocuğun okullaşmasını sağlayacak
kadar yaygın ve esnek zamanlı olmaması,
- Erken çocukluk eğitiminin ailelere belli ölçüde maliyet oluşturması,
- Erken çocukluk eğitim hizmeti sunan farklı aktörlerin bütünleşik bir sistemle
izlenip değerlendirilememesi ve erken çocukluk eğitim hizmetine yönelik ortak
bir kalite standardının olmaması,
- Ailelerin ve öğretmenlerin özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar konusunda
yeterli düzeyde bilgi ve farkındalığa sahip olmaması,
- Yurdun bazı kesimlerinde şartları elverişsiz bazı ailelerin özellikle geçici
koruma altında olanlar ile mevsimlik tarım işçisi ailelerin erken çocukluk
eğitimine erişimde sorunlar yaşaması.
- 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.
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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
Hedef 3.2

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok
boyutlu gelişimleri sağlanacaktır.
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 Göstergesi
PG 3.2.1-İkili eğitim kapsamındaki
okullara devam eden öğrenci oranı (%)
PG 3.2.2
PG 3.2.2.1İlkokulda 20
Temel
gün ve üzeri devamsız
eğitimde 20 öğrenci oranı (%)
gün ve üzeri
PG 3.2.2.2Ortaokulda 20
devamsız
gün ve üzeri devamsız
öğrenci
öğrenci oranı(%)
oranı
PG 3.2.3.1-6-9 yaş grubu
PG 3.2.3
okullaşma oranı (%)
Temel
eğitimde
PG 3.2.3.2. 10-13 yaş
okullaşma
grubu okullaşma oranı
oranı (%)
(%)
PG 3.2.4
PG 3.2.4.1 İlkokulda
Temel
öğrenci sayısı 30’dan
eğitimde
fazla olan şube oranı (%)
öğrenci
sayısı
PG 3.2.4.2 Ortaokulda
30’dan fazla öğrenci sayısı 30’dan
olan şube
fazla olan şube oranı (%)
oranı (%)
Koordinatör Birim

Hedef
e
Etkisi
(%)

Başla
ngıç
Değer
i

2019

2020

2021

2022

2023

İzlem
e
Sıklığı

Rapor
Sıklığı

20

%30

%25

%20

%15

%10

0

6 Ay

6 Ay

%4,5

%4,5

%4

%3.
5

%3

%2,5

6 Ay

6 Ay

%7,8

%7,5

%7,2

%7

%6,8

%6,5

6 Ay

6 Ay

%75

%80

%85

%90

%95

%100

6 Ay

6 Ay

%80

%85

%90

%95

%99

%100

6 Ay

6 Ay

%24

%22

%20

%18

%15

%10

6 Ay

6 Ay

%24

%22

%20

%18

%15

%10

6 Ay

6 Ay

20

20

20

Stratejik Planlama Ekibi
Temel Eğt. Hiz. Şb. Müd.- Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğrt., Ortaöğ., Mes.
İş Birliği Yapılacak Birimler
ve Tek. Eğit.,-Temel Eğitim, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları.
- 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
Riskler
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.
İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacak, devamsızlık oranları
S 3.2.1
azaltılacaktır.
İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak ve tasarım beceri
S 3.2.2
Stratejiler
atölyeleri kurulacaktır.
Tüm öğrencilerimize fırsat eşitliği içinde eğitimlerine devam edebilmeleri için uygulanan
S 3.2.3
ücretsiz ders kitabı ve öğrenci taşıma hizmetleri gibi uygulamalar iyileştirilerek bunlara
devam edilecektir.
Maliyet Tahmini
15.000 TL
- 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
Tespitler
öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak güncelleme ihtiyacı,
- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme
becerilerini geliştirecek fırsatların yetersiz olması.
- Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri
atölyelerinin kurulması,
İhtiyaçlar
- 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.
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Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi uygulamalara yer
verilecektir.
Amaç 3

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.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başla
ngıç
Değe
ri

2023

İzlem
e
Sıklığ
ı

Rapo
r
Sıklığ
ı

2019

2020

2021

2022

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

30

6

%6

%7

%7

%8

%8

6 Ay

6 Ay

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

30

0

%1

%2

%3

%4

%5

6 Ay

6 Ay

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

40

% 10

%20

%30

%40

%50

%60

6 Ay

6 Ay

Koordinatör Birim

Stratejik Planlama Ekibi

İş Birliği Yapılacak Birimler

Temel Eğt. Hiz. Şb. Müd.- Hayat Boyu Öğrenme, Din Öğrt., Ortaöğ., Mes. ve
Tek. Eğit.,-Temel Eğitim, Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları.

- 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.

Riskler

S 3.3.1

- Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır.

S 3.3.2

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

Stratejiler
Maliyet Tahmini

15.000 TL

Tespitler

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

İhtiyaçlar

- İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları,
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması ve
dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi,
- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz
okulların öğrenci ve öğretmenlerinin desteklenmesi için finansman sağlanması,
- Okullar arası farklılıkları tespit etmek ve kaynakları adaletli bir şekilde paylaştırmak için
sistem kurulması,
- Hedeflenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin desteklenmesine yönelik mekanizmaların
oluşturulması.
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Amaç 4:
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir
ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve
ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.1: Ortaöğretime katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
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.
Hedefe
Başlangı
İzleme Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022
2023
ç Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu
30
%80
%82 %84 %86 %90
%95
6 Ay
6 Ay
okullaşma oranı (%)
PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20
gün ve üzeri devamsız öğrenci
30
%20
%20 %19 %18 %17
%16
6 Ay
6 Ay
oranı (%)
PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf
20
%10
%9
%9
%8
%8
%7
6 Ay
6 Ay
tekrar oranı (9. Sınıf) (%)
PG 4.1.4. İkili eğitim
kapsamındaki okullara devam eden
10
%25
%20 %18 %17 %16
%15
6 Ay
6 Ay
öğrenci oranı (%)
PG 4.1.5. Ortaöğretimde pansiyon
10
%64
%68 %69 %71 %73
%75
6 Ay
6 Ay
doluluk oranı (%)
Stratejik Planlama Ekibi
Koordinatör Birim
İş Birliği Yapılacak Birimler
Ortaöğretim Kurumları-Tüm Birimler
- Yurtiçi nüfus hareketlerinin devam etmesi ve kentlere yaşanan göç,
Riskler
- Bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ile sosyal ve ekonomik koşulların eşit olmaması,
- Ortaöğretim çağındaki çocukların açık öğretim kurumlarına yöneliminin artması.
- Kız çocukları ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm öğrencilerin
S 4.1.1
ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Stratejiler
- İkili eğitim kapsamındaki okulların sayısı azaltılacak ve yatılılık imkânlarının kalitesi
S 4.1.2
iyileştirilecektir.
Maliyet Tahmini
10.000 TL
- Derslik yapımına yönelik yatırımların planlanmasında nüfus hareketleri ve projeksiyonların
yeterince dikkate alınmaması,
- Okul ve eğitim ortamının öğrencilerin kişisel, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını
Tespitler
karşılamakta yetersiz olması,
- Ortaöğretim kademesine gelen öğrencilerin talep ettikleri okul türüne yerleşmede sorunlar
yaşaması,
- Bazı öğrencilerin maddi imkânsızlıklar sebebiyle ortaöğretime devam edememesi.
-- Okul aidiyetinin geliştirilmesi amacıyla ailelere yönelik bilgilendirme ve farkındalık
programlarının düzenlenmesi,
İhtiyaçlar
- 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.
Amaç 4
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Hedef 4.2: Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin
aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır.
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.
Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak
Hedef 4.2
öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır.
Hedefe
Başlangıç
İzleme
Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı
Sıklığı
(%)
PG 4.2.1. Yükseköğretime
hazırlık ve uyum programı
25
0
%10 %20 %30 %50 %100 6 Ay
6 Ay
uygulayan okul oranı (%)
PG 4.2.2. Ulusal ve uluslararası
projelere katılan öğrenci oranı
25
0
%1
%2
%3
%4
%5
6 Ay
6 Ay
(%)
PG 4.2.3. Tasarım-beceri
25
0
%9.6 %15 %20 %30 %40
6 Ay
6 Ay
atölyesi sayısı
PG 4.2.4. Toplumsal sorumluluk
ve gönüllülük programlarına
25
0
%1
%5 %10 %15 %20
6 Ay
6 Ay
katılan öğrenci oranı (%)
Stratejik Planlama Ekibi
Koordinatör Birim
İş Birliği Yapılacak Birimler
Ortaöğretim Kurumları-Tüm Birimler
- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının
sağlanamaması,
Riskler
- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi
- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin
yüksek olması.
- Ortaöğretimde öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun esnek modüler bir
S 4.2.1
program ve ders çizelgesi yapısına geçilecektir.
Stratejiler
S 4.2.2 - Ortaöğretimde akademik bilginin beceriye dönüşmesi sağlanacaktır.
S 4.2.3 - Okullar arası başarı farkı azaltılacaktır.
Maliyet Tahmini
15.000 TL
- Ortaöğretim kurumlarında ders çeşidinin ve haftalık zorunlu ders saatlerinin fazla olması
ve derslerin proje uygulamalarıyla desteklenememesi,
Tespitler
- Öğrencilerin ders dışı alanlardaki yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak imkânların
kısıtlı olması,
- İmkân ve koşulları bakımından bazı okullar dezavantajlı konumda olması.
- Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik
imkânların oluşturulması,
İhtiyaçlar
- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması,
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim
sağlanması.
Amaç 4
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Hedef 4.3: Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.
Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir
ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm getiren, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik
kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir.
Hedef 4.3
Örgün eğitim içinde imam hatip okullarının niteliği artırılacaktır.
Hedefe
İzlem
Başlangı
Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
e
ç Değeri
Sıklığı
(%)
Sıklığı
PG 4.3.1. İmam hatip okullarında
yaz okullarına katılan öğrenci
30
0
2
2
4
4
5
6 Ay
6 Ay
sayısı
PG 4.3.2.1
66
70
71
72
73
74
PG 4.3.2. Yabancı
Ortaokul
dil dersi yılsonu
40
6 Ay
6 Ay
PG 4.3.2.2
puanı ortalaması
67
68
69
70
71
72
Ortaöğretim
PG 4.3.3. Yükseköğretim
kurumları tarafından düzenlenen
30
173
175
180
185
190
200
6 Ay
6 Ay
etkinliklere katılan öğrenci sayısı
Stratejik Planlama Ekibi
Koordinatör Birim
İş Birliği Yapılacak Birimler
İhoo, İhal-Tüm Birimler
- Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının
sağlanamaması,
- Yaz okulu faaliyetlerinin yürütülmesi için finansman ihtiyacının yüksek olması,
Riskler
- Bilimsel etkinliklere katılım için maliyetlerin yüksek olması,
- Yükseköğrenim kurumlarının düzenlediği etkinliklerin ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde
olmaması.
- İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı güncellenecek, bu okullarda
S 4.3.1
verilen yabancı dil eğitimi iyileştirilecektir.
Stratejiler
S 4.3.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları arasında iş birlikleri artırılacaktır.
Maliyet Tahmini
10.000 TL
- Öğrencilerin Arapça yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında dil becerilerinin yetersiz
olması,
- Ders sayısı ve saatlerinin fazla olması,
Tespitler
- Mevcut yapının modüler ve esnek olmaması,
- Yükseköğretim kurumları ile imam hatip okulları arasındaki iş birliğinin istenen düzeyde
olmaması.
- Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini
geliştirecek materyal ihtiyacı,
- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi,
İhtiyaçlar
- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı,
- Yükseköğretim düzeyinde yapılacak etkinliklere katılım için gerekli mali desteğin sağlanması,
- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi.
Amaç 4

Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Stratejik Plan 2019-2023

Sayfa 46

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.
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve
zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel
Hedef 5.1.
bir psikolojik danışmanlık ve rehberlik yapılanması kurulacaktır.
Hedefe
Başlangıç
İzleme Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
5.1.1.Ortaöğretim Okullarında
mesleki rehberlik verilen
60
%40
%50 %60 %70
%80
%90
6 Ay
6 Ay
öğrenci oranı %
5.1.2. Rehberlik
öğretmenlerinden mesleki
gelişime yönelik hizmet içi
40
%88
%96 %98 %100 %100 %100
6 Ay
6 Ay
eğitime katılanların oranı oranı
%
Koordinatör Birim
Stratejik Planlama Ekibi
İş Birliği Yapılacak Birimler
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şb. Müd.
- Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması,
- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik
Riskler
bilgi eksikliği,
- Öğrencinin yakın çevresinin öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan
beklentilerinin olumsuz etkileri.
S
- Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden
Stratejiler
5.1.1
yapılandırılacaktır.
Maliyet Tahmini
10.000 TL
- RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması,
Tespitler
- Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması,
- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması.
- Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması,
İhtiyaçlar
- RAM’ların yeniden yapılandırılması,
- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi.
Amaç 5
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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.
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve
zihinsel gelişimleri desteklenecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü
Hedef 5.2
güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecektir.
Hedefe
Başlangıç
İzleme Rapor
Performans göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
PG 5.2.1
Kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamaları ile ilgili
60
14
20
40
60
80
100
6 Ay
6 Ay
hizmet içi eğitim verilen
öğretmen sayısı
PG 5.2.2 Engellilerin
kullanımına uygun
40
110
112
112
112
112
112
6 Ay
6 Ay
asansör/lift, rampa ve
tuvaleti olan okul sayısı
Koordinatör Birim
Stratejik Planlama Ekibi
İş Birliği Yapılacak
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Birimler
- 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,
Riskler
- 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.
-Başta özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kullanımına uygun olmak üzere okul ve
S 5.2.2
kurumların fiziki imkânları iyileştirilecektir.
-Küçük onarım ve donatım hizmetleriyle okul ve kurumların fiziki imkanları ihtiyaçlar
S 5.2.3
doğrultusunda iyileştirilecektir.
Maliyet Tahmini
15.000 TL
- Yerel yönetimlerin yeterli düzeyde özel eğitim merkezi kurmamış olması,
- Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması,
Tespitler
- Okul binalarının arsa sorunları nedeniyle çok katlı olarak yapımına devam edilmesi,
- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi
sahibi olunmaması.
- 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,
İhtiyaçlar
- Özel eğitim okullarında alan mezunu öğretmen ihtiyacının giderilmesi,
- Özel teşebbüs ile yerel yönetimlerin desteklerinin artırılması için çeşitli teşviklerin
sağlanması.
Amaç 5
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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.
Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel
gelişimleri desteklenecektir.
Hedef
Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel yetenekli öğrencilerimiz,
5.3
akranlarından ayrıştırılmadan doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile desteklenecektir.
Hedefe
Başlangıç
İzleme Rapor
Performans Göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
PG 5.3.1 Bilim ve sanat
merkezleri grup tarama
40
%7
%10 %13 %15 %18 %20
6 Ay
6 Ay
uygulaması yapılan öğrenci
oranı (%)
PG 5.3.2 Bilim ve sanat merkezi
öğrencilerinin programlara
40
%95
%95 %96 %96 %97
98
6 Ay
6 Ay
devam oranı (%)
PG 5.3.4 Öğretim
kademelerinde özel
%11
yeteneklilere yönelik açılan
20
11
%15 %25 %30 %40
6 Ay
6 Ay
.77
destek eğitim odalarında
derslere katılan öğrenci sayısı
Koordinatör Birim
Strateji Planlama Ekibi
İş Birliği Yapılacak Birimler
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
- Tüm öğrencilerin tarama sistemine dâhil edilmesinin zorluğu,
- Özgün zekâ testlerinin maliyetli olması ve üretilmesinde sıkıntılar yaşanması,
Riskler
- Özel sektörün tarama, tanılama ve eğitim konusunda yatırım yapmaması,
- Özel yeteneklilerin eğitimine ilişkin toplumsal duyarlılığın az olması.
S 5.3.1
- Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler iyileştirilecektir.
- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye
S 5.3.2
taşınacaktır.
Maliyet
15.000 TL
Tahmini
- Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması,
- Bilim ve sanat merkezlerinin kurumsal yapısının ve sayısının yetersiz olması,
- Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının yetersiz olması,
Tespitler
- Okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin sayısının yetersiz olması,
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirme
çalışmalarının yetersiz olması.
- 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
İhtiyaçlar
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.
Amaç 5
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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.
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.
Hedefe
Başlangıç
İzleme
Rapor
Performans Göstergesi
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı
Sıklığı
(%)
PG 6.1.1
İşletmelerin
İşletmelerin
memnuniyet
%70
%75 %75 %75 %75 %75
6 Ay
6 Ay
ve mezunların oranı (%)
mesleki ve
40
teknik eğitime Mezunların
ilişkin
memnuniyet
%70
%70 %70 %70 %70 %70
6 Ay
6 Ay
memnuniyet
oranı (%)
oranı(%)
PG 6.1.2 Kariyer rehberliği
kapsamında Genel Beceri
20
0
0
0
50
100
150
6 Ay
6 Ay
Test Seti uygulanan öğrenci
sayısı
PG 6.1.3 Özel burs alan
mesleki ve teknik
20
0
3
5
7
9
12
6 Ay
6 Ay
ortaöğretim öğrenci sayısı
Koordinatör
Strateji Planlama Ekibi
Birim
İş Birliği
Yapılacak
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Birimler
- 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
Riskler
programlarına devamı sağlamaması,
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği
vermemesi,
- Yan dal yapmak için hedef kitlenin istekli olmaması.
- Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecek ve mesleki ve
S 6.1.1
teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır.
Maliyet Tahmini 20.000 TL
- 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,
Tespitler
- 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.
- 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,
İhtiyaçlar
- 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.
Amaç 6
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Hedef 6.2: Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve
fiziki altyapı iyileştirilecektir.
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü
piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir.
Mesleki ve teknik eğitimde yeni nesil öğretim programları geliştirilecek, beşeri ve fiziki
Hedef 6.2
altyapı iyileştirilecektir.
Hedefe Başlan
İzleme
Rapor
Performans Göstergesi
Etkisi
gıç
2019 2020 2021 2022 2023
Sıklığı
Sıklığı
(%)
Değeri
Amaç 6

PG 6.2.1 Alanlara ait yıllık
güncellenen öğretim programı
oranı(%)
PG 6.2.2 Güncellenen veya
hazırlanan bireysel öğrenme
materyali sayısı
PG 6.2.3 Güncellenen öğretim
programları doğrultusunda
güncellemesi yapılan standart
donatım listesi oranı (%)
PG 6.2.4 Güncellenen öğretim
programları doğrultusunda
güncellemesi yapılan standart
mimari yerleşim planı ve ihtiyaç
analizi oranı (%)

Koordinatör Birim
İş Birliği Yapılacak
Birimler

Riskler

S 6.2.1
Stratejiler
S 6.2.2
Maliyet Tahmini

Tespitler

İhtiyaçlar

20

0

-

%100

%100

%100

%100

6 Ay

6 Ay

20

0

-

400

400

400

400

6 Ay

6 Ay

20

-

-

%20

%100

%100

%100

6 Ay

6 Ay

20

-

-

20

%100

%100

%100

6 Ay

6 Ay

Strateji Planlama Ekibi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- 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.
- 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.
- Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş
ortamlarında yapılacaktır.
50.000 TL
- 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.
- 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.

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.
Hedefe
Başlangıç
İzleme
Rapor
Performans göstergeleri
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı
Sıklığı
(%)
PG 6.3.1 Organize sanayi
bölgelerinde bulunan
35
0
0
0
0
0
1
6 Ay
6 Ay
mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumu sayısı
PG 6.3.2 Sektörle iş birliği
kapsamında yapılan
35
0
1
1
2
2
3
6 Ay
6 Ay
protokol sayısı
PG 6.3.3 Buluş, patent ve
faydalı model başvurusu
yapan mesleki ve teknik
30
0
0
0
1
1
1
6 Ay
6 Ay
eğitim kurumu öğrencisi ve
öğretmeni sayısı
Koordinatör Birim
Strateji Planlama Ekibi
İş Birliği Yapılacak Birimler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların
beklenen desteği sağlamaması,
- Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması,
Riskler
- Yurt dışında yatırım yapılan iş alanlarına yönelik beklentilerin tespit edilememesi,
- Diplomatik ve yapısal engeller,
- Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi.
S 6.3
- Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında iş birliği artırılacaktır.
- Yurt dışında yatırım yapan iş insanlarının ihtiyaç duyduğu meslek elemanları
S 6.3.2
Stratejiler
yetiştirilecektir.
S 6.3.3 - Yerli ve millî savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecektir.
Maliyet Tahmini
5.000 TL
- 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
Tespitler
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.
- 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
İhtiyaçlar
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,
Amaç 6
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme
katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.
Mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme sistemleri toplumun ihtiyaçlarına ve işgücü
piyasası ile bilgi çağının gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir.
Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme nitelik, katılım ve
Hedef 6.4
tamamlama oranları artırılacak ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik eğitim öğretimle
ilgili faaliyetlere devam edilecektir.
Hedefe
Başlangıç
İzleme
Rapor
Performans Göstergesi
Etkisi
2019
2020 2021 2022 2023
Değeri
Sıklığı
Sıklığı
(%)
PG 6.4.1 Hayat boyu
öğrenmeye katılım oranı
25
%0,5
%0,5 %0,8
%1 %1,2 %1,3
6 Ay
6 Ay
(%)
PG 6.4.2 Hayat boyu
öğrenme kapsamındaki
25
%65
%665 %65 %65 %66
%67
6 Ay
6 Ay
kursları tamamlama oranı
(%)
PG 6.4.3 Hayat boyu
25
%0,5
%0,5 %0,8
%1 %1,2 %1,3
6 Ay
6 Ay
öğrenme kurslarından
yararlanma oranı (%)
PG 6.4.4 Türkiye'deki
geçici koruma altındaki 517 yaş grubundaki
25
%94
%98
%99 %99 %99 %100
6 Ay
6 Ay
yabancı öğrencilerin
okullaşma oranı (%)
Koordinatör Birim
Strateji Planlama Ekibi
İş Birliği Yapılacak
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Birimler
- Bireylerin hayat boyu öğrenmenin kapsamı konusunda yeterli farkındalığa sahip
olmaması,
- Hayat boyu öğrenme kapsamında katılım sağlanan kursların bireylerin mesleki
kariyerlerinde dikkate alınmaması,
Riskler
- Geçici koruma altındaki nüfusun yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitim
ortamlarının yetersiz oluşu,
- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli
düzeyde olmayışı.
- Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilerek hayat boyu öğrenemeye
katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacak ve ülkemizde geçici
Stratejiler S 6.4.1
koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim
imkânları artırılacaktır.
Maliyet Tahmini
10.000 TL
- 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
Tespitler
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.
- Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında
İhtiyaçlar
farkındalık eğitimleri düzenlenmesi,
- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması,
Amaç 6
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- 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.
Hedefe
Etkisi
(%)

Başlangıç
Değeri

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

20

%5

%6

%7

%8

%9

%10

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan
öğrencilerin oranı (%)

20

%1

%2

%2

%3

%4

%4

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda
bulunan öğrencilerin oranı (%)

20

%6

%6

%6,5

%7

%7,5

%8

6 Ay

6 Ay

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim
okullarında bulunan öğrencilerin
oranı (%)

20

%13

%13

%13

%13 %13,5 %14

6 Ay

6 Ay

PG 7.1.5 Özel öğretim alanına
yatırım yapacak müteşebbislere
yatırım ve işletme dönemlerinde
destek sağlayacak sistemin
kurulması

20

%10

%40

%50

%80 %100 %100 6 Ay

6 Ay

Performans Göstergesi

2019 2020 2021 2022

2023

İzleme Rapor
Sıklığı Sıklığı

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak
TKB, SGB, BİDB.
Birimler
- Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması,
- Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması.

Riskler

-Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme
odaklı bir yapıya dönüştürülecek ve bürokrasi azaltılacaktır.
Stratejiler

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

5.000 TL

Tespitler

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

Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim
yapısına geçilecektir.
Hedef 7.2
Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacaktır.
Hedefe
Başlangı
İzleme Rapor
Performans Göstergesi
Etkisi
2019 2020 2021 2022 2023
ç Değeri
Sıklığı Sıklığı
(%)
PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim
50
0
2
4
5
8
10 6 Ay
6 Ay
kurumlarından sertifika alan kişi sayısı
PG 7.2.2. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
50
12
12
13
14
15
15
merkezi sayısı
Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
İş Birliği Yapılacak
TTKB, MTEGM, HBÖGM, ÖERHGM.
Birimler
- Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim ile verilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek
standartlarının belirlenmemiş olması,
Riskler
- Uzaktan eğitim yöntemine ilişkin öğretmen ve kursiyerlerde yeterli farkındalık olmaması,
- Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması.
-Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitimin
Stratejiler 7.2.1
niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet Tahmini
20.000 TL
- Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması,
- Uzaktan eğitim verilebilecek eğitim alanlarına ilişkin meslek standartlarının belirlenmemiş
Tespitler
olması,
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alanların devam takibi ile eğitim
hizmetinin kalitesinin denetiminin etkin olarak yürütülememesi.
- 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,
İhtiyaçlar
- Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi,
- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde devam durumu ve eğitim kalitesinin izlenmesine
yönelik düzenleme yapılması.
Amaç 7
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Maliyetlendirme
Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın maliyetlendirilmesi sürecindeki temel
gaye, stratejik amaç, hedef ve eylemlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulması suretiyle
politika tercihlerinin ve karar alma sürecinin rasyonelleştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu
sayede, stratejik plan ile bütçe arasındaki bağlantı güçlendirilecek ve harcamaların
önceliklendirilme süreci iyileştirilecektir.
Bu temel gayeden hareketle planın tahmini maliyetlendirilmesi şu şekilde yapılmıştır:
➢ Hedeflere ilişkin eylemler durum analizi çalışmaları sonuçlarından hareketle
birimlerin katılımlarıyla tespit edilmiştir,
➢ Eylemlere ilişkin maliyetlerin bütçe dağılımları yapılmadan önce genel yönetim
giderleri ayrılmıştır,
➢ 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 15: Kaynak Tablosu

BİRİM ADI

KIRIKHAN İLÇE
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

1

2

3

4

PERSONEL
GİDERLERİ

SOSYAL
GÜV. KUR.
DEV. PRİM
GİD.

MAL VE
HİZMET
ALIM
GİDERLERİ

SERMAYE
GİDERLE
Rİ

TOPLAM

2018
(mevcut
durum)

72.223.941,02

8.538.023,59

4.566.079,81

286.720,81

85.614.764,83

2019

85.000.000,00

12.000.000,00

7.000.000,00

586.000,00

104.586.000,00

10.000.000,00

600.000,00

117.600.000,00

13.000.000,00

650.000,00

244.650.000,00

16.000.000,00

700.000,00

158.700.000,00
181.750.000,00

703.286.000,00

YILLAR

2020
2021
2022
2023

2019-2023
SP TOPLAM
KAYNAK
İHTİYACI

90.000.000,00
105.000.000,00
115.000.000,00

17.000.000,00
22.000.000,00
27.000.000,00

130.000.000,00

32.000.000,00

19.000.000,00

750.000,00

525.000.000,00

110.000.000,00

65.000.000,00

3.286.000,00
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Tablo 16: Amaç Hedef Maliyet Tablosu
2019

2020

2021

2022

2023

Stratejik Amaç 1

8.000,00

10.000,00

11.000,00

12.300,00

13.000,00

Strtejik Hedef 1.1
Stratejik Hedef 1.2
Stratejik Amaç 2
Stratejik Hedef 2.1
Stratejik Hedef 2.2
Startejik Amaç 3
Stratejik Hedef 3.1
Stratejik Hedef 3.2
Stratejik Hedef 3.3
Startejik Amaç 4
Stratejik Hedef 4.1
Stratejik Hedef 4.2
Stratejik Hedef 4.3
Startejik Amaç 5
Stratejik Hedef 5.1
Stratejik Hedef 5.2
Stratejik Hedef 5.3
Startejik Amaç 6
Stratejik Hedef 6.1
Stratejik Hedef 6.2
Stratejik Hedef 6.3
Stratejik Hedef 6.4
Startejik Amaç 7
Stratejik Hedef 7.1
Stratejik Hedef 7.2
GENEL
TOPLAM

8.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
35.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
35.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
55.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00

8.500,00
1.500,00
14.000,00
7.000,00
7.000,00
56.000,00
22.000,00
17.000,00
17.000,00
41.000,00
12.000,00
17.000,00
12.000,00
46.000,00
12.000,00
17.000,00
17.000,00
63.000,00
22.000,00
22.000,00
7.000,00
12.000,00
29.000,00
7.000,00
22.000,00

9.000,00
2.000,00
18.000,00
9.000,00
9.000,00
62.000,00
24.000,00
19.000,00
19.000,00
47.000,00
14.000,00
19.000,00
14.000,00
52.000,00
14.000,00
19.000,00
19.000,00
71.000,00
24.000,00
24.000,00
9.000,00
14.000,00
33.000,00
9.000,00
24.000,00

9.800,00
2.500,00
22.000,00
11.000,00
11.000,00
65.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
53.000,00
16.000,00
21.000,00
16.000,00
58.000,00
16.000,00
21.000,00
21.000,00
79.000,00
26.000,00
26.000,00
11.000.00
16.000,00
37.000,00
11.000,00
26.000,00

10.000,00
3.000,00
26.000,00
13.000,00
13.000,00
69.000.00
27.000,00
21.000.00
21.000,00
58.000,00
18.000,00
22.000,00
18.000,00
64.000,00
18.000,00
23.000,00
23.000,00
87.000,00
28.000,00
28.000,00
13.000,00
18.000,00
41.000,00
13.000,00
28.000,00

208.000,00

259.000,00

294.000,00

326.000,00

358.000,00

STRATEJİK AMAÇLARIN 5 YILLIK
TOPLAM MAALİYETİ
5 YILLIK TAHMİNİ KAYNAK MİKTARI
(01 PERSONEL GİDERLERİ VE 02 SOSYAL
GÜV. KUR. DEV. PRİM GİD. HARİÇ);
FARK
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İzleme ve Değerlendirme
MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli
Stratejik planlarda yer alan amaç ve hedeflere ulaşma durumlarının tespiti ve bu yolla stratejik
planlardaki amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması izleme
ve değerlendirme ile mümkün olmaktadır. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik
olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve
hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun
analizidir.
MEM 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve değerlendirilmesi uygulamaları, MEM
2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin geliştirilmiş sürümü olan
MEM 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli çerçevesinde
yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme sürecine yön verecek temel ilkeleri “Katılımcılık,
Saydamlık, Hesap verebilirlik, Bilimsellik, Tutarlılık ve Nesnellik” olarak ifade edilebilir.
İdarelerin kurumsal yapılarının kendine has farklılıkları izleme ve değerlendirme süreçlerinin
de farklılaşmasını beraberinde getirmektedir. Eğitim idarelerinin ana unsurunun, girdi ve
çıktılarının insan oluşu, ürünlerinin değerinin kısa vadede belirlenememesine ve insan
unsurundan kaynaklı değişkenliğin ve belirsizliğin fazla olmasına yol açmaktadır. Bu
durumda sadece nicel yöntemlerle yürütülecek izleme ve değerlendirmelerin eğitsel olgu ve
durumları açıklamada yetersiz kalabilmesi söz konusudur. Nicel yöntemlerin yanında veya
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 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 Müdürlük faaliyet alanlarına dağılımının
belirlenmesi,
4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması,
6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçleri oluşturmaktadır.

İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi
Tablo 17: İzleme ve Değerlendirme Süreci

İzleme ve değerlendirme sürecinin işleyişi ana hatları ile aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
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MEM 2019–2023 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme
durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Ara izleme olarak nitelendirilebilecek yılın ilk
altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, MEM Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama
birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili gerçekleşme
durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Performans hedeflerinin
gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan “stratejik plan izleme raporu” Milli Eğitim
Müdürü, 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 MEM Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Modülü vasıtasıyla, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama
birimlerinden sorumlu oldukları performans göstergeleri ve stratejiler ile ilgili yıl sonu
gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir.
Stratejik plan değerlendirme raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme
toplantısında stratejik planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak
gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale 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 SGŞM’nün sorumluluğundadır.
MEB Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modülü
Stratejik Plan izleme ve değerlendirme sürecinde hızlı ve güvenli veri akışını mümkün
kılmak, mükerrerliği önlemek ve katılımcılığı artırmak amacıyla Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Modülü geliştirilmiştir. Modül 2018 yılından itibaren kademeli biçimde
uygulamaya alınmıştır. 2019-2023 döneminde izleme ve değerlendirme sürecinin
Müdürlüğümüz genelinde koordinasyonu sağlamak üzere müdürlüğümüz birimlerinde izleme
ve değerlendirmeden sorumlu personel görevlendirmesi yapılacaktır. İhtiyaç duyulması
halinde stratejik planlama, izleme ve değerlendirme, modül kullanımı, raporlama, veri analizi
gibi konularda bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Nitel veri analizi kapsamında
ise stratejiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin Stratejik Plan Mimarisi’ndeki
Müdürlüğümüz faaliyet alanlarına göre içerik analizi oluşturmaktadır.
Nitel ve nicel analizler sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler rapor haline
getirilecektir. Raporlamalar, Birim İzleme Kartları, Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu
ve Dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti olarak hazırlanacaktır. Analiz
bulguları özel olarak hazırlanan sunumlar vasıtasıyla Müdürlüğümüz birimleri ile
gerçekleştirilen toplantılarda paylaşılacak, genel durum hakkında ise tüm birim temsilcilerinin
olduğu toplantılarda bilgilendirme yapılacaktır.
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Performans Göstergeleri
Performans göstergelerinin izlenmesinde standartlaşmanın sağlanması ve güvenirliğin temin
edilmesi önemli bir konudur. Bu sebeple performans göstergelerinin kimlik kartı olarak
nitelendirilebilecek “Performans Göstergesi Kartı” geliştirilmesi uygulaması yürütülmüştür.
Müdürlüğümüze özgü geliştirilen performans göstergesi kartı ile her bir performans
göstergesinin veri kaynağı, analitik çerçevesi, kapsamı, veri temin dönemi, ilişkili olduğu
stratejiler, sorumlu birim gibi birçok bilgi kayıt altına alınmıştır. Bu yolla performans
göstergelerine ilişkin izleme verilerinin güvenirliğinin ve karşılaştırılabilirliğinin güvence
altına alınması sağlanmıştır. Gösterge kartlarının birleştirilmesi ile de hedef kartları
oluşturulmuştur. Gösterge kartlarında belirtilen kavramsal çerçeve, tanım, hesaplama yöntemi
gibi göstergeye ilişkin temel bilgiler Gösterge Bilgi Tablosunda toplanmış ve dosyalanmıştır.
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Tablo 18: Faaliyet İzleme ve Değerlendirme Raporu Tablosu

KIRIKHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
TEMA
Stratejik Amaç
1:………
Stratejik Hedef 1.1:
Faaliyet/Projeler
Faaliyet/Projeler

Faaliyetin
Başlama ve
Bitiş Tarihi

Faaliyetten
Sorumlu
Kurum/Birim/Kişi

İzleme
Ölçme yöntemi
Maliyeti
ve raporlama
süresi

Performans
Göstergeleri

Faaliyetin
durumu

Değerlendirme
Tamamlanmama
nedeni

Öneriler

(..) Tamamlandı
(..)Devam
Ediyor
(..) İptal Edildi

ONAY
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