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TAKDİM 

 Günümüz dünyasında yaşanan ilmî, fennî ve teknolojik gelişmelerin en büyük 

getirilerinden biri sürekli ve süratli bir değişimdir. Muasır medeniyetlerden biri 

olmanın ve bu seviyeyi muhafaza ederek bu minvalde ilerlemenin en önemli şartları 

yaşanan değişimlere ayak uydurmak veya değişimin öncüsü olmaktan geçmektedir. 

 Bilgiye ulaşmanın kolaylığı, ulaşılan yeni bilgi niceliğinin günbegün artması, 

her doğan günün yeni öğrenmelere vesile oluşu eğitim camialarını da bu gelişmeler 

nispetinde gelişmek yani değişmek mecburiyetinde bırakmaktadır. 

           Stratejik planlama ise gelişimin ve bu gelişim için yaşanması icap eden 

değişimin planlanmasıdır. Değişimi planlamak, geleceği öngörerek değil geleceği 

şekillendirerek yapılırsa tabiî ki daha manidar ve isabetli olacaktır. Geleceği 

şekillendirmek ise ancak bir bütün hâlinde bu yolda gösterilecek gayretin neticesi 

olacaktır. Stratejik planlamanın tüm paydaşları kapsayan yöntemi bu açıdan 

ziyadesiyle önemlidir. Yaptığımız iş ve sahip olduğumuz sorumluluklarımızla ilgili 

büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var ise bu hedeflere ancak bir yekûn halinde 

hareket ederek ulaşabiliriz. Bu topyekûn hareketin yol haritası ise işte bu stratejik 

planlama ve bu çalışmanın neticesi olarak oluşturulan stratejik planlar olacaktır.  

            Bizler eğitim kurumlarımızı İstanbul’da ve dahi Türkiye’de ses getiren, çığır 

açan projelerle her bakımdan örnek ve öncü kurumlar haline getirmek isterken İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü 2019 – 2023 Stratejik Planımız bizim için bir belgenden daha 

fazla anlam ifade etmekte ve bizlere geçmişimizi göstererek geleceği şekillendirme 

imkânını sunmaktadır. 
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            Hazırlık aşamasında en ince ayrıntıların bile dikkate alındığı bu planın 

oluşturulurken görüş ve önerilerini ile bize fikir veren paydaşlarımıza, planda ve 

planlamada emeği geçen eğitimcilerimize, uygulamada gayret sarf edecek ve ter 

dökecek olan herkese teşekkür eder, stratejik planın ilçemize hayırlı olmasını, 

hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 

 

                                                                                        Ahmet KATIRCI 

                                                                                          Beykoz Kaymakamı 
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           Tarihe iz bırakmış kişilerin hayat hikâyeleri ilham vericidir çünkü bu 

insanların, hayatlarının henüz hiçbir başarı göstermedikleri zamanlarında bile 

geleceğe ilişkin vizyonları ve stratejik planları vardır zira geleceği tahmin etmenin en 

iyi yolu, onu planlamaktır. Bizler de tarihe olmasa bile en azından öğrencilerimizin 

zihinlerine izler bırakma çabasında olan eğitimciler olarak geleceğe dair amaç ve 

hedeflerimizi belirlemek ve planlamalar yapmakla mükellefiz. Amaçsız bir eğitimci, 

amacına ne zaman ulaştığını asla bilemez. Dolayısıyla eğitimcilerin daima yüksek 

amaçları olmalıdır ki kendileri de yaptıkları iş de yetiştirdikleri nesiller de 

yükselebilsinler.  

 Tarihe gerçek mânâda iz bırakmış en büyük eğitimci, öğretmenler öğretmeni, 

peygamber mesleği şeklinde de tabir edilen bu kutsal mesleğin erbaplarının en 

yücesi Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem); hem bir eğitimci 

hem aile reisi hem devlet yöneticisi hem asker hem kumandan hem de örnek bir kul 

sıfatlarıyla hayatının her alan ve ânında kutsal amaç ve gayeler edinmekten, 

planlama yapmaktan, istişareden, stratejiler belirlemekten geri durmamıştır.  

 Her işte olduğu gibi; bir işe başlamadan önce tüm olasılıkları göz önüne 

almak, hareketlerinizin doğuracağı sonuçları hesaplamak, eğitim öğretim faaliyetleri 

için de önem arz eder. İstenmeyen durumlara hazırlıklı olmak ve karşılaşabilecek 

riskleri ve bunlardan kaynaklanacak zararı en aza indirmek bu şekilde mümkün 

olur. Tüm bu çabalar bizi; unutulmaz, farklı, öncü ve başarılı kılacak olan önemli 

unsurlardır. Buna rağmen, eğer başarı için plan yapmıyorsanız, başarısızlığı 

planlıyorsunuz demektir.  

 Biz de Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bu plan dönemi için 

Beykoz’umuzun gök kubbesinde bir hoş sedâ bırakmak, kalitemizi ve başarımız 
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arttırmak, yükselen yeni neslin mimarlarından olmak, meslekî ve kurumsal 

kimliğimizin hakkını vererek, farklı, lider ve unutulmaz olmak umutlarıyla; başta 

Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) ve ebediyete göç etmiş öğretmenlerimiz 

olmak üzere aynı amaca hizmet etmiş tüm eğitimcilerin planlı, programlı, stratejik 

rehberliklerinden ilhamlar alarak önümüzdeki 2019-2023 dönemi için yaptığımız 

planlamaları içeren bu stratejik planı hazırlamış bulunuyoruz. Uzun gayret ve 

zahmetler neticesinde ortaya çıkarılan bu eserin, kurumumuzun kalite, başarı ve 

kurumsal kapasitesini olabilecek en üst seviyelere taşıması temennisiyle planın; 

oluşumunda emeği geçen ve bundan sonraki stratejik planlama süreçlerinde emeği 

geçecek olan herkese tüm içtenliğimle teşekkürlerimi sunuyorum.                                                                             

                                                                                         

                                                                                            Kazım BOZBAY 

Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürü 
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ÖNSÖZ 

Eğitim sisteminin vazgeçilmez ve esas unsuru olan eğitim kurumları; 

toplumların kültürel zenginliklerini yaşatabilmeleri ve çağın gelişmelerine yön 

verebilmeleri için stratejik öneme sahip kurumların en başta gelenidir. Bilim ve 

teknolojinin hızlı gelişmesiyle; iletişimin artması, eğitim ortamlarının yeniden 

düzenlenmesi, öğretmenlerin niteliklerinin yükselmesi, “yaşam boyu öğrenme”, 

“etkin öğrenme”, “öğrenmeyi öğrenme” gibi yeni yaklaşımların gelişmesi, eğitim 

sisteminin sürekli sorgulanmasını ve geliştirilmesini gerekli kılmaktadır.  

Eğitim sisteminin amaçlara yönelik işlemesi ise eğitim yöneticilerinin stratejik 

planını hazırlamasına ve uygulamasına bağlıdır. Stratejik planlama; kurum 

üyelerinin, kurumun geleceğini tahmin ettikleri ve o tahmine ulaşmak için gerekli 

işlemleri tasarladıkları bir süreçtir. Bu süreç, kurumun stratejik amaçlarını ve buna 

ilişkin eylem planlarını incelemeyi kapsar. Kurumun en alt birimlerinden en üst 

yönetimine kadar tüm çalışanları ilgilendiren bu kapsamlı süreç; kurumun gelişimini 

sağlamak amacıyla sorumluluğa, eğitim-öğretimin ihtiyaçlarına ve uzun dönemli 

düşünmeye odaklanmayı gerektirir. Bu özelliği ile planlama; geleceğe bakma, olası 

seçenekleri saptama, sahip olunan sınırlı kaynakların en akılcı ve gerçekçi 

kullanımını sağlamaya yönelik bir süreçtir. 

Millî Eğitim Bakanlığı; toplumun taleplerine karşı duyarlı, katılımcılığa önem 

veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, şeffaf ve etkin bir kamu yapılanmasının 

gereği olarak “Stratejik Yönetim” yaklaşımını gerek merkez ve taşra teşkilatında 

gerekse okul/kurum boyutunda benimsemiş ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu gereğince stratejik planlamayı uygulamaya koymuştur. Bu 

bağlamda Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü için hazırlanan ve 2019–2023 Stratejik 

Planı, yapacağımız çalışmalarda hem bize yol gösterici olacak hem de Bakanlığımızın 

geleceği planlamasında Beykoz için iyi bir rehber olacaktır. 

 Yoğun bir çalışma sonucunda ortaya çıkmış olan stratejik planımızın hazırlık 

aşamasında katkı sağlayan paydaşlarımıza, plan hazırlama sürecinde birlikte 

çalıştığımız ve görev değişiklikleri nedeniyle aramızdan ayrılan stratejik plan 

hazırlama ekip üyelerine teşekkür ederiz. Bu stratejik planın; müdürlüğümüzün 

kurumsal yapısının, bütçe harcamalarının ve yürütülecek çalışmaların planlı bir 

şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamasını umut ederiz. 

“Yolculuğun kendisi zirveye ulaşmak kadar önemlidir; sadece oraya varmak 

değil, nasıl vardığınız da belirleyicidir.” 

(Sir Chris Bonnington) 

 

  Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 



Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Sayfa 11 
 

TABLOLAR DİZİNİ 

Tablo 1: Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi ....................... 19 

Tablo 2: Üst Politikala Belgeleri Analiz Tablosu ............................................................... 26 

Tablo 3: 2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı ..................................................... 37 

Tablo 4: Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu .............................................................. 37 

Tablo 5: Kurum Yöneticilerinin Hizmet Sürelerine İlişkin Bilgiler ................................ 38 

Tablo 6: 2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Personel Sayısı .................................................... 38 

Tablo 7: 2019 Yılı Bağlı Kurumlardaki Yönetici Sayısı ..................................................... 38 

Tablo 8: Bağlı Kurumlardaki Mevcut Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitim Düzeyleri .. 38 

Tablo 9: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bağlı Kurum Sayısı ........................................... 39 

Tablo 10: Kurumun Teknolojik Alt Yapısı ......................................................................... 40 

Tablo 11: 2018 Yılı Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Bütçesi ................................... 40 

Tablo 12: PESTLE Analizi ..................................................................................................... 41 

Tablo 13: GZFT Analizi ......................................................................................................... 43 

Tablo 14: Ekonomik Kaynak Tablosu ................................................................................. 95 

Tablo 15: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu .................................................................. 96 

Tablo 15: İzleme Değerlendirme Takvimi ......................................................................... 99 

 

ŞEKİLLER DİZİNİ 

Şekil 1: Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları ____________________________________ 16 

Şekil 2: Müdürlüğümüz Faaliyetlerine İlişkin Genel Memnuniyet Düzeyi ________ 34 

Şekil 3: Müdürlüğümüz Faaliyet Alanlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi _________ 34 

Şekil 4: Müdürlüğümüz Tarafından Yürütülen Faaliyetlerden En Çok Memnun 

Olunan Alanlar ___________________________________________________________ 35 

Şekil 5: Müdürlüğümüz Tarafından Yürütülen Faaliyetlerine İlişkin Öncelik 

Verilmesi Gerekli Görünen Alanlar __________________________________________ 35 

Şekil 6: Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması ____________________ 37 

Şekil 7: Beykoz ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Modeli ____________________________________________________ 98 

 

file:///C:/Users/A.K.B/Desktop/sp%20son/beykoz%20sp/düzeltilmiş/beykoz%20%20sp%202019-2023.docx%23_Toc26138230


Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Sayfa 12 
 

KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği 

ABİDE : Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 

AR-GE : Araştırma, Geliştirme 

BİETŞM : Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 

BİLSEM : Bilim ve Sanat Merkezi 

BT  : Bilişim Teknolojileri 

CİMER : Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi 

CK  : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

DHŞM : Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

DÖŞM : Din Öğretimi Şube Müdürlüğü  

DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı 

DYS  : Doküman Yönetim Sistemi 

EBA  : Eğitim Bilişim Ağı 

FATİH : Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

GZFT  : Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit 

HBÖŞM : Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

İBBS  : Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 

İEŞM  : İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü 

İHL  : İmam Hatip Lisesi 

İPKB  : İstanbul Proje Koordinasyon Birim 

İSG  : İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi 

İSTKA : İstanbul Kalkınma Ajansı 

İŞKUR : Türkiye İş Kurumu 

LYS  : Lisans Yerleştirme Sınavı 

MEB  : Millî Eğitim Bakanlığı 

MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri 

MEBİM : Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi 

MEİS  : Millî Eğitim İstatistik Modülü 

MEM  : Millî Eğitim Müdürlüğü 

MTE  : Mesleki ve Teknik Eğitim 

MTEŞM : Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

MTSK  : Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 

OECD  : Organisation for Economic Co-operation and Development (İktisadi 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) 

OSB  : Organize Sanayi Bölgesi 

OŞM  : Ortaöğretim Şube Müdürlüğü  

ÖBŞM  : Özel Büro Şube Müdürlüğü 

ÖDSHŞM : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

ÖERŞM : Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü 
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ÖÖKŞM : Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

ÖYGŞM : Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şube Müdürlüğü 

PDR  : Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

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

PHŞM  : Personel Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

PISA  : Programme for International Student Assesment (Uluslararası Öğrenci 

Değerlendirme Programı) 

RAM  : Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

SGŞM  : Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

SP  : Stratejik Plan 

STK  : Sivil Toplum Kuruluşları 

TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TDK  : Türk Dil Kurumu 

TEŞM  : Temel Eğitim Şube Müdürlüğü 

TIMMS : Trends in International Mathematics and Science Study (Matematik ve 

Fen Bilimleri Uluslararası Araştırması) 

TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu 

TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu 

TYÇ  : Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

YDS  : Yabancı Dil Sınavı 
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TANIMLAR 

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 hacimli coğrafi 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. 

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRCVDMyVCQ255YQ
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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 fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması 

sağlamaya yönelik eğitsel dijital içerik ambarıdır. 

Uzaktan Eğitim: Her türlü iletişim teknolojileri kullanılarak zaman ve mekândan 

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 İlkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve 

farklı programlar arasında tercihe imkân veren Ortaokullar ve İmam 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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Beykoz İlçe Millî 
Eğitim 

Müdürlüğü 

2019-2023 

Stratejik Planı

Yasal Mevzuat 
Analizi

2015-2109 SP 
Değerlendirme

Üst Politika 
Belgelerin  

Analizi

İç ve Dış 
Paydaşların 

Görüşleri

GZFT Analizi

PESTLE Analizi

GİRİŞ 

Toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen 

değişmeler tüm kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarını da çok yönlü olarak 

etkilemektedir. Bu anlamda, eğitim ve eğitim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve 

uygulamaların yaşama geçirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim kurumlarının kendilerinden beklenen işlevleri yerine getirebilmeleri, 

iyi bir planlamaya ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bir olgu 

olarak değişme, tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim kurumlarında da; amaç, yapı ve 

davranış gibi özelliklerin uzun dönemde etkisiz hâle gelmesine ve çevreye 

uyumunda güçlüklerle karşılaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, eğitim 

kurumlarının özellikle okulların gelişmeleri, çevreye uyum sağlamaları ve çevreyi 

değişime hazırlayabilmeleri; yenilik yapmalarını, açık ve dışa dönük stratejiler 

geliştirmelerini zorunlu hâle getirmektedir. 

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. Müdürlüğümüz de ilk 

stratejik plan 2010-2014 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamış ve uygulamıştır. 

 Şekil 1: Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 
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Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı çalışmaları 

kapsamında 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.  

 

Genelge ve Hazırlık Programı 

 

 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başladığı, Bakanlık merkez ve taşra 

birimlerine 2018/16 sayılı Genelge ile duyurulmuştur. Genelgede Stratejik Yönetim 

anlayışının öneminden bahsedilmiş, Millî Eğitim Bakanlığının 2010-2014 ve 2015-

2019 Stratejik Planları ile gösterdiği gelişim üzerinde durulmuş, taşra teşkilatında 

bugüne kadar Stratejik Yönetim Felsefesinin benimsetilmesi ve kabiliyetinin 

geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilenler özetlenmiştir. Strateji Geliştirme Kurul 

ve ekipleri ile Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı’na 

genelge eki olarak yer verilmiştir. İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü 2019–2023 

Stratejik Planı, literatür taraması, Üst Politika Belgelerinin analizi, geniş katılımlı 

çalıştaylar, kapsamlı Durum Analizi raporu, İç ve Dış Paydaşların görüşleri ile 

merkez ve taşra birimlerinin katkıları doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Sayfa 18 
 

Stratejik Plan Hazırlık Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durum Analizi 

Hazırlık Programının Oluşturulması 

Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 

Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 

Tarihi 

Gelişim 

Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları 

ile Sunulan 

Hizmetler 

Paydaş 

Analizi 

Kurum İçi ve Kurum Dışı 

Analiz 

• PEST Analizi 

• GZFT Analizi 

• Üst Politika Belgeleri Analizi 

Sorun ve Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi 

Vizyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Stratejik Amaçların Belirlenmesi 

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi 

Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Tedbirlerin Belirlenmesi 

Stratejik Plan Mimarisinin Belirlenmesi 

Nihai Stratejik Plan  

Performans Programı 

Yıllık performans hedefleri ile faaliyet ve projeler 

İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyet Raporu 

Eylemlerin Belirlenmesi 
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Ekip ve Kurullar 

 

Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında müdürlüğümüz Strateji 

Geliştirme Bölümü bünyesinde 21.01.2019 tarihli 1407573 sayılı Kaymakamlık 

makamı oluru ile Strateji Geliştirme Kurulu ve Strateji Planlama Ekibi 

oluşturulmuştur. 

Strateji Geliştirme Kurulu: Strateji Geliştirme Kurulu Stratejik Planlama 

çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmaları yönlendirmek üzere 

İlçe Millî Eğitim Müdürü başkanlığında, Şube Müdürleri ve ilgili Okul Müdürlerinin 

katılımıyla kurulmuştur. 

 

Tablo 1: Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Kurulu 

Sıra 

 

Adı-Soyadı  

 

Görevi 

 

Stratejik Planlamadaki Görevi 

1 Kazım BOZBAY İlçe Millî Eğitim Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Başkanı 

2 Mehmet ÖZDEMİR Şube Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

3 Ahmet GÜNER Şube Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

4 Necla ÇAĞLAYAN Şube Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

5 M.Naci TUNA Şube Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

6 Mutlu AYDIN Okul Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

7 Ali GÜMÜŞ Okul Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

8 Zekeriya ATAYAN Okul Müdürü Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi 

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi: Strateji Geliştirme Şubesi 

koordinasyonunda, diğer şubelerin temsilcilerinin katılımıyla oluşmuştur. 

Tablo 2: Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Ekibi 

Sıra 

 

Adı-Soyadı  

 

Görevi 

 

Stratejik Planlamadaki Görevi 

1 Mehmet ÖZDEMİR Şube Müdürü Stratejik Plan Üst Kurulu Ü 

2 A.Kubilay BARITCI Müdür Yardımcısı Stratejik Plan Hazırlama Koordinatörü 

3 Serdar ŞIK Müdür Yardımcısı Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyesi 

4 Celalettin DURAK Öğretmen Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyesi 

5 Gökalp İBAÇ Öğretmen  Stratejik Plan Hazırlama Dil Uzmanı 
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DURUM ANALİZİ 

Kurumumuz amaç ve hedeflerinin geliştirilebilmesi için sahip olunan 

kaynakların tespiti, güçlü ve zayıf taraflar ile kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya 

da olumsuz gelişmelerin saptanması amacıyla müdürlüğümüzce mevcut durum 

analizi yapılmıştır. 

 

Kurumsal Tarihçe 

 

İlçemizin eğitim-öğretim yaşamı üzerine ilk kayıtlar 1339-1340/1923-1924 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi’nde görülmektedir. Bu dönemde Beykoz, 
Üsküdar vilayetine bağlı bir ilçedir.      

1923 -1924 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi’nin kayıtlarına göre ilçemizde 
370 öğrencinin okuduğu toplam 5 ilkokulu bulunmaktadır (S.490). Buradan, 
Cumhuriyet öncesinde faaliyette bulunan okulların bir bölümünün geçici olarak 
kapandığı ya da faaliyetlerini birkaç okul bir araya getirilerek oluşturulan 
birleştirilmiş okullarda sürdürdükleri anlaşılmaktadır 

.  

İzleyen yıllarda Üsküdar kazaya, Beykoz da bu kazaya bağlı bir mahalleye 
çevrilir. Bu nedenle basılı kaynaklarda Beykoz özel olarak değerlendirilmeye 
alınmaz, Üsküdar ilçesi içinde değerlendirilir. Bu nedenle 1926 - 1927 ve 1927 - 1928 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnameleri’nde Beykoz anılmamakta, okullarımız 
hakkında bilgi verilmemektedir. 

İlçemizle ilgili ilk bağımsız bilgiler 1940-1941 yılı Millî Eğitim istatistiklerinde 
bulunmaktadır. Osman Nuri ERGİN’ in andığı bu bilgilere göre ilçemizde 13 ilkokul 
görev yapmaktadır (Türk Maarif Tarihi C.5, s.2059). Aynı istatistiklere göre ayrıca 
Bozhane Köyü’nde yoksul ailelerin çocuklarının öğrenim gördüğü bir yatılı ilkokul 
bulunmaktadır. Bununla birlikte ilçemizdeki ilkokul sayısı 14’e yükselmektedir 
(Türk Maarif Tarihi, c.5, s.2058). Aynı yıllarda ilçemizde bir de ortaokul faaliyette 
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bulunmaktadır. Bu okulda 256 erkek, 129 kız, toplam 385 öğrenci öğrenim 
görmektedir (Türk Maarif Tarihi c.5, s.2074). 

 

Okullarımızın arşivlerinde yapılan araştırmalarda, cumhuriyet öncesindeki kimi 
okulların, cumhuriyet sonrasında isim ve yer değişikliği ile sürdüğü saptanmıştır. 
Buna göre; Kanlıca İskender Paşa Okulu, çeşitli değişikliklerden sonra Sedat Simavi 
İlköğretim Okulu haline gelmiş ve faaliyetini sürdürmüştür. Anadolu Hisarı 
Yasemin Hatun İptidası, bugünkü Anadoluhisarı İlköğretim Okulu’nun temelini 
oluşturmuştur. 

 

Beykoz’daki Hacı Beşir Ağa ve İshak Ağa Okulları birleşerek bugünkü Ahmet 
Mithat Efendi İlköğretim Okulunu oluşturmuşlardır. Adı geçen okullardan İshak 
Ağa ile sonradan 40.Mektep’e dönüşen Hacı Beşir Ağa İbtidaiyesi’nin belgeleri 
Ahmet Mithat Efendi İlköğretim Okulunda bulunmaktadır. Beykoz Tevfikiye 
İbtidaiyesi, Ziya Ünsel İlköğretim Okulu haline dönüşmüştür. İncirköy Sinan Ağa 
İbtidaiyesi de çeşitli değişikliklerden sonra Paşabahçe İlköğretim Okulu’na 
dönüşmüştür.  Sinan Ağa İbtidaiyesi’nin Üsküdar’a bağlı 39.Mektep olduğu 1925 ve 
izleyen yıllara ilişkin kütükleri bu okul arşivinde bulunmaktadır. Defterdar Mehmet 
Bey İbtidaiyesi, Defterdar Mehmet Bey İlköğretim Okulu adıyla devam etmektedir. 
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05.01.1961 tarih ve 222 sayılı Eğitim Öğretim Kanununun 14. maddesinin (c) 
fıkrası hükmüne göre ilçelerde İlköğretim Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren ve 
ilkokullarla ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinesine, 
ilkokulların arsa seçiminden yapılmasına ve donatılmasına kadar görevli olan 
İlköğretim Müdürlüğü (eski adı Maarif Memurluğu) bu işlevini Beykoz İlköğretim 
Müdürlüğü olarak sürdürmüştür. 13.12.1983 tarih ve 179 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve onun değişen 08.06.1984 tarih ve 208 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamesi ile kurulan İlçe Millî Eğitim ve Gençlik Spor Müdürlüğüne 
dönüşmüştür. 

 

 

Daha sonra Beykoz İlçe Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü 23.10.1989 tarih 
385 sayılı kanun hükmünde kararname ile “Gençlik ve Spor” ibaresi kaldırılarak 
“Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü” adını almıştır. 
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Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi 

 

Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planında 3 stratejik 

amaç ve 7 stratejik hedef yer almıştır. Katılımcı bir yöntemle hazırlanan bu stratejik 

planda yer alan amaç ve hedefler benzer yöntemle hazırlanan performans 

programları vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Performans programları, 

stratejik planda yer alan stratejik hedeflere dayalı olarak belirlenen yıllık performans 

hedefleri ile oluşturulmuştur. Bu hedeflerin ve stratejik plan kapsamındaki diğer 

Müdürlüğümüzün çalışmalarının gerçekleşme durumları hazırlanan faaliyet 

raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Performans esaslı bütçelemenin 

temel unsurlarından olan stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları 

kamu idaresinde saydamlık ve hesap verebilirliğin en önemli araçları duruma 

gelmiştir. 

 Stratejik planlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde müdürlük 

personelinin görev ve sorumlulukları konusunda farkındalığı artmıştır. Aynı 

zamanda uzun dönemli planlama anlayışının müdürlüğümüzde benimsenmesi ile 

kurumsallığın ve sürdürülebilir yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

Stratejik yönetime ilişkin farkındalık düzeyinin yükseldiği ve üst yönetim katkısının 

arttığı gözlemlenmiştir. 

 Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nın gerçekleşme 

durumu değerlendirildiğinde aşağıdaki konularda önemli iyileşmelerin sağlandığını 

görülmüştür: 

1. Zorunlu eğitimde okullaşma, 

2. Hayat boyu öğrenmeye katılım, 

3. Fiziki, mali ve teknolojik altyapıda iyileşmeler, 

4. Ulusal ve uluslararası proje katılım oranları 

5. Okul öncesi eğitimde okullaşma oranı. 

 

2015-2019 Stratejik Plan döneminde önemli iyileşme sağlanan alanlara yönelik 

ikinci plan dönemi için de çalışmaların devam ettirilerek sürdürülebilirliğin 

sağlanması hedeflenmiştir. Bu kapsamda gerekli hedef ve tedbirler belirlenerek 

bunların gerçekleşme durumlarını izlemek üzere göstergeler oluşturulmuştur. 

 MEB 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan hedefler doğrultusunda gerekli 

iyileşmelerin sağlanması amacıyla paydaşların görüş ve önerileri ile durum 

analizlerinden yola çıkılarak stratejiler geliştirilmiştir.  

      Türkiye’de 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumuyla 

kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile cumhurbaşkanının yetkileri yeniden 

düzenlenirken, başbakanlık kaldırıldı ve bakanlar kurulunu atama yetkisi 

cumhurbaşkanına verildi. Bu yapısal düzenlemeler ile Bakanlık birimlerine ait iş ve 
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işlemler yeniden belirlenmiş, Bakanlık birimleri arasındaki görev dağılımında önemli 

değişiklikler yapılmış, ayrıca Bakanlığın geçmişte yürütmüş olduğu bir takım 

göstergeler kapsamındaki faaliyetler diğer kurumlara devredilmiştir. Bu değişikler 

çerçevesinde müdürlüğümüzde bakanlıkta yaşanan yapısal düzenlemelere eş değer 

olarak bünyesinde yer alan birim ve bölümlere ait iş ve işlemler yeniden 

belirlenmiştir. Bu çerçevede görev dağılımlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. 

 Ayrıca yapısal düzenlemelerin yanında Bakanlıkça okul tür ve çeşitliliğinin 

azaltılması, sınav sistemi değişiklikleri gibi önemli düzenlemeler de 2. Plan 

döneminde hayata geçirilmiştir. Bu durum stratejik planda yer alan önemli sayıda 

stratejinin uygulanmasını etkilemiş dolayısıyla bazı göstergelerin hedeflenenden 

daha düşük oranda gerçekleşmesine ya da görev devrinden kaynaklı gösterge 

verisine ulaşılamamasına neden olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 18.09.2018 tarihli genelgesiyle 2019-2023 Stratejik planlama işlemlerine 

başlanması gerekliliği belirtilmiş ve 2015-2019 Stratejik planı tamamlanmıştır. 

 

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 yer verilmiştir. 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre 

Millî Eğitim Bakanlığının ve Millî Eğitim Bakanlığı İl Ve İlçe Millî Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliği ile oluşturulmuş bulunan, Millî Eğitim Bakanlığının görev 

ve uygulamalarını taşra teşkilatı olarak yürütmekle görevli olan İl ve İlçe Millî Eğitim 

Müdürlüklerinin görevleri ve uygulama birimleri 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 hazırlamak amacıyla Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanmış olan eğitim ve öğretim programlarını 

uygulamak, takip etmek, değerlendirmek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve 

öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek. 

2. Eğitim ve öğretimin her kademesi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

belirlenecek ulusal politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncellenmesini 

geliştirmek amacıyla önerilerde bulunmak. 

3. Eğitim sisteminin yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin 

gerekleriyle uyumlu biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlanması ve 
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geliştirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına uygulamaların izlenmesi, 

değerlendirilmesi ve raporlanması sonucunda görüş ve önerilerini bildirmek. 

4. Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit 

derecede yararlanabilmesini teminat altına almak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı 

tarafından geliştirilen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve 

koordine etmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak. 

5. Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin 

eğitime katılımını yaygınlaştırmak amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

geliştirilen politika ve stratejileri uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek, 

uygulamaların iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak. 

6. Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri 

amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan özel eğitim ve öğretim 

programlarının uygulanmasını koordine etmek, uygulamalar ile ilgili görüş ve 

önerilerde bulunmak. 

7. Millî Eğitim Bakanlığı adına yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim 

kurumlarının açılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

8. Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve 

yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program 

ve düzenlemeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

9. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

verilen diğer görevleri yapmak. 
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Üst Politika Belgeleri Analizi 

 

2019-2023 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında üst politika belgeleri 

incelenerek belirlenen politikalar ve hedefler doğrultusunda idaremize yönelik 

olarak verilmiş olan görevler ile ilgili analizler yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda 2019-2023 Stratejik Planımızın Geleceğe Yönelim Bölümü (amaç, hedef, 

gösterge ve stratejiler) şekillendirilmiştir. İncelenen üst politika belgeleri ile ilgili 

görev ve belge referansları şunlardır: 

Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analiz Tablosu 

VERİLEN GÖREVLER ÜST POLİTİKA BELGESİ İLGİLİ BÖLÜM/REFERANS 

Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin 

izlenmesi, değerlendirilmesi, 

geliştirilmesi ve veriye dayalı yönetim  

 
 

1-Avrupa 2020 Stratejisi “Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi  

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021  

3-Eğitim 2023 Vizyonu:   

Öğretmen ve okul yöneticililerinin 

gelişimleri desteklenerek yeni bir 

mesleki gelişim anlayışı, sistem ve 

modeli oluşturulması, oluşturulacak 

olan model ve sistemlerin uygulanması 

ve izlenerek değerlendirilmesi 

1-Avrupa 2020 StratejisiEğitim ve Öğretimde İşbirliği İçin 

Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç Bildirgesi 

2-Yeni Ekonomi Programı: Büyüme ve İstihdam-Politika 

ve Tedbirler  

3-Orta Vadeli Mali Plan (2019 - 2021) 

4-Eğitim 2023 Vizyonu 

5-TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

6-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi) 

7-Öğretmen Strateji Belgesi 

Eğitimin niteliğinin artırılması ve 

okullarda planlı yönetim anlayışının 

yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan 

bağını kuran verimli bir finansman 

modeline geçilmesi 

1-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

2-Orta Vadeli Mali Plan (2019 – 2021) 

3-Eğitim 2023 Vizyonu 

Öğrencilerin mizaç, ilgi ve 

yeteneklerine uygun eğitimi 

alabilmelerine imkân veren işlevsel bir 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

yapılanmasının kurulması 

1-Avrupa 2020 Stratejisi.” Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi 

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

3-Eğitim 2023 Vizyonu 

Fiziksel ve zihinsel dezavantajlı 

öğrencilerimizi akranlarından 

soyutlamayan ve birlikte yaşama 

kültürünü güçlendiren eğitimde adalet 

temelli yaklaşım modelinin yeniden 

geliştirilmesi 

1-Avrupa 2020 Stratejisi. Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi 

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

3-Orta Vadeli Mali Plan (2019 - 2021)  
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4-Eğitim 2023 Vizyonu 

Özel yetenekli öğrencilerimizin 

doğalarına uygun bir eğitim yöntemi ile 

desteklenmesi 

1-Avrupa 2020 Stratejisi. Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi 

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021:  

3-Orta Vadeli Mali Plan (2019 - 2021) 

4-Eğitim 2023 Vizyonu 

5-TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

Öğrencilerin yaş, okul türü ve 

programlarına göre gereksinimlerini 

dikkate alan beceri temelli yabancı dil 

yeterlilikleri sistemine geçilmesi 

1-Avrupa 2020 Stratejisi (Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçevesi) 

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

3-Orta Vadeli Mali Plan (2019 - 2021) 

4-Eğitim 2023 Vizyonu 

5-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital 

içerik ve beceri destekli dönüşümün 

sağlanması, dönüşümün sahada 

uygulanması izlenmesi ve 

değerlendirilmesi. 

1-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

2-Orta Vadeli Mali Plan (2019 - 2021) 

3-Eğitim 2023 Vizyonu 

4-TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

5-Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 

Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve 

yaygınlığının artırılması 

1-Avrupa 2020 Stratejisi. Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi  

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021  

3-Eğitim 2023 Vizyonu 

4-TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 

Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve 

fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 

önemseyen ve bilgiden çok görgüyü 

temele alan bir temel eğitim yapısına 

geçilmesi 

1-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

2-Eğitim 2023 Vizyonu 

Ortaöğretimin değişen dünyanın 

gerektirdiği becerileri sağlayan ve 

değişimin aktörü olacak öğrenciler 

yetiştiren bir yapıya kavuşturulması 

1-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021:  

2-Eğitim 2023 Vizyonu 

3-TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları 

Sonuç Raporu ve Strateji Belgesi 
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Fen ve sosyal bilimler liselerinin 

niteliğinin güçlendirilmesi amacıyla 

geliştirilecek olan model ve sistemlerin 

uygulanması izlenmesi ve 

değerlendirilmesi 

1-Avrupa 2020 Stratejisi “Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi 

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021   

3-Eğitim 2023 Vizyonu:  

İmam Hatip Okullarının niteliğinin 

artırılmasına yönelik modellerin 

uygulanması,uygulamaların izlenmesi 

ve değerlendirilmesi. 

1-Avrupa 2020 Stratejisi Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi,  

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

3-Eğitim 2023 Vizyon 

Sektör talepleri ile dünyadaki değişimi 

dikkate alan esnek ve modüler bir 

eğitim öğretim yapısıyla Türkiye’nin 

ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman 

ihtiyacı karşılanması 

1-Avrupa 2020 Stratejisi Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi,  

2-Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2019-

2021 

3-Orta Vadeli Mali Plan (2019 - 2021 

4-Eğitim 2023 Vizyonu 

5-Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 

Özel öğretim yapısının ve niteliğinin 

güçlendirilmesi 

Eğitim 2023 Vizyonu 

Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini 

yükseltmek amacıyla hayat boyu 

öğrenme katılım ve tamamlama 

oranlarının artırılması 

1-Avrupa 2020 Stratejisi Eğitim ve Öğretimde İşbirliği 

İçin Stratejik Çerçeve” başlıklı AB Konseyi Sonuç 

Bildirgesi,  

2-Orta Vadeli Mali Plan (2018 - 2020):   

3-Eğitim 2023 Vizyonu 

5-Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi  

Planlı Yönetim İzleme Değerlendirme 

ve İyileştirme çalışmalarının 

yürütülmesi 

 

1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu: 

2-Millî Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı 

3-İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik 

Planı 
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Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi 

 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 2019–2023 stratejik plan hazırlık sürecinde 

Millî Eğitim Bakanlığı faaliyet alanları ve hizmetlerinin belirlenmesi ve bu faaliyet 

alanları ve hizmetlerin Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülmesine yönelik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda birimlerin yasal yükümlülükleri, standart dosya 

planı, üst politika belgeleri, yürürlükteki uygulanan sistem incelenerek 

Müdürlüğümüzün hizmetleri tespit edilmiş ve yedi (7) faaliyet alanı altında 

gruplandırılmıştır. Buna göre faaliyet alanları ve sunulan hizmetler şu şekildedir: 

 

       1- Eğitim ve Öğretim 

❖ Eğitim ve öğretime erişim imkânlarının sağlanması, izlenmesi ve 

geliştirilmesi. 

❖ Öğrencilerin eğitim ve öğretim kurumlarında devam ve tamamlama 

oranlarının artırılması 

❖ Öğrenci başarısını artırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

❖ Öğrenci yerleştirme ve kayıt işlemlerinin sağlanması 

❖ İlçemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve 

öğretime erişim imkânlarının artırılması  

❖ Hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

düzenlenmesi 

❖ Yabancı dil becerisinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

❖ Eğitsel tanılama ve yönlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi 

❖ Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerinin yürütülmesi 

❖ Psikososyal koruma, önleme ve müdahale hizmetlerinin verilmesi 

❖ Özel politika gerektiren bireylerin eğitim ve öğretimine ilişkin iş ve işlemlerin 

yürütülmesi 

❖ Öğrenci akademik başarı ve öğrenme kazanımlarının seviyesi artırılması 

❖ Eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve stratejilerin 

uygulanması ve izlenmesi 

❖ Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân 

veren işlevsel bir rehberlik yapılması 

❖ Fiziksel ve zihinsel dezavantajlı öğrencilerimizi akranlarından soyutlamayan 

ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım 

modeli ile ilgili uygulamaların ilimiz çapında daha da geliştirilmesi 
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❖ Ülkemizin kalkınmasında önemli bir kaynak niteliğinde bulunan özel 

yetenekli öğrencilerimiz, akranlarından ayrıştırmadan doğalarına uygun bir 

eğitim yöntemi ile desteklenmesi 

❖ Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate 

alan beceri temelli yabancı dil yeterlilikleri sistemi ile ilgili uygulamaların 

takip edilmesi 

❖ Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığının artırılması  

❖ Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok boyutlu gelişimini 

önemseyen ve bilgiden çok görgüyü temele alan bir temel eğitim yapısına 

geçilmesi ile ilgili çalışmaların takip edilmesi ve uygulamaların yapılması 

❖ Ortaöğretim, değişen dünyanın gerektirdiği becerileri sağlayan ve değişimin 

aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir yapıya kavuşturulması ile ilgili yapısal 

değişikliklerin takip edilmesi ve uygulamaya geçilmesi 

❖ Örgün eğitim içinde din eğitimini kurumsallaştırmak için kurulmuş olan 

imam hatip okullarının niteliği artırılmasına yönelik çalışmaların takip 

edilmesi ve geliştirilen modellerin uygulanması 

❖ Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu 

öğrenmeye katılım ve tamamlama oranları artırılması  

❖ Okul geliştirme amaçlı rehberlik boyutunu öne çıkaracak şekilde yeniden 

yapılandırılacak teftiş ve kurumsal rehberlik sisteminin takip edilmesi ve 

uygulamalarının hayata geçirilmesi. 

 

       2-Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler 

❖ Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi 

❖ Öğrencilere yönelik yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, kültürel, 

sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi ve katılımın artırılması 

❖ Öğrencilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, kültürel, sanatsal 

ve sportif faaliyetlere katılımlarının sağlanması 

❖ Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bilişim teknolojileri ile bilişim ürünlerinin 

kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 

❖ Yaygın eğitim ve öğretime yönelik olarak bilgi ve iletişim teknolojilerine 

dayalı programların takip edilmesi  

❖ Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm ilimiz çapında etkin ve yaygın 

biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden 

yararlanmasının sağlanması 
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❖ Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan 

ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik düzenlenen 

faaliyetlere katılımın desteklenmesi ve artırılması. 

 

       3- Ölçme ve Değerlendirme 

❖ Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma 

ile ilgili planlanan sınavlarının uygulanması  

❖ Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici nitelikte 

olacak bir özel öğretim yapısına geçilmesi ile ilgili stratejilerin takip edilmesi, 

izlenmesi ve önerilerin iletilmesi 

❖ Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine yapılan araştırma sonuçlarının 

değerlendirilmesi ve il genelinde duyurulması 

❖ Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav 

koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlanması, sınavlarda görev alacak 

personelin belirlenmesi  

❖ Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarının 

oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili hizmet birimlerine sağlanan veri 

desteğinin takip edilmesi ve ilimiz adına analiz edilerek sonuçların 

değerlendirilmesi. 

 

       4-İnsan Kaynakları Yönetimi 

❖ Müdürlüğümüz insan kaynaklarının yönetsel yapısının güçlendirilmesi 

❖ Bakanlıkça verilecek görevlerin ilçemiz çapında yürütülmesi 

❖ Eğitim ve öğretim kurumları yöneticilerinin niteliğinin artırılmasına yönelik 

çalışmaların sürdürülmesi 

❖ Öğretmen ve okul yöneticililerinin gelişimlerinin desteklenmesi 

❖ Çalışanların mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi 

❖ Norm belirleme, atama, görevlendirme, yer değiştirme, terfi ve benzeri özlük 

işlemlerinin yürütülmesi 

❖ Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesi 

 

      5-Araştırma, Geliştirme, Proje ve Protokoller 

❖ Proje ve protokollerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi 

❖ Eğitim ve öğretimin geliştirilmesine yönelik araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinin yürütülmesi 
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❖ Yurt içi ve yurt dışında eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin gelişmelerin takip 

edilmesi 

❖ Öğrenci ve öğretmenlerin değişim ve hareketlilik programlarından 

yararlanabilmeleri için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi 

❖ Öğrencilerimizin her düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve 

desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulmasına 

yönelik çalışmaların takip edilmesi ve ilimiz nezdinde gerekli uygulamaların 

yürütülmesi 

 

       6-Yönetim ve Denetim 

❖ Eğitim ve öğretime yönelik belirlen üst politikaların uygulanması ve 

sonuçlarının değerlendirilmesi 

❖ İstatistikî verilerin toplanması, analizi ve yayınlanması 

❖ Stratejik plan ve yıllık performans programlarının hazırlanması, uygulanması, 

uygulamasının izlenip değerlendirilmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması 

❖ Rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi 

❖ Müdürlüğümüz faaliyetlerine yönelik bilgi edinme, talep, ihbar, şikâyet, görüş 

ve önerilere ilişkin işlemlerin yürütülmesi 

❖ Yönetim ve öğrenme etkinliklerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla veriye dayalı yönetim yapısına geçilmesi sürecinde 

müdürlüğümüz çapında gerekli hazırlıkların tamamlanması, ilgili 

uygulamaların hayata geçirilmesi 

❖ Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının 

yerleşmesi amacıyla düzenlenecek modelin ilçemiz bünyesinde yürütülmesi, 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve önerilerin üst makamlara iletilmesi. 

 

 

 

     7-Fiziki ve Teknolojik Altyapı 

❖ Müdürlüğümüz birimlerinin çalışma ortamları iş sağlığı ve güvenliği 

ölçütlerine ve ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi 

❖ Okul ve kurum binaları dâhil, taşınmazlara ilişkin her türlü yapım, bakım ve 

onarım işlerini ve bunlara ait kontrol, koordinasyon ve mimari proje 

çalışmalarının yürütülmesi 

❖ Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 
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❖ Eğitim ve öğretim ortamlarının belirlenen standartlara uygunluğunun 

sağlanması, okul binalarının laboratuvar, spor salonu, yeşil alan vb. 

imkânlarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması  

❖ Eğitim ortamlarının temizlik ve düzen standartlarının iyileştirilmesi 

❖ Eğitim ve öğretim teknolojilerinin öğrenme süreçlerinde etkin kullanılmasına 

yönelik çalışmalarının yürütülmesi 

❖ Öğrencilerimizin hızlı bir şekilde alanında istihdam edilebilmesine yönelik 

proje ve faaliyetlerinin artırılması 

❖ Genel evrak, arşiv faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi 

❖ Sivil savunma hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi 

❖ Ders kitapları ile ders ve laboratuvar araç ve gereçlerinin ve donatım 

ihtiyaçlarının temin edilmesi. 

 

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. Paydaşların idarenin hangi ürün ve hizmetleriyle 

ilgili oldukları, idareden beklentileri, bu paydaşların idarenin ürün ve hizmetlerini 

nasıl etkilediği ve etkilendiğinin belirlenmesi amacıyla “Paydaş Anketi” 

geliştirilmiştir. Ankette idarenin tanınırlığı, idareye yönelik memnuniyet durumu, 

ilişkili olunan ve öncelik verilmesi gereken alanların tespit edilmesine yönelik 

sorulara yer verilmiştir. Paydaş anketi okul, kurum, ilçe, il ve merkez teşkilatı 

çalışanları, öğrenciler, veliler, kamu kurumlarına uygulanmıştır. Kamuoyunun 

bilgisine sunulan anket kısa bir süre içerisinde yaklaşık 1.800 paydaş tarafından 

yanıtlanmıştır. 

Paydaşların ilişkili oldukları tüm faaliyet alanlarına yönelik olarak anket 

sonuçları değerlendirildiğinde müdürlüğümüz çalışmalarının sırasıyla çevreye 

duyarlı, güvenilir, hizmet odaklı, erişebilir ve güler yüzlü olduğu belirlenmiştir.  

Paydaşlarının müdürlüğümüz faaliyetlerinden memnuniyet düzeyine ilişkin elde 

edilen bilgilere ise Şekil-2’de yer verilmiştir. 
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Şekil 2: Müdürlüğümüz Faaliyetlerine İlişkin Genel Memnuniyet Düzeyi 

Şekil-2’deki veriler incelendiğinde paydaşların yüzde 69’unun 

Müdürlüğümüz faaliyetlerinin geneline yönelik memnuniyet düzeyinin 5 puan 

üzerinden yapılan değerlendirmede 3-4 puan aralığında olduğu anlaşılmaktadır. 

Paydaşların ilişkili oldukları tüm faaliyet alanlarına yönelik olarak anket 

sonuçları değerlendirildiğinde müdürlüğümüz paydaşlarının en çok ilişkili olduğu 

faaliyet alanlarının sırasıyla ilkokul, ortaöğretim, ortaokul ve okul öncesi eğitim 

kademelerinde yürütülen eğitim faaliyetleri şeklindedir. Paydaşların 

Müdürlüğümüz faaliyet alanlarına ilişkin memnuniyet düzeyine ilişkin elde edilen 

bilgilere ise Şekil-3’de yer verilmiştir. 

 

 

Şekil 3: Müdürlüğümüz Faaliyet Alanlarına İlişkin Memnuniyet Düzeyi 

Şekil 3’teki veriler incelendiğinde paydaşların sırasıyla okul/kurum bakım 

onarım faaliyetleri, rehberlik ve psikolojik danışmanlık konusunda yönlendirme 

faaliyetleri, ortaokul eğitim faaliyetleri, özel eğitim alanında yönlendirme faaliyetleri, 

ilkokul eğitim faaliyetleri, hayat boyu öğrenme faaliyetleri ve diğer faaliyetler 

olduğu anlaşılmaktadır. Paydaşların ilişkili oldukları tüm faaliyet alanlarına yönelik 
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olarak anket sonuçları değerlendirildiğinde müdürlüğümüzün sunduğu hizmetler 

ya da etkinliklere ilişkin duyuruları takip etme oranın %58 olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Paydaşların müdürlüğümüz faaliyet alanlarında en çok memnun olduğu 

alanlara ilişkin verdiği cevaplar ise Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 4: Müdürlüğümüz Tarafından Yürütülen Faaliyetlerden En Çok Memnun Olunan Alanlar 

 

Şekil 4’teki veriler incelendiğinde paydaşların sırasıyla okul kursları, okul 

güvenliği, derslere yönelik faaliyetler, öğrencilere yönelik sosyal/kültürel/sportif 

faaliyetler, sınıflardaki öğrenci sayısı, okulların temizlik ve düzeni, öğrencilere 

yönelik kitap okuma faaliyetleri, okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. 

imkânlar ve diğer faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır.  

Paydaşların öncelik verilmesi gereken faaliyet alanlarına ilişkin verdiği 

cevaplar ise Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5: Müdürlüğümüz Tarafından Yürütülen Faaliyetlerine İlişkin Öncelik Verilmesi Gerekli Görünen 
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Şekil 5’teki veriler incelendiğinde paydaşların önümüzdeki beş yıllık süreçte 

en çok önem verilmesi gereken alanlar sırasıyla öğrencilere yönelik 

sosyal/kültürel/sportif faaliyetler, derslere yönelik faaliyetler, okulların temizlik ve 

düzeni, okul binası, bahçe, spor salonu, laboratuvar vb. imkânlar, okul güvenliği, 

okullarda/eğitimde teknoloji kullanımı, bilim ve teknolojik faaliyetler ve diğer 

faaliyetler olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Kuruluş İçi Analiz 

 

Kuruluş içi analiz başlığı altında teşkilat yapısı, insan kaynakları yetkinlik düzeyi, 

teknolojik kaynaklar, fiziki ve mali kaynaklara ilişkin İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün mevcut kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik bilgiler 

sunulmuştur. 

Teşkilat Yapısı 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim ve destek hizmetlerini yürüten farklı şubelerden 

oluşmaktadır. Şubeler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Özel Büro/Özel Kalem 

2. Personel Hizmetleri Şubesi (Personel Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

3. Temel Eğitim Şubesi (Temel Eğitim Genel Müdürlüğü) 

4. Ortaöğretim Şubesi (Ortaöğretim Genel Müdürlüğü) 

5. Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü) 

6. Din Öğretimi Şubesi (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) 

7. Özel Öğretim Şubesi (Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü) 

8. Hayat Boyu Öğrenme Şubesi (Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü) 

9. Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi (Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü) 

10. Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Şubesi (Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel 
Müdürlüğü / Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) 

11. Destek Hizmetleri Şubesi (Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

12. İnşaat ve Emlak Şubesi (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı) 

13. Strateji Geliştirme Şubesi (Strateji Geliştirme Başkanlığı) 

14. Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şubesi (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 
Müdürlüğü) (Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı) 

15. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesi (Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 

16. Hukuk Hizmetleri Birimi 

17. Sivil Savunma Hizmetleri Birimi 
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Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 

 

Şekil 6: Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Teşkilat Şeması 

 
 
 

İnsan Kaynakları 

 
Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünde İlçe Müdürünün yanında dört şube 

müdürü görev yapmaktadır. Şube müdürlerinin uhdesindeki şubeler kendi 
aralarında işbirliği ile çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişen dünyayı takip edebilen 
dinamik bir personel kadromuz bulunmaktadır. 

 
 
 

Tablo 3: 2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Yönetici Sayısı 

Görevi Erkek Kadın Toplam 

Müdür 1 - 1 

Şube Müdürü 3 1 4 

 
Tablo 4: Kurum Yöneticilerinin Eğitim Durumu 

 

 
Eğitim Düzeyi 

 
2019 Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı % 

Ön Lisans 2 %40 

Lisans 0 %0 

Yüksek Lisans 3 %60 
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Tablo 5: Kurum Yöneticilerinin Hizmet Sürelerine İlişkin Bilgiler 

 
Tablo 6: 2019 Yılı Kurumdaki Mevcut Personel Sayısı 

Unvan Adı Kadın Erkek TOPLAM 

İlçe Millî Eğitim Müdürü 0 1 1 

Şube Müdürü 1 3 4 

Özel Büro 0 3 3 

İSG Uzmanı 0 1 1 

Araştırmacı (Özelleştirme) 1 0 1 

Şef 4 4 8 

Şef (Özelleştirme) 0 1 1 

Bilgisayar İşletmeni 0 3 3 

Memur 2 1 3 

Memur(Ş) 0 1 1 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 12 17 

Şoför 0 2 2 

Teknisyen 1 1 2 

Teknisyen (Özelleştirme) 1 1 2 

Teknisyen (Ş) 0 2 2 

Teknisyen Yardımcısı 0 1 1 

Hizmetli 3 7 10 

Hizmetli(Ş) 1 3 4 

Sözleşmeli Personel (4-B) 3 1 4 

TOPLAM 22 48 70 

 
Tablo 7: 2019 Yılı Bağlı Kurumlardaki Yönetici Sayısı 

 
Norm Mevcut İhtiyaç Görevlendirme 

Müdür 77 73 4 4 

Müdür Baş Yardımcısı 2 2 0 0 

Müdür Yardımcısı 154 136 18 18 

TOPLAM 233 211 22 22 

 
 

Tablo 8: Bağlı Kurumlardaki Mevcut Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitim Düzeyleri 

ÖĞRENİM DURUMU TOPLAM 

2 Yıllık Eğitim Enstitüsü 13 

3 Yıllık Eğitim Enstitüsü 6 

Doktora 6 

Lisans 1809 

Yüksek Lisans 117 TEZLİ, 127 TEZSİZ 

2 Yıllık Yüksek Okul 39 

Lisans+Lisansüstü 8 TEZLİ, 35 TEZSİZ 

İlk Öğretmen Okulu 1 

TOPLAM 2160 

 
Hizmet Süreleri 

 
2019 Yılı İtibari İle 

Kişi Sayısı % 

16-20 Yıl 1 %20 

20+ 4 %80 
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Tablo 9: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bağlı Kurum Sayısı 

 

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. Bakanlık 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 gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Kurum Sayıları 

  Devlet Özel 

Anaokulu 5 37 

İlkokul 39 7 

Ortaokul 26 8 

İmam Hatip Ortaokulu 10 0 

İmam Hatip Lisesi 2 0 

Anadolu Lisesi 6 8 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 6 0 

Anadolu Spor Lisesi 1 0 

Temel Lise 0 3 

Halk Eğitim Merkezi 1 0 

RAM 1 0 

Öğretmenevi 1 0 

Mesleki Eğitim Merkezi 1 0 

Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama 
Merkezi 

1 0 

Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 1 0 

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi 0 6 

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu 0 10 

Özel Öğretim Kursu 0 4 

Özel Muhtelif Kurslar 0 16 

Özel Yurtlar 0 9 

Toplam 101 108 

Genel toplam 209 
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Tablo 3: Kurumun Teknolojik Alt Yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali Kaynaklar 

 

Eğitim ve öğretimin başlıca finans kaynaklarını merkezî yönetim bütçesinden 

ayrılan pay, il özel idareleri bütçesinden ayrılan kaynaklar, ulusal ve uluslararası 

kurum kuruluşlardan sağlanan hibe, kredi ve burslar, gerçek ve tüzel kişilerin 

bağışları ve okul-aile birlikleri gelirleri oluşturmaktadır.  

Aşağıdaki Tablolarda 2019 Yılı Müdürlüğümüz Bütçesi Ekonomik 

Sınıflandırması bütçe ödeneklerine yer verilmiştir. 

 

Tablo 11: 2018 Yılı Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Bütçesi 

2018 YILI GENEL BÜTÇE 

Eko. Kod  Türü Toplam Alınan 

Ödenek 

Toplam Harcanan 

01 Personel Giderleri 86.350.282,12 139.713.060,87 

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 
18.840.423,44 18.840.423,44 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.999.866,81 3.999.866,81 

05 Cari Transferler 8.562,50 8.562,50 

06 Sermaye Giderleri 65.990,98 65.990,98 

Genel Toplam 109.265.125,85 162.627.904,60 

 

 

Araç - Gereçler Devlet 

Yazıcı 4 

Tarayıcı 7 

Televizyon 2 

Fax 1 

Fotokopi Makinesi 7 

İnternet Bağlantısı 1 

İnternet Sitesi 1 

Güvenlik Kameraları 5 

DVR Kayıt Cihazı 1 

TOPLAM 29 
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PESTLE Analizi 

 

PESTLE analiziyle Beykoz ilçe millî eğitim Müdürlüğümüz üzerinde etkili 

olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel 

dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Müdürlüğümüzü etkileyen ya da 

etkileyebilecek değişiklik ve eğilimlerin sınıflandırılması bu analizin ilk aşamasını 

oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda PESTLE unsurları içerisinde gerçekleşmesi 

muhtemel olan hususlar ile bunların oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler 

ortaya konulmaktadır. 

Tablo 4: PESTLE Analizi 

ETKENLER TESPITLER 
(ETKENLER/ 
SORUNLAR) 

İDAREYE ETKISI 

FIRSATLAR TEHDITLER 

POLİTİK Siyasi yöneticilerin 

ve sivil toplum 

örgütlerinin 

eğitime yönelik 

ilgisi  

Siyasi yöneticilerin ve 

sivil toplum 

örgütlerinin eğitime 

ilişkin çalışmalara 

olumlu ilgi ve katkısı 

Siyasi yönetici ve 
sivil toplum 
örgütlerinin 
beklentilerinin 
farklılık göstermesi 
 
Eğitim 
politikalarındaki 
değişikliklerin 
izlenecek stratejilerin 
ileriye dönük 
olmasını 
güçleştirmesi,  
dolayısıyla beklenen 
olumlu etkiyi 
sağlayamaması 

Üst politika 
belgelerinde 
eğitimin öncelikli 
bir alan olarak yer 
alması 

Üst politika 
belgelerinde eğitimin 
öneminin 
vurgulanması,  eğitime 
ilişkin hedef, gelişim 
ve sorun alanları gibi 
hususlara açıkça yer 
verilmesi ve bunların 
Müdürlüğümüz 
öncelikli eğitim 
politikalarına yön 
vermesi 

EKONOMIK Ekonomikgelişmel
er 

Ekonomik gelişmeler 
doğrultusunda 
toplumun ihtiyaç 
duyduğu iş gücü ve 
meslek grubu 
yetirştirilmesini 
sağlamak 

Sektörlerin sürekli 
gelişmesinden dolayı 
ilgili ihtiyaca 
zamanında cevap 
verilemeyecek olması 

Genel bütçeden 
MEB’e ayrılan 
payın yüksek 
olması 

Eğitim öğretim 
ortamları ile hizmet 
birimlerinin fiziki 
yapısının 
geliştirilmesini ve 
eğitim yatırımların 

Eğitim kaynaklarının 
kullanımının etkili ve 
etkin 
planlanamaması 
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artmasını sağlaması  

SOSYO 
KÜLTÜREL 

Kamuoyunun 
eğitim öğretimin 
kalitesi ile eğitim 
öğretim 
çalışanlarının 
niteliğinin 
artılmasına ilişkin 
beklenti ve desteği 

Eğitimde kalite ve 
niteliğin artmasına 
katkı sağlaması 

Kamuoyunun eğitim 
öğretimin kalitesi ile 
eğitim öğretim 
çalışanlarının 
niteliğine ilişkin 
beklenti ve algısının 
farklı olması  

TEKNOLOJIK Dünya ve 
ülkemizdeki 
teknolojik 
gelişmeler ve 
teknolojiye yapılan 
yatırımlar 

Teknoloji aracılığıyla 
eğitim öğretim 
faaliyetlerinde ihtiyaca 
göre altyapı, sistem ve 
donanımların 
geliştirilmesi ve 
kullanılması ile 
öğrenme süreçlerinde 
dijital 
içerik ve beceri 
destekli dönüşüm 
imkanlarına sahip 
olunması 

Hızlı ve değişken 
teknolojik 
gelişmelere 
zamanında ayak 
uydurulamanın 
zorluğu, çalışanların  
teknolojiye karşı 
direnci ve  
öğretmenler ile 
öğrencilerin 
teknolojik cihazları 
kullanma becerisinin 
istenilen düzeyde 
olmaması 

YASAL Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet 
Sistemi’ne uygun 
mevzuat 
düzenlemelerinin 
dinamik yapısı 

Bakanlığın  mevzuat 
çalışmalarında yeni 
sisteme uyum 
sağlamada yasal 
dayanaklara sahip 
olması  

Değişen mevzuatı 
uyumlaştırmak için 
sürenin sınırlı oluşu 

ÇEVRESEL Sürdürülebilir 
çevre 
politikalarının 
uygulanıyor 
olması, toplumun 
ve yerel 
yönetimlerin 
farkındalığı 

Çevre duyarlılığı olan 
kurumların MEB ile 
işbirliği yapması, 
uygulanan müfredatta 
çevreye yönelik tema 
ve kazanımların 
bulunması, öğretmen 
ve öğrencilerilerinde 
konu ile ilgili 
duyarlılıkların yüksek 
olması. 
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GZFT Analizi 

 

Durum analizi kapsamında kullanılacak temel yöntem olan GZFT (Güçlü 

Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda 

kurum/kuruluşun bir bütün olarak mevcut durumunun ve tecrübesinin incelenmesi, 

üstün ve zayıf yönlerinin tanımlanması ve bunların çevre şartlarıyla uyumlu hale 

getirilmesi sürecine GZFT analizi adı verilir. GZFT analizi, kurum/kuruluş başarısı 

üzerinde kilit role sahip faktörlerin tespit edilerek, stratejik kararlara esas teşkil 

edecek şekilde yorumlanması sürecidir. Müdürlüğümüzce yapılan GZFT analizinde 

Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile Müdürlüğümüz için fırsat ve tehdit 

olarak değerlendirilebilecek unsurlar tespit edilmiştir.  

 

Tablo 13: GZFT Analizi 

GÜÇLÜ YÖNLER 

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

▪ İlkokul eğitim faaliyetleri 
▪ Hayat boyu öğrenme faaliyetleri  
▪ Okul öncesi eğitim faaliyetleri 
▪ Sınav hizmetleri/Ölçme ve 

değerlendirme faaliyetleri 
▪ Okul binası, bahçe, spor salonu, 

laboratuvar vb. imkânları 
▪ Okul kursları 
▪ Derslere yönelik faaliyetler 
▪ Eğitimde teknoloji kullanımının 

artırılmasına yönelik büyük ölçekli 
projelerin yürütülmesi 

▪ Ortaokul eğitim faaliyetleri  
▪ Güçlü bilişim altyapısı ve elektronik 

bilgi sistemlerinin etkin kullanımı 
▪ Öğretim programlarının 

geliştirilmesinde katılımcı bir 
yaklaşımın benimsenmesi 

▪ Sektörle iş birliği yapılmasına imkân 
veren mevzuat 

▪ Eğitim politikalarının belirlenmesinde 
paydaşların görüş ve önerilerinin 
dikkate alınması  

▪ Yaygın teşkilat ağı 
▪ Köklü bir geçmişe dayanan kültür ve bilgi 

birikimi 
▪ Çalışanlara yönelik mesleki gelişim 

imkânları 
▪ 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 

▪ 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 

▪ Yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin 
desteklenmesi  

▪ Yöneticilerin bilgi paylaşımına ve iş 
birliğine açıklığı 

▪ Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş 
birliği 

▪ Okullarda okul aile birliklerinin mevcut 
olması 

▪ Yeniliğe, gelişime ve takım çalışmasına 
yatkın insan kaynağı  

▪ Okul güvenliği 
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ZAYIF YÖNLER 

▪ Rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
konusunda yönlendirme faaliyetleri  

▪ Hayat boyu öğrenme kapsamındaki 
faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin 
düşük olması 

▪ Okul/kurumların bakım-onarım 
faaliyetleri 

▪ Mahalli hizmet içi eğitim faaliyetleri 
▪ Öğrencilere yönelik 

sosyal/kültürel/sportif faaliyetlerin 
bölgesel farklılık göstermesi 

▪  Okul ve kurumlarda güvenlik, sağlık ve 
hijyen koşullarının arzu edilen düzeyde 
olmaması  

▪ Yabancı dil öğretiminin arzu edilen 
düzeyde olmaması 

▪ Okul binası, bahçe, spor salonu, 
laboratuvar vb. imkânlarının yetersizliği 

▪ Etüt faaliyetlerinin bütün okullarda aynı 
oranda yapılamaması 

▪ Derslik başına düşen öğrenci sayısında 
bölgesel farklılıklar ve ikili eğitim 
uygulamalarının olması 

▪ Velilerin eğitim programları, müfredat 
vs.den bihaber olması 

▪ Özel eğitim öğrencilerinin staj yapacağı 
iş alanlarının çok yetersiz olması. 

▪ Akademik bilginin beceriye 
dönüştürülebilmesi için okullarımızda 
atıl durumdaki laboratuvar ve atölyeler 
aktif hale getirilememesi 

▪ Özel okul ve devlet okullarının 
kaynaklarının farklı olması 

▪ Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel 
farklılıkların bulunması 

▪ Haftalık ders saatlerinin ve zorunlu 
derslerin öğrencilerin gelişim 
düzeylerine uygunluğuna ilişkin 
sorunların olması  

▪ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin 
tespitine yönelik etkili bir tarama ve 
tanılama sisteminin yetersizliği 

▪ Öğrencilere yönelik kitap okuma 
faaliyetleri 

▪ Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlere katılımın düşük olması 

▪ Zorunlu eğitimden ayrılmaların 
önlenmesine ilişkin etkili bir izleme ve 
önleme mekanizmasının olmaması  

▪ Eğitim ve öğretime erişimde bölgesel 
farklılıkların bulunması 

▪ Örgütsel öğrenme, bilgi paylaşımı ve 
birimler arası koordinasyon düzeyinin 
düşük olması 

▪ Veri, bilgi ve belge arşivleme ile bilgi 
yönetimi sisteminin yetersiz olması 

▪ Öğretmenlerin bazı bölgelerde daha 
uzun süreli çalışmasını sağlayacak 
teşvik edici mekanizmaların 
kurulmamış olması 

▪ Öğretmenler için motive edici bir 
kariyer sisteminin olmaması 

▪ Bireyleri tanıma ve bireyin özelliklerini 
ön plana çıkaran öğretim 
programlarının yeterlilik düzeyi 

▪ Yetkilerin merkezde toplanmış olması 
ve taşra teşkilatının yetki sınırlılığı 

▪ Kariyer ve liyakate dayalı atama ve 
görevde yükselme sisteminin 
yetersizliği 

▪ İlköğretimde çocukların düşünsel, 
duygusal ve fiziksel becerilerini 
geliştirecek ortamların eksikliği 

▪ Yabancı dil eğitiminin tür ve ihtiyaca 
göre belirlenmemiş olması 

▪ Ücretli öğretmen uygulaması 
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 FIRSATLAR 

▪ Kaymakamlık, belediye, STK ve 
vakıfların; sosyoekonomik düzeyi 
düşük ailelerin çocuklarının eğitime 
kazandırılması noktasında destek 
vermesi 

▪ İlçedeki üniversite sayılarının artması 
▪ Öğretmen arzının yeterli olması 
▪ Eğitimin niteliğinin arttırılmasına 

yönelik hibe ve desteklerin olması 
▪ Gelişen teknolojilerin eğitimde 

kullanılabilirliğinin artması 
▪ Gelişen teknoloji ile bilgiye ulaşım 

kolaylığı 
▪ Yurtiçi ve yurtdışı eğitim-öğretim 

programlarının varlığı 
▪ Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik 

bilgilendirme, kendini geliştirmeye 
yönelik seminer, eğitim faaliyetlerinin 
MEM tarafından alanında uzman 
kişilerce gerçekleştirilmesini sağlaması 

▪ İŞKUR’un eğitim kurumlarına 
istihdam sağlaması 

▪ Alan gezilerine yönelik ortamların 
varlığı 

▪ Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen 
politikaların varlığı 

▪ 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 

▪ Üst politika belgelerinde eğitimin 
öncelikli alan olarak yer alması  

▪ Merkezi yönetim bütçesinden eğitime 
ayrılan payın yüksek olması 

▪ Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için 
mesleki ve teknik eğitimin önemli olduğu 
algısı 

▪ Sosyal medya okuryazarlık becerilerinin 
gelişmesinin portaller, web siteleri ve 
mobil uygulamalarla mezunların takibine 
imkân tanıması 

▪ Sertifika temelli kurs-eğitimlerin tüm 
dünyada kabul görmeye başlaması 

▪ Uluslararası kuruluşların mesleki eğitim 
ve bilgi transferi konusunda önemli 
fırsatlar sunması 

▪ Ülkemizde genç ve dinamik nüfusun 
fazla olması  

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

▪ Ulaşım ağının gelişmesi 
▪ Özel sektörün mesleki eğitimde planlama 

ve uygulanma süreçlerine katkısı 
▪ Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı 
▪ Ülkemizin uluslararası düzeydeki 

tanınırlığının artması 
▪ Kaliteli eğitim ve öğretime ilişkin talebin 

artması 
▪ Eğitim bilimleri alanında bilimsel 

araştırmaların yapılması 
▪ Gelişen teknolojilerin eğitimde 

kullanılabilirliğinin artması 
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TEHDİTLER 

▪ Bazı okul türlerine yönelik olumsuz 
toplumsal algı 

▪ Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 
▪ İnternet ortamında oluşan bilgi kirliliği, 

doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt etme 
güçlüğü 

▪ Bölgeler arası ekonomik gelişmişlik farkı 
▪ Bölge İmar yapısının yeni okul yapımına ve 

mevcut okul geliştirilmesine uygun 
olmaması  

▪ Ailelerin çocukların eğitim-öğretim ve 
meslek seçimi üzerinde baskın rol 
oynaması 

▪ Zararlı madde bağımlılığı ve kullanımının 
artması 

▪ Eğitim kurumlarına ulaşımda görülen 
zorluklar 

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

▪ Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 
ailelerdeki öğrenci hareketliliği 

▪ Nüfus hareketleri ve kentleşmede yaşanan 
hızlı değişim 

▪ Özel sektörün eğitim yatırımlarının yeterli 
düzeyde olmaması 

▪ Bireylerde oluşan teknoloji bağımlılığı 
▪ Toplumda kitap okuma, spor yapma, 

sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunma 
alışkanlığının yetersiz olması  

▪ Yükseköğretime geçiş sınavlarının 
temel becerileri değerlendirememesi 

▪ Eğitime ilişkin süreçlerde birçok 
kurum ve kuruluşun rol oynaması 

▪ Yükseköğretimin ve örgün eğitimin 
farklı yasal mevzuata tabi olması 

▪ Eğitim ve öğretimin finansmanında 
yerel yönetimlerin katkısının yetersiz 
olması 

▪ Gelişen ve değişen teknolojiye uygun 
donatım maliyetinin yüksek olması 

▪ Mesleki yöneltmede öğrencilerin ilgi 
ve yeteneklerine göre yönlendirmede 
yetersizlik 

▪ 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 

▪ Öğrenci ve ailelerin meslekler ve iş 
hayatıyla ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmaması 

▪ Merkezi seçme ve yerleştirme 
sınavları nedeniyle sadece öğretimin 
ön plana çıkması 

 

 

Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi 

Tespitler ve sorun alanları önceki bölümlerde verilen durum analizi 

aşamalarında öne çıkan, durum analizini özetleyebilecek türde ifadelerden 

oluşmaktadır. İhtiyaçlar ise bu tespitler ve sorun alanları dikkate alındığında ortaya 

çıkan ihtiyaçları ve gelişim alanlarını ortaya koymaktadır.  

Durum analizinde yer alan her bir bölümde yapılan analizler sonucunda 

belirlenmiş olan tespitler ve ihtiyaçlardan yola çıkılarak Beykoz İlçe Millî Eğitimi 

Müdürlüğünü stratejik planının mimarisi oluşturulmuştur. 
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GELECEĞE BAKIŞ 

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 

Müdürlüğümüz Misyonu 

Müdürlüğümüzün misyonu belirlenirken; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ve ilgili diğer mevzuat ve üst politika belgelerinden yararlanılmıştır.  

Misyonumuz:  

Türk Millî Eğitim sisteminin amaç ve temel ilkeleri, 2023 Eğitim Vizyonu 

çerçevesinde, insanlığın ortak değerleri doğrultusunda mevcut kaynakları planlı 

ve etkin kullanan, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında çağın gerektirdiği 

yeniliklere adapte olarak sürekli kendini geliştiren bir anlayışla tüm paydaşlarla 

işbirliği içerisinde örgün ve yaygın eğitim çağındaki tüm bireylere kaliteli eğitim 

ve öğretim hizmeti sunmaktır. 

 

Müdürlüğümüz Vizyonu 

Müdürlüğümüzü vizyonu belirlenirken; Müdür ve üst yöneticilerin 

perspektifleri ile Strateji Geliştirme Kurulunun görüşleri ele alınarak kuruluşun ideal 

geleceği, çalışanlar tarafından nasıl algılanmak istediği değerlendirilmiştir. Paydaş 

çalışmaları, çalıştaylar, toplumsal beklentiler, anket sonuçları ve diğer belgeler analiz 

edilerek kelime bulutu yöntemi kullanılarak aşağıda belirtilen vizyon 

oluşturulmuştur. 

 

Vizyonumuz:  

Bilimin ışığında evrensel değer yargılarına sahip, her açıdan donanımlı ve 

mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi. 

 

Temel Değerleri 

Müdürlüğümüzün aşağıda verilen temel değerleri; Bakanlık faaliyetleri, ilçe 

millî eğitim müdürü ve üst yöneticilerin perspektifleri ile Strateji Geliştirme 

Kurulunun görüşleri dikkate alınarak nitel analiz, toplumsal beklentiler, paydaş 

düşünceleri, kurumun vizyonu gibi faktörler değerlendirilerek ortaya konulmuştur. 
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Temel Değerlerimiz: 

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Çevreye ve Canlıların Yaşam Hakkına Duyarlılık 

3. Analitik ve Bilimsel Bakış 

4. Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik 

5. Kültürel ve Sanatsal Duyarlılık ile Sportif Beceri 

6. Meslek Etiği ve Mesleki Beceri 

7. Erdemlilik 

8. Saygınlık, Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

9. Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik 

10. Liyakat 

 

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 kademelerde sosyal, sanatsal, sportif beceri odaklı 

uygulamalar gerçekleştirilecektir.  

S 1.1.1 - Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme 

değerlendirme yapılacaktır. 

S 1.1.2 - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve 

toplum hizmeti alanlarında etkinliklere katılımı artırılacak ve 

izlenecektir. 

 

Hedef 1.2: Etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi ile tüm alanlarda 

ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki yeterlilikleri 

belirlenecek, izlenecek ve değerlendirilecektir.  

S 1.2.1 - Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve yeterlilik temelli ölçme 

değerlendirme yapılacaktır. 

S 1.2.2 - Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi 

üzerindeki baskısının azaltılması için yeterlilik temelli ölçme 

değerlendirmenin etkin bir biçimde uygulanması sağlanacaktır. 

 



Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Sayfa 49 
 

Hedef 1.3: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre 

gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli Yabancı Dil Yeterlilikleri Sistemine 

geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

S 1.3.1 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri 

yükseltilecektir. 

Hedef 1.4: Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri 

destekli dönüşüm ile öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme 

fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

S 1.4.1 - Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için Ekosistem 

Modeli kullanılacaktır. 

S 1.4.2- Dijital içerik hazırlanmasına yönelik öğretmen eğitimi 

programları düzenlenecektir. 

 

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 

sistemi etkin bir şekilde uygulanacaktır.  

S 2.1.1 -Müdürlüğün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek 

ve bürokratik süreç azaltılacaktır. 

S 2.1.2 -Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine 

geçilecektir. 

 

Hedef 2.2: Tüm eğitim çalışanlarının gelişimleri desteklenecektir.  

S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri 

teşvik edilecektir. 

S 2.2.2 -İnsan kaynağının verimli kullanılması ve hakkaniyetli bir 

şekilde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. 

 

Hedef 2.3: Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim 

anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir 

finansman modeline geçilecektir.  

S 2.3.1- Okullarımızın finansman yöntemleri çeşitlendirilerek 

okullar için ayrılan bütçenin artırılması sağlanacaktır. 
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Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, 

duygusal ve fiziksel olarak çok yönlü gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.1: Erken çocukluk eğitiminin niteliği ve yaygınlığı artırılacak, 

toplum temelli erken çocukluk eğitimi çeşitlendirilerek 

yaygınlaştırılacaktır.  

S 3.1.1 - Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

S 3.1.2 - Erken çocukluk eğitim hizmetlerine yönelik bütünleşik 

bir sistem uygulanacaktır. 

Hedef 3.2: Öğrencilerimizin bütüncül gelişimini önemseyen bir temel 

eğitim anlayışına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır.  

S 3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacaktır. 

S 3.2.2 İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden 

yapılandırılacaktır. 

Hedef 3.3: Temel eğitimde okulların niteliğini artıracak yenilikçi 

uygulamalara yer verilecektir.  

S 3.3.1- Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân 

sağlanacaktır. 

S 3.3.2- Temel eğitimde okullar arası başarı farkı azaltılarak 

okulların niteliği artırılacaktır. 

 

Amaç 4: Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst 

öğretime hazırlayan bir ortaöğretim sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm üreten, 

ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler 

yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1: Ortaöğretime erişim imkânlarını ve tamamlama oranlarını 

artırılacaktır. 

S.4.1.1 Özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin 

ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf 

tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S.4.1.2 Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak 

şekilde yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir. 

Hedef 4.2: Ortaöğretim kurumlarımızı, değişen dünyanın gerektirdiği 

becerileri sağlayan ve değişimin aktörü olacak öğrenciler yetiştiren bir 

yapıya kavuşturulacaktır.  

S 4.2.1 Ortaöğretim kurumlarında ders çeşitliliği ve haftalık 

zorunlu ders saatleri düzenlemesi; esnek, modüler bir program 
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ve ders çizelgesi kapsamında yürütülecek olan yeni programa 

uyum çalışmaları tamamlanacaktır. 

S 4.2.2  Ortaöğretim son sınıflarda yükseköğretime hazırlık 

ve alıştırma programları yürütülecektir. 

S 4.2.3 Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik 

çalışmalar yürütülecektir. 

Hedef 4.3: İmam hatip okullarının kendi özgünlüğü içinde niteliği 

artırılacaktır. 3 

S 4.3.1 - İmam hatip okullarının öğretim programı ve ders yapısı 

güncellenecek, bu okullarda verilen yabancı dil eğitimi 

iyileştirilecektir. 

S 4.3.2 - İmam hatip okulları ve yükseköğretim kurumları 

arasında iş birlikleri artırılacaktır. 

 

Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin 

bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.1: İşlevsel psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri 

yürütülecektir.  

S 5.1.1 - Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi 

alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden 

yapılandırılacaktır. 

Hedef 5.2: Bütünleştirme kapsamındaki eğitim ilkeleri benimsenerek 

sosyal yaşam merkezi olan okullarımızda birlikte yaşama kültürü 

geliştirilecektir. 

S 5.2.1 -Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik hizmetlerin 

kalitesi artırılacaktır. 

Hedef 5.3: Özel yetenekli öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri 

doğrultusunda akranları ile bir arada olacak şekilde uygun eğitim 

yaklaşımları ile desteklenecektir.  

S 5.3.1 - Özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçler 

iyileştirilecektir. 

S 5.3.2 - Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme 

araçları daha ileri seviyeye taşınacaktır.  

S 5.3.3 - Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders 

yapıları ve materyalleri geliştirilecektir. 
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Hedef 5.4: Özel gereksinimli bireylerin performansları doğrultusunda 

geliştirilen akademik, sosyal, mesleki alanlarda destekleyen bir eğitim 

yaklaşımı benimsenecektir. 

S 5.4.1 - Özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi 

sağlanacaktır. 

S 5.4.2 - Özel gereksinimli bireylerin toplumsal ve bağımsız 

yaşam becerileri desteklenecektir. 

            S 5.4.3 - Özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının sağlanması 

için destek çalışmaları yürütülecektir.  

 

Hedef 5.5: Özel gereksinimli çocukların Erken Eğitsel Tanı ve Erken 

Eğitim Hizmeti almaları sağlanacaktır.  

S 5.5.1 - Erken Çocuklukta Erken Müdahale ve Özel Eğitim 

Hizmetleri kapsamında çocuklara ve ailelerine nitelikli hizmet 

verilecektir. 

S 5.5.2 - Okul öncesinde Özel Eğitim Hizmetlerinin kalitesi 

artırılacaktır. 

 

 Amaç 6: Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine 

göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme 

sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

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

artırılacaktır.  

S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

S 6.1.2 - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir 

hale getirilecektir. 

Hedef 6.2: Mesleki ve Teknik Eğitimde yeni nesil öğretim 

programlarının etkin uygulanması sağlanacak, beşerî ve fiziki altyapı 

iyileştirilecektir. 

S 6.2.1 - Sektör talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda   

yeniden düzenlenen öğretim programlarının etkin uygulanması 

sağlanacaktır. 

S 6.2.2 - Mesleki ve Teknik Eğitimde atölye ve laboratuvar 

donanımının güncellenen öğretim programlarına uygunluğu 

sağlanacak ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

 S 6.2.3- Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve 

hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi 

güçlendirilecektir.  

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

birliği artırılacaktır. 

Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat 

boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları artırılacaktır.  

S 6.4.1 - Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve 

tamamlama oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

S 6.4.2 - Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği 

geliştirilecektir. 

S 6.4.3 - İlçemizde geçici koruma altında bulunan yabancıların 

çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları artırılacaktır. 

 

Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici 

bir özel öğretim yapısı güçlendirme anlayışı hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranı artırılarak özel 

öğretim kurumlarının yönetim ve denetim yapısını güçlendirici bir 

anlayış hayata geçirilecektir. 

S 7.1.1 -Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik 

çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir yapıya 

dönüştürülerek hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya 

yönelik düzenlemeler çerçevesinde etkin uygulamalar hayata 

geçirilecektir.  

S 7.2.1 -Özel çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde verilen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik 

çalışmalar yapılacaktır.  
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Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler 

Bu bölümde Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın amaç, hedef ve stratejilerine yer verilmiştir.  

 

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

ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

 

Hedef 1.1: Tüm kademelerde sosyal, sanatsal, sportif beceri odaklı uygulamalar gerçekleştirilecektir. 
Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

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

desteklenmesi için etkin bir ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacaktır. 

Performans Göstergeleri  Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.1.1 Bir eğitim ve öğretim döneminde 

bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif 

alanlarda en az bir faaliyete katılan 

öğrenci oranı (%)   

İlkokul 

25 

56,97 60 70 80 90 100 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 40,31 50 60 70 85 100 6 Ay 6 Ay 

Lise 68,64 70 75 80 90 100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.2 Öğrenci başına okunan kitap 

sayısı 

İlkokul 

25 

16,24 18 20 22 24 26 6 Ay 6 Ay 

Ortaokul 6,18 7 8 9 10 12 6 Ay 6 Ay 

Lise 5,47 6 7 8 9 10 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.3 Her tür ve düzeydeki okullardaki mevcut 

tasarım ve beceri atölyesi sayısı 25 - 1 6 12 25 45 6 Ay 6 Ay 

PG 1.1.4 Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüme 

gönderilen atık miktarı (ton) 25 - - 1000 5000 10000 15000 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OŞM, DÖŞM, MTEŞM, SGŞM 

Riskler - Öğrencilerin ve velilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin farkındalık düzeyinin mahalleler arasında farklılık 
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göstermesi, 

- Ailelerin, çocuklarının sınavla öğrenci alan okullara devam etmelerine yönelik isteği, 

- Sınavla öğrenci alan okul sayısının artırılmasına ilişkin çeşitli baskılar, 

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

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

değerlendirme yapılacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 17.561.234 TL 

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

- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 

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

olmaması. 

İhtiyaçlar - Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

- Ölçme ve değerlendirme merkezlerinin tüm illere yaygınlaştırılması, 

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

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

çalışmaları yürütülmesi, 

- Öğretim programlarının konu alanları bazında yeterlilik temelli olarak tanımlanması. 
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Hedef 1.2: Etkin bir ölçme ve değerlendirme uygulaması ile tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her 

düzeydeki yeterlilikleri izlenecek ve değerlendirilecektir. 
Amaç 1 Bütün öğrencilerimize, medeniyetimizin ve insanlığın ortak değerleri ile çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve 

davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.2 Etkin bir ölçme ve değerlendirme uygulaması ile tüm alanlarda ve eğitim kademelerinde, öğrencilerimizin her düzeydeki 
yeterlilikleri belirlenecek, izlenecek ve değerlendirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.2.1 Ortaöğretime merkezi sınavla yerleşen öğrenci 
oranı (%) 

25 - 12 11 10 9 8 6 Ay 6 Ay 

PG 1.2.2 Yılsonu 
puan 
ortalamaları(&) 

4. Sınıf Türkçe 
25 

- 80 82 84 85 86 12 Ay 12 Ay 

Matematik - 70 72 73 74 75 12 Ay 12 Ay 

Ortaokul Türkçe 
25 

- 70 72 73 74 76 12 Ay 12 Ay 

Matematik - 52 53 54 55 56 12 Ay 12 Ay 

Ortaöğretim Türk Dili ve 
Edebiyatı 25 

- 60 62 64 66 68 12 Ay 12 Ay 

Matematik - 52 52,5 53 53,5 54 12 Ay 12 Ay 

Koordinatör Birim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OŞM, DÖŞM, MTEŞM 

Riskler - 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. 

Stratejiler S 1.2.1 -Eğitim kalitesinin artırılması için Ölçme ve Değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek ve Yeterlilik Temelli Ölçme 
Değerlendirme yapılacaktır. 

S 1.2.2 -Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi üzerindeki baskısının azaltılması için yeterlilik temelli ölçme 
değerlendirmenin etkin bir biçimde uygulanması sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 15.369.685 TL 

Tespitler - Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılımının düşük olması, 
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- Toplumda akademik başarıya yüksek değer atfedilmesi, 

- Öğrenciler ve öğretmenlerin Yeterlilik Temelli Ölçme ve Değerlendirme uygulamaları konusunda yeterli bilgi ve 
tecrübeye sahip olmaması. 

İhtiyaçlar - Öğretmenlerin alternatif eğitim yöntem ve teknikleri konusunda eğitime alınmaları, 

- Ölçme ve Değerlendirme Merkezlerinin tüm ilçelere yaygınlaştırılması, 

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

- Veli ve öğretmenlere yönelik olarak öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere katılması yönünde 
farkındalık çalışmaları yürütülmesi. 
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Hedef 1.3: Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli Yabancı Dil Yeterlilikleri 

Sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

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

tutum ve davranışların kazandırılması sağlanacaktır. 

Hedef 1.3. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan beceri temelli Yabancı Dil 

Yeterlilikleri Sistemine geçilmesine ilişkin etkin çalışmalar yürütülecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 1.3.1 Yabancı dil dersi yılsonu puan ortalaması  20 70,74 72 74 76 78 80 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.2 Yabancı Dil dersinde 55 puan üstü 

alan öğrenci oranı 

Ortaokul 
30 

- 70 72 76 78 80 6 Ay 6 Ay 

Lise - 62 65 68 72 78 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.3 Yabancı dil eğitimine yönelik geliştirilen dijital 

içerik sayısı 
30 0 10 30 50 80 100 6 Ay 6 Ay 

PG 1.3.4 Yabancı Dil Mesleki Gelişim Programlarına katılan 

yabancı dil öğretmeni sayısı 
20 0 0 5 10 20 35 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, OŞM, DÖŞM, MTEŞM, SGŞM 

Riskler - Yabancı dil eğitimine ilişkin farkındalığın yeterli olmaması, 

- Uluslararası hareketlilik programlarının kontenjan ve kapsamının yetersiz olması, 

- Yurtdışında yabancı dil eğitimini destekleyici programların maliyetlerinin yüksek olması, 

- Yabancı dil eğitimine ilişkin dijital içeriklerin teminine yönelik maliyetlerin yüksek olması. 

Stratejiler S 1.3.1 - Yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve yeterlilikleri yükseltilecektir. 

Maliyet Tahmini 12.068.663 TL 

Tespitler - Öğrencilerin yabancı dil becerilerini farklı alanlarda kullanmasını sağlayan disiplinler arası bir yaklaşımın olmaması, 
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- Yabancı dil eğitiminin öğrencilerin bireysel farklılıkları ile öğretim kademeleri ve okul türlerini dikkate almayan tek tip bir 

yaklaşımla yapılması, 

- Öğrencilerin yabancı dil eğitimine destek olacak dijital içeriklerin ve platformların yetersiz olması, 

- Öğretmenlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve paydaşlarla iş birliğinin yetersiz olması, 

- Yabancı dil öğretmenlerinin seçiminde öğretmenlerin çok yönlü dil becerilerinin ölçülmemesi ve bunların dikkate alınmaması. 

İhtiyaçlar - Yabancı dil eğitiminde ortaya konacak yeni yöntemler konusunda öğretmen eğitimlerinin yapılması, 

- Yabancı dil eğitimine yönelik dijital içeriklerin ve platformların geliştirilmesi, 

- Uluslararası hareketlilik programlarına yönelik farkındalığın artırılması, 

- Öğretmenlere yurtdışı deneyim fırsatlarının sağlanması. 
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Hedef 1.4: Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme 

ve öğretme fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

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

Hedef 1.4 Öğrenme süreçlerini destekleyen dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm ile öğrenci ve öğretmenlerimizin eşit öğrenme ve öğretme 
fırsatlarını yakalamaları ve öğrenmenin sınıf duvarlarını aşması sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe   

Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 1.4.1 Geliştirilen dijital materyal sayısı 50 - - 7 10 12 18 6 Ay 6 Ay 

PG 1.4.2 Dijital içeriklere ilişkin sertifika eğitimlerine 
katılan öğretmen sayısı 

50 - - 2 4 7 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler BİETŞM, MTEŞM, DÖŞM, OŞM, TEŞM, ÖYGŞM 

Riskler - Dijital ortamda çocukları ve gençleri olumsuz etkileyen içeriklere ilişkin önlemlerin yetersizliği, 

- Dijital araç ve gereçlerin genellikle ithalata bağımlı olması, 

- İnternet altyapısının bölgeler arası gösterebileceği farklılıktan dolayı internet erişiminde yaşanabilecek aksaklıklar, 

- Dijital içerik geliştirme eğitimlerine katılması gereken öğretmen sayısının çok olması, 

- Dijital içerik gelişimi alanında yeniliklerin çok hızlı olmasından dolayı verilecek eğitimin içeriğinin güncel tutulması gerekliliği. 

Stratejiler S 1.4.1 - Dijital içerik ve becerilerin gelişmesi için Ekosistem Modeli kullanılacaktır. 

S 1.4.2 - Dijital içerik hazırlanmasına yönelik öğretmen eğitimi programları düzenlenecektir. 

Maliyet Tahmini 13.102.806 TL 

Tespitler - Öğrencilerin ve araştırmacıların kullanacağı dijital içerik arşivinin bulunmaması, 

- Dijital ortamlarda eğitime ilişkin içeriklerin belirli bir yapıya kavuşturulamaması, 

- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği kavramlarına ilişkin toplumsal farkındalık düzeyinin düşük olması, 

- Dijital beceriler konusunda öğretmenler arasında farkın yüksek olması. 

İhtiyaçlar - Eğitim dijital arşivinin oluşturulması için gerekli altyapı, 

- Eğitim dijital içeriklerinin geliştirilmesi için ilgili personelin eğitimi, 
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- Öğretmenlerin dijital beceriler konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmesi, 

- Güvenli internet, siber zorbalık ve veri güvenliği konularında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam iş birliği, 

- Dijital Materyal Geliştirme eğitimleri için kurumumuz bünyesinde uygun altyapısı olan bir salon. 
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Amaç 2: Çağdaş normlara uygun, etkili, verimli yönetim ve organizasyon yapısı ve süreçleri hâkim kılınacaktır. 

 

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

yapısına geçilecektir. 

 

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

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

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 2.1.1. Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulduğu okul oranı  50 0 0 40 70 90 100 6 Ay 6 Ay 

PG 2.1.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bilgi edinme 
sistemlerinden hizmet alanların memnuniyet oranı (%) 

50 58 60 62 64 66 70 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Başkanlığı 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖBŞM, ÖYGŞM, İEŞM, ÖDSSHŞM 

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

Stratejiler S 2.1.1 -Müdürlüğün tüm kararları veriye dayalı hâle getirilecek ve bürokratik süreç azaltılacaktır.  

S 2.1.2 -Okul bazında veriye dayalı yönetim sistemine geçilecektir. 

Maliyet Tahmini 19.392.352 TL 
Tespitler - Yetki devri için iş süreçlerinin ve ilgili analizlerin yapılmamış olması, 

- Veriye dayalı yönetim için etkin veri üretimi mekanizmaları oluşturulmamış olması, 
- Planların izlenmesi için bir sistemin olmaması, 

İhtiyaçlar - İş süreçlerini çıkarma ve iyileştirme ekiplerinin eğitimi, 
- Yetki devri için mevzuat ve faaliyet alanlarının taramasının yapılması, 
- Okul planlarının izlenmesine yönelik sistem kurulması, 
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Hedef 2.2: Tüm eğitim çalışanlarının gelişimleri desteklenecektir. 

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

Hedef 2.2 Tüm eğitim çalışanlarının gelişimleri desteklenecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 2.2.1 Lisansüstü eğitim alan personel oranı (%) 25 5,48 8 12 15 17 20 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.2 Yönetici cinsiyet oranı (%) 25 25,47 26 28 30 32 35 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.3 Ücretli öğretmen oranı (%) 25 14,70 14 13 12 11 10 6 Ay 6 Ay 

PG 2.2.4 Kişisel ve Mesleki Eğitim sertifika 
programlarına katılan öğretmen oranı 

25 2 2 10 20 30 40 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Personel Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGŞM, ÖYGŞM, PHŞM, ÖBŞM 

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

Stratejiler S 2.2.1 - Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri teşvik edilecektir. 

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

Maliyet Tahmini 16.385.299 TL 
Tespitler - Öğretmenlik ve okul yönetimine ilişkin mevzuatın dağınık olması, 

- Dezavantajlı bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmet süresinin düşük olması, 
- Eğitim yöneticilerinin atanma sisteminin ölçme ve değerlendirme boyutunun yeterli olmaması, 
- Öğretmenlik mevcut kariyer sisteminin yetersiz olması ve okul yöneticiliği alanlarında kariyer sisteminin bulunmaması. 

İhtiyaçlar - Öğretmenlik ve okul yöneticiliği alanlarında genel ve özel alan yeterlilik belirlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması, 
- Lisansüstü eğitime yönlendirilecek kitlenin büyük olması nedeniyle yüksek oranda mali kaynak. 
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Hedef 2.3: Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran 

verimli bir finansman modeline geçilecektir. 

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

Hedef 2.3 Eğitimin niteliğinin artırılması ve okullarda planlı yönetim anlayışının yerleşmesi amacıyla bütçe ile plan bağını kuran verimli bir finansman 
modeline geçilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

2.3.1 İlçe Stratejik Planlarının izlenmesi için Bakanlıkça 
kurulan sisteme entegre olunması (%) 

40 - - 40 70 80 100 6 Ay 6 Ay 

2.3.2 Bütçe dışı kaynakların İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
bütçesine oranı (%) 

60 1,5 4 5 7 9 10 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler İEŞM, ÖÖKŞM, MTEŞM 

Riskler - Bakanlık bütçesi haricinde eğitime ayrılan kaynakların net tespit edilememesi, 
- Bakanlık bütçesi dışındaki kaynaklardan elde edilen gelirlerde belirli bir standardın olmaması, 
- Kamuoyunda finansman çeşitliliğini sağlamaya yönelik çalışmaların eğitimin ücretli olduğu algısını uyandırması, 
- Okul sayısının fazla olması, 
- Eğitim kurumu yöneticilerinin finansman konusunda bilgi ve tecrübe eksikliği. 

Stratejiler S 2.3.1 - Okullarımızın finansman yöntemleri çeşitlendirilerek okullar için ayrılan bütçenin artırılması sağlanacaktır.  

Maliyet Tahmini 16.919.863 TL 

Tespitler - Bakanlığın mevcut yazılım ve modüllerinin diğer finansman kaynaklarını tespitte yetersiz olması, 
- Kamuoyunda bağış konusunda yeterli düzeyde farkındalık olmaması, 
- Eğitim kurumu yöneticilerinin eğitimin finansmanı konusunda yetki ve yetkinliğinin az olması, 
- Eğitim finansmanı kaynaklarının tek bir sistem üzerinden takibinin yapılamaması, 
- Okul finansmanı konusunda kamuoyu bilgilendirme sistemlerinin yetersiz kalması. 

İhtiyaçlar - Finansman kaynaklarına ilişkin bütünleşik bir modül kurulması, 
- Finansman kaynaklarının artırılması için farkındalık ve tanıtım çalışmaları yapılması, 
- Okul finansmanı konusunda mevzuat düzenlemesinin yapılması, 
- Okul yöneticilerinin eğitim finansmanı konusunda eğitilmesi. 
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Amaç 3: Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve fiziksel olarak çok yönlü gelişimleri 

sağlanacaktır. 

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

yaygınlaştırılacaktır. 

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

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

Performans Göstergeleri  Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.1.1 3-5 yaş grubu okullaşma oranı (%) 40 31 40 46 54 62 70 6 Ay 6 Ay 

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

30 71,96 75 80 85 90 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.1.3 Erken çocukluk eğitiminde desteklenen 
şartları elverişsiz ailelerin sayısı 

30 75 120 140 200 250 300 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler HBÖŞM, İEŞM, ÖYGŞM 

Riskler - Ailelerin erken çocukluk eğitiminin faydası konusunda yeterince bilinçli olmaması ve eğitim maliyetinden kaçınması, 
- Erken çocukluk eğitim hizmetinin sunumunda rol alan aktörlerin çeşitli olması, 
-İlçemizde göç hareketlerin yaşanması ve nüfusun ilçemiz genelinde homojen bir şekilde dağılmaması, 
-Öğrencilerin bütüncül gelişimlerinin sağlayacak eğitim öğretim faaliyetlerinin yeterli düzeyde gerçekleşmemesi, 
- Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme anlayışından uzaklaştırması, 

Stratejiler S 3.1.1 - Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırılacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 104.043.811 TL 

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

İhtiyaçlar - 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması için mevzuat düzenlemesinin yapılması, 
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- 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 bütüncül gelişimini önemseyen bir temel eğitim anlayışına geçilerek okullaşma oranı artırılacaktır. 

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

Hedef 3.2 Öğrencilerimizin bütüncül gelişimini önemseyen bir temel eğitim anlayışına geçilerek okullaşma oranı 
artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri  Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 3.2.1 İkili eğitim kapsamındaki okullara devam eden 
öğrenci oranı (%) 

20 19,47 18 15 10 5 0 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2 Temel 
eğitimde 20 gün ve 
üzeri devamsız 
öğrenci oranı 

PG 3.2.2.1İlkokulda 20 gün ve 
üzeri devamsız öğrenci oranı 
(%) 

20 1,42 1,41 1,40 1,37 1,35 1,3 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.2.2Ortaokulda 20 gün ve 
üzeri devamsız öğrenci oranı 
(%) 

1,04 1,03 1,02 1,01 1 1 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3 Temel 
eğitimde okullaşma 
oranı (%) 

PG 3.2.3.6-9 yaş grubu 
okullaşma oranı (%) 

20 99,54 99,58 99,62 99,70 99,80 100 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.3.2. 10-13 yaş grubu 
okullaşma oranı (%) 

99,27 99,45 99,52 99,75 99,81 100 6 Ay 6 Ay 

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

PG 3.2.4.1 İlkokulda öğrenci 
sayısı 30’dan fazla olan şube 
oranı (%) 

20 22,99 22 20 17 14 10 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.4.2 Ortaokulda öğrenci 
sayısı 30’dan fazla olan şube 
oranı (%) 

26,68 25 22 20 18 15 6 Ay 6 Ay 

PG 3.2.5 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin 
uyumunun sağlanmasına yönelik öğretmen eğitimlerine 
katılan Okul Öncesi Öğretmeni oranı (%) 

20 %0 %10 20 40 70 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGŞM, İEŞM, DHŞM 

Riskler - Kademeler arası geçişlerde uygulanan sınav yöntemlerinin aileleri gelişim temelli değerlendirme anlayışından uzaklaştırması, 
- Yurtiçi ve yurt dışı göç hareketlerin yaşanması ve nüfusun ülke genelinde homojen bir şekilde dağılmaması, 
- İkili eğitimin çocuğun bütüncül gelişimi ihtiyaçlarına cevap vermeyi güçleştirmesi, 
- Öğrenci ve öğretmenlerin klasik ölçme ve değerlendirme anlayışıyla yetişmiş olması ve gelişim temelli değerlendirme konusunda 
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deneyim eksikliği. 

Stratejiler S 3.2.1 İlkokul ve ortaokullarda okullaşma oranları artırılacaktır. 

S 3.2.2 İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 48.643.859  TL 

Tespitler - İlçemizde nüfus hareketleri sonucunda bazı mahallelerde sürekli olarak derslik ihtiyacının oluşması ve ikili eğitim yapılması, 
- İlkokul ve ortaokullarda öğretim programları eğitim etkinlikleri ve ders sürelerinin öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olarak 
güncelleme ihtiyacı, 
- Öğrencilerin ders dışında öğrenme etkinliklerini destekleyecek yenilikçi ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecek fırsatların 
yetersiz olması, 
- İlkokul ve ortaokullarda öğrenci devamsızlıklarının fazla olması. 

İhtiyaçlar - Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen tasarım-beceri atölyelerinin kurulması, 
- Ders, teneffüs ve serbest etkinlik sürelerinin yeniden düzenlenmesi, 
- Öğretim programlarının çocuğun gelişimsel özelliklerine göre güncellenmesi, 
- İkili eğitimin sonlandırılması ve öğlen yemeği hizmeti verilmesi için finansman sağlanması. 
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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 yönlü 
gelişimleri sağlanacaktır. 

Hedef 3.3 Temel eğitimde okul farklılıklarını azaltacak bütüncül eğitim anlayışına ve yenilikçi uygulamalara yer 
verilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

50 6,14 7 8 9 10 11 6 Ay 6 Ay 

PG 3.3.2 Destek programına katılan öğrencilerden hedeflenen 
başarıya ulaşan öğrencilerin oranı (%) 

50 0 70 80 85 90 95 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Temel Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler OŞM, İEŞM, SGŞM, ÖÖKŞM, ÖYGŞM 

Riskler - Okul dışı imkânların oluşturulmasında ilgili kurum ve kuruluşların yeterli desteği göstermemesi, 
- Kurum çalışanları ve öğrencilerin sosyal ve kültürel anlamda yararlanabilecekleri etkinliklerin tanıtımlarının yeterince 
yapılmaması 
- Okulların bulunduğu bölgelerdeki soysa-ekonomik düzey farklılıklarının olması 
- Her sınıf seviyesinde açılacak olan destek eğitim programlarına öğretmen başvurusunun yetersiz olması 
- Yaz dönemlerinde bölgesel değişim programlarına yeterli talep olmaması, 
- Öğrencilerin sosyal girişimcilik konusundaki isteksizliği, 

Stratejiler S 3.3.1  - Temel eğitimde yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır. 

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

Maliyet Tahmini 102.692.592 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, 
- Şartları elverişsiz okul ve öğretmenlerin eğitim hizmetlerini yerine getirmekte zorlanması.  
- Öğretmenlerin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyici faaliyetlere katılımın isteksiz olması. 
- Öğrencilerin çevrelerinde sosyal ve kültürel anlamda yararlanabilecekleri fiziksel alanların olmaması. 

İhtiyaçlar - İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmaları, 
- Okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyecek şekilde tasarlanması 
- Dersler ile ders dışı etkinliklerin kültürel kazanımlarla desteklenmesi, 



Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı Sayfa 70 
 

- Okul ve mahalle spor kulüpleri ile bölgesel değişim programları ve şartları elverişsiz okulların öğrenci ve öğretmenlerinin 
desteklenmesi için finansman sağlanması, 
- Öğretmenlerin, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyici faaliyetlere katılımını sağlanması. 
- 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 üreten, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1: Ortaöğretime erişim imkânlarını ve tamamlama oranlarını artırılacaktır 
Amaç 4 Öğrencileri ilgi, yetenek ve kapasiteleri doğrultusunda hayata ve üst öğretime hazırlayan bir ortaöğretim 

sistemi ile toplumsal sorunlara çözüm üreten, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı 
sunan öğrenciler yetiştirilecektir. 

Hedef 4.1 Ortaöğretime erişim imkânlarını ve tamamlama oranları artırılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.1.1. 14-17 yaş grubu okullaşma oranı (%) 30 96,36 97 97,50 98 99 99,99 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.2. Örgün ortaöğretimde 20 gün ve üzeri 
devamsız öğrenci oranı (%) 

30 22,08 22 20 19 17 15 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.3. Ortaöğretimde sınıf tekrar oranı (9. Sınıf) (%) 20 9,67 9,5 9,0 8,5 8 7 6 Ay 6 Ay 

PG 4.1.4. İkili eğitim kapsamındaki okullara devam 
eden öğrenci oranı (%) 

20 14,77 14 10 5 3 0 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler İEŞM, SGŞM, DHŞM 

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

Stratejiler S.4.1.1 Özel politika gerektiren gruplar ile diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime katılımlarının artırılması, devamsızlık ve sınıf 
tekrarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

S.4.1.2 Öğrencilerin ortaöğretime katılım ve devamını sağlayacak şekilde yatılılık imkânlarının kalitesi iyileştirilecektir.  

Maliyet Tahmini 55.399.951 TL 

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

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

yetiştiren bir yapıya kavuşturulacaktır. 

 

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

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

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi 

(%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 4.2.1. Yükseköğretime hazırlık ve uyum programı 
uygulayan okul oranı (%) 

25 0 0 10 30 50 100 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.2 Yükseköğretim TYT sınavına giren öğrenci 
oranı(%) 

15 - 76 80 82 86 88 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.3 Yükseköğretime yerleşen öğrenci oranı 15 40,72 43,19 44,59 46 48 50 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.4. Ulusal ve uluslararası projelere katılan 
öğrenci oranı (%) 

20 0 0 3 4 5 7 6 Ay 6 Ay 

PG 4.2.5. Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük 
programlarına katılan öğrenci oranı (%) 

25 0 0 10 20 40 60 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Ortaöğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖDSHŞM, ÖERŞM, ÖYGŞM 

Riskler - Esnek ve modüler programların uygulanmasını mümkün kılacak derslik imkânlarının sağlanamaması, 
- Planlanan çalışmalar neticesinde bazı öğretmenlerin istihdam fazlası duruma gelmesi 
- Okul ortamlarının beceri eğitimleri doğrultusunda düzenlenmesine yönelik maliyetin yüksek olması. 

Stratejiler S 4.2.1 Ortaöğretim kurumlarında ders çeşitliliği ve haftalık zorunlu ders saatleri düzenlemesi; esnek, modüler bir program ve ders 
çizelgesi kapsamında yürütülecek olan yeni programa uyum çalışmaları tamamlanacaktır. 

S 4.2.2  Ortaöğretim son sınıflarda yükseköğretime hazırlık ve alıştırma programları yürütülecektir. 

S 4.2.3 Okullar arası başarı farkının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. 

Maliyet Tahmini 67.560.916 TL 

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

İhtiyaçlar - Ortaöğretimde ders çeşitliliği ve zorunlu ders saatleri azaltılarak beceri eğitimine yönelik imkânların oluşturulması,  
- Öğrencilerin yükseköğretime okul bünyesinde hazırlanma imkânlarının sağlanması, 
- Ortaöğretimde öğretmenlere yönelik beceri eğitimi konusunda hizmet içi eğitim sağlanması. 
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Hedef 4.3: İmam hatip okullarının kendi özgünlüğü içinde niteliği artırılacaktır. 

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

Hedef 4.3 İmam hatip okullarının kendi özgünlüğü içinde niteliği artırılacaktır. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 4.3.1. İmam hatip okullarında yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 25 125 130 140 150 160 170 6 Ay 12 Ay 

PG 4.3.2. Yabancı dil dersi yılsonu 
puanı ortalaması 

PG 4.4.2.1 Ortaokul Arapça 

50 

79,38 80 82 84 87 90 

6 Ay 

12 Ay 

PG 4.4.2.2 Ortaokul İngilizce 63,98 68 73 78 82 85 12 Ay 

PG 4.4.2.3 Ortaöğretim Arapça 55,19 60 65 70 75 80 12 Ay 

PG 4.4.2.4 Ortaöğretim 
İngilizce 

55,76 60 65 70 75 80 12 Ay 

PG 4.3.3. Yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen 
etkinliklere katılan öğrenci sayısı 

25 200 220 240 260 280 300 6 Ay 12 Ay 

Koordinatör Birim Din Öğretim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler SGŞM, OŞM, OYGŞM 

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

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

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

Maliyet Tahmini 89.180.409 TL 

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

İhtiyaçlar - Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek materyal ihtiyacı,  
- Arapça başta olmak üzere yabancı dil öğretmenlerinin dil becerileninin geliştirilmesi, 
- Yaz okulu faaliyetleri için finansman ihtiyacı, 
- Akademik koçluk sisteminin geliştirilmesi. 
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Amaç 5: Özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri 

desteklenecektir. 

Hedef 5.1: Okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri etkin hale getirilecektir. 

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

desteklenecektir. 

Hedef 5.1. İşlevsel psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri yürütülecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 5.1.1 Bağımlılıkla mücadele kapsamında 

önleme çalışmalarına katılan öğrenci sayısı 
25 13383 13500 14000 14500 15000 16000 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.2 Çocuğun Kendini Koruması ve 

Korunması Eğitimi Alan Öğretmen Sayısı 
20 - 120 220 330 440 550 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.3. Rehberlik öğretmenlerinden mesleki 

gelişime yönelik hizmet içi eğitime katılanların 

oranı (%) 

25 5 12 30 50 75 100 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.4 Obezite ve diğer sağlık sorunları 

konusunda yapılan faaliyetlere katılan öğrenci 

oranı 

15 12 18 26 35 50 80 6 Ay 6 Ay 

PG 5.1.5 Beyaz Bayrak, Beslenme Dostu sahibi 

olan okul sayısı 
15 64 68 70 72 74 80 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler ÖYGŞM, MTEŞM, DÖŞM, OŞM, TEŞM, ÖÖKŞM 

Riskler - Mezunları izleyecek etkin mekanizmaların olmaması, 

- Sınıf rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmenlerin rehberlik hizmetlerine yönelik bilgi eksikliği, 

- Öğrencinin yakın çevresinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan beklentilerinin olumsuz etkileri. 

Stratejiler S 5.1.1 - Öğrencilerin mizaç, ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimi alabilmelerine imkân veren işlevsel bir psikolojik danışmanlık ve 

rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 37.834.119 TL 
Tespitler - RAM ve okullar arasında yeterli düzeyde iş birliği olmaması, 

- Kariyer rehberlik sistemlerinde mezunlara ilişkin izlemelerin yetersiz kalması, 

- Mezunların izlenmesine ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin yetersiz olması. 
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- RAM’larda kariyer rehberlik çalışmalarının yetersiz olması 

- Okul ve RAM’larda rehberlik öğretmenlerinin yeterli sayıda olmaması  

İhtiyaçlar - Mezunları da kapsama alacak etkin bir kariyer rehberlik sisteminin kurulması, 

- RAM’ların yeniden yapılandırılması, 

- RAM’larda kariyer rehberlik biriminin oluşturulması 

- Rehberlik öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi. 
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Hedef 5.2: Bütünleştirme kapsamındaki eğitim ilkeleri benimsenerek sosyal yaşam merkezi olan okullarımızda birlikte yaşama 

kültürü geliştirilecektir. 

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

Hedef 5.2 Bütünleştirme kapsamındaki eğitim ilkeleri benimsenerek sosyal yaşam merkezi olan okullarımızda birlikte 
yaşama kültürü geliştirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

30 115 150 200 250 300 360 6 Ay 6 Ay 

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

20 49 55 60 68 76 85 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.3. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile 
ilgili eğitim verilen aile sayısı  

20 454 550 670 700 850 1000 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.4. Sosyal kültürel faaliyetlere katılan 
kaynaştırma öğrencilerin sayısı  

10 456 470 480 490 500 520 6 Ay 6 Ay 

PG 5.2.5 Destek eğitim hizmetlerinden faydalanan 
öğrenci sayısı 

20 314 320 330 340 350 360 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler İEŞM, ÖYGŞM, MTEŞM, DÖŞM, OŞM, TEŞM, ÖÖKŞM 

Riskler - Öğrencilerin eğitsel değerlendirme ve tanılamalarında alan taramasının yetersiz olması, 
- Özel eğitim konusunda öğretmenlerin ve velilerin bilgi ve farkındalığının az olması, 
- RAM’ların yönlendirme kararlarına yapılan itirazlar, 
- Tüm okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 
- Kaynaştırma, bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olunmaması. 
-Diğer öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine olumsuz yaklaşımlarının bu durumdaki öğrencilerin okuldan soğumasına neden 
olması. 

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

Maliyet Tahmini 34.382.213 TL 
Tespitler -Mevcut okulların engelli öğrencilerimizin kullanımına uygun olmaması, 

-Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim hakkında yönetici ve öğretmenlerin yeterli düzeyde bilgi sahibi 
olunmaması. 
-Kaynaştırma öğrencileri hakkında öğrenci ve ailelerin olumsuz tutum ve yaklaşımlarının olması. 
-Destek eğitim odalarının sayılarının yetersiz ve imkânlarının kısıtlı olması 
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-Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımın yeterli düzeyde olmaması  

İhtiyaçlar -Mevcut okulların tümünün özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere göre düzenlenmesi, 
-Eğitsel değerlendirme ve tanılama için tarama faaliyetlerinin ve kapsamının artırılması, 
-Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları hakkında ilgili paydaşlara (yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli) bilgilendirmesi 
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Hedef 5.3: Özel yetenekli öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda akranları ile bir arada olacak şekilde uygun eğitim 

yaklaşımları ile desteklenecektir. 

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

Hedef 5.3 Özel yetenekli öğrencilerimiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda akranları ile bir arada olacak şekilde uygun eğitim 
yaklaşımları ile desteklenecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

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

35 7 10 13 15 18 20 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.2 Özel yetenekli öğrenciler ile ilgili eğitim verilen 
öğretmen oranı(%) 

30 70 80 85 90 95 98 6 Ay 6 Ay 

PG 5.3.3 Öğretim kademelerinde özel yeteneklilere yönelik 
açılan destek eğitim odalarında derslere katılan öğrenci 
oranı(%) 

35 70 80 85 90 95 98 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, MTEŞM, DÖŞM, OŞM 

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

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

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

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

Maliyet Tahmini 51.247.825 TL 
Tespitler - Tarama hizmetlerinin yaygın olmaması, 

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

İhtiyaçlar - Bilim ve sanat merkezleri kurulması ve kurumsal yapısının yeniden kurgulanması, 
- Tarama hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 
- Özel yetenekli öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak seçmeli ders ihtiyaçlarının tespit edilmesi 
- Öğretmenlere özel yetenekli öğrencilere yönelik oluşturulan derslerin uygulanması ile ilgili eğitimler düzenlenmesi 
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-Özel yetenekli öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan seçmeli derslere yönelik öğretmen eğitimlerinin verilmesi 
- Geliştirilen ölçek ile ilgili nitelikli hizmet içi ve sertifika eğitimlerinin düzenlenmesi, 
- Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirilmesinde kurum/kuruluşların katkılarının 
artırılması için iş birliği yapılması. 
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Hedef 5.4: Özel gereksinimli bireyleri performansları doğrultusunda geliştiren akademik, sosyal, mesleki alanlarda destekleyen bir 

eğitim yaklaşımı benimsenecektir. 

Amaç 5 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.4 Özel gereksinimli bireylerin performansları doğrultusunda geliştirilen akademik, sosyal, mesleki alanlarda destekleyen bir eğitim 
yaklaşımı benimsenecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.4.1 Özel gereksinimli bireylerin eğitimi ile ilgili 
eğitim verilen veli oranı (%) 

50 0 60 70 75 80 85 6 Ay 6 Ay 

PG 5.4.2 İstihdam edilen özel gereksinimli bireylerin 
oranı 

50 0 30 40 45 50 60 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM, MTEŞM, DÖŞM, OŞM 

Riskler - Özel Eğitim Sınıfları materyal ve teknolojik donanımları ile ilgili bütçe problemleri, 

- Kurum ve kuruluşlarda istihdam ile ilgili problemler, 

- Aile eğitim programlarında iş birliği ile ilgili aksaklıklar yaşanması. 

Stratejiler S 5.4.1 Özel gereksinimli bireylerin eğitime erişimi sağlanacaktır. 

S 5.4.2 Özel gereksinimli bireylerin toplumsal ve bağımsız yaşam becerileri desteklenecektir.  

S 5.4.3 Özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının sağlanması için destek çalışmaları yürütülecektir.  

Maliyet Tahmini 23.300.222 TL 

Tespitler - Özel Eğitim sınıflarının materyal ve donanım yetersizlikleri, 

- Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik eğitim ve iş birliği sınırlılığı, 

- Özel gereksinimli bireylerin mezun olduktan sonra iş ve istihdam durumlarının sınırlı olması, 

- Yetersizliği olan bireyler için yapılan sınavlara yönelik faaliyet yetersizlikleri. 
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İhtiyaçlar - İyileştirilmiş özel eğitim sınıflarının oluşturulması, 

- Özel gereksinimli olan öğrencilerin ailelerine yönelik aile eğitim programlarının uygulanması, 

- Özel gereksinimli bireylerin son sınıf ve mezun olduklarında istihdamlarının düzenli olarak takip edilmesi, 

- Özel gereksinimli bireylerin istihdamları doğrultusunda çalışmaların yapılması. 
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Hedef 5.5: Özel gereksinimli çocukların Erken Eğitsel Tanı ve Erken Eğitim Hizmeti almaları sağlanacaktır. 

Amaç 5 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin etkinliği artırılarak bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri desteklenecektir. 

Hedef 5.5 Özel gereksinimli çocukların Erken Eğitsel Tanı ve Erken Eğitim Hizmeti almaları sağlanacaktır. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 5.5.1 3-6 yaş Okul Öncesi özel eğitim hizmeti alan 
çocuk oranı 

30 - 70 80 85 90 95 6 Ay 6 Ay 

PG 5.5.2 Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin 
uyumunun sağlanmasına yönelik öğretmen eğitimlerine 
katılan okul öncesi öğretmeni oranı (%) 

25 - 20 40 60 80 100 6 Ay 6 Ay 

PG 5.5.3 Erken çocukluk dönemine ilişkin ASP İlçe 
Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği 
kapsamında yapılan etkinlik sayısı 

15 1 2 3 4 5 6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler TEŞM 

Riskler - Bireylerin gelişimsel taraması ile ilgili tespit güçlüğü, 

- Ebeveynlerin gelişim alanları ile ilgili bilgi ve farkındalık ile ilgili sınırlılıkları, 

- Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içinde yaşadıkları problemler ve bilgi 
yetersizlikleri, 

- Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Özel Eğitiminde faaliyetlerin yetersiz olması. 

Stratejiler S 5.5.1 Erken Çocuklukta Erken Müdahale ve Özel Eğitim Hizmetleri kapsamında çocuklara ve ailelerine nitelikli hizmet verilecektir. 

S 5.5.2 Okul öncesinde Özel Eğitim Hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.  

Maliyet Tahmini 19.435.474 TL 

Tespitler - Erken Çocuklukta Özel Eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin belirlenmesinin ve erken taramanın güçlüğü, 

- Erken Çocukluk Eğitiminde görev alan bazı öğretmenlerin Özel Eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle ilgili istenen düzeyde bilgi ve 
beceriye sahip olmaması, 

- Özel Eğitimde Erken Çocukluk faaliyetlerinin yetersiz olması. 

İhtiyaçlar - Erken tarama ve erken eğitim faaliyetlerinin gerekliliği, 
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- Erken Çocukluk ve Okul Öncesinde Özel Eğitim alanlarında faaliyetlerin oluşturulması, 

- Özel Eğitim Anaokulları ve bağımsız Anaokullarında 0-3 yaş Erken Çocukluk ve 3-6 yaş Okul Öncesi faaliyetlerinin yürütülmesi için 
çalışmaların yapılması, 

- Aile eğitimleriyle ilgili çalışmaların yapılması. 
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Amaç 6: Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik 

Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

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

Amaç 6 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine göre düzenlenecek olan Mesleki 
ve Teknik Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

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

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

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

35 0 0 0 30 45 60 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Hazırlanan yan dal listesi doğrultusunda yan dal 
yapan öğrenci sayısı 

35 0 0 0 30 45 60 6 Ay 6 Ay 

PG 6.1.3 Özel burs alan mesleki ve teknik ortaöğretim 
öğrenci sayısı 

30 8 10 15 20 26 30 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak 
Birimler 

MTEŞM, ÖŞM, DÖŞM, BİETŞM, ÖERŞM 

Riskler - Mesleki ve teknik eğitime ve bazı mesleklere yönelik toplumda olumsuz bakış açısının devam etmesi  
-Yükseköğretime atfedilen değerin fazla olması, 
- Sektörün mesleki ve teknik eğitim mezunlarını istihdam etmede isteksiz davranması, 
-Sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte öğrenci mezun edilememesi. 
- Yükseköğretime geçişte uygulanan yöntemlerin, alanın devamı niteliğindeki yükseköğretim programlarına devamı 
sağlamaması, 
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması ile ilgili paydaşların beklenen desteği vermemesi, 
-Mesleki ve teknik eğitime öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yerleşememesi 
-Mesleki ve teknik eğitime öğrenci yerleşiminin öğrencinin ilgi ve isteğine göre yapılmaması ve yetenek ölçümü yapılmaması 

Stratejiler S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin görünürlüğü artırılacaktır. 

S 6.1.2 - Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkin bir hale getirilecektir. 

Maliyet Tahmini 60.804.837 TL 

Tespitler - Toplumdaki olumsuz mesleki ve teknik eğitim algısı ve buna bağlı olarak yükseköğretime daha fazla değer atfedilmesi, 
-Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının kendini sektöre tanıtamaması 
- Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilen ilgi ve becerilere 
dayanmaması, 
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-Mesleki ve teknik eğitime yönlendirilen öğrencilerin akademik hazırbulunuşluk düzeyleri düşük olan öğrencilerden oluşması. 
-Mezuniyet sonrası mezun olunan alanla eşdeğer yükseköğretim programlarına geçiş zorluğu. 

İhtiyaçlar - Mesleki ve teknik eğitimin tanıtımına yönelik faaliyetler yapılması 
- Mesleki ve teknik eğitime ve mesleklere yönelik tanıtım çalışmaları için iş birlikleri geliştirilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin standart ölçme araçlarıyla tespit edilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitime erişim imkânlarının artırılması için iş birliklerinin geliştirilmesi. 
- Sektörün ihtiyacı olan ara elaman istatistiklerinin belirli periyotlarla belirlenmesi 
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Hedef 6.2: Mesleki ve Teknik Eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak ve altyapı iyileştirilecektir. 

Amaç 6 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine göre düzenlenecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim ve 
Hayat Boyu Öğrenme sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 6.2 Mesleki ve Teknik Eğitimde yeni nesil öğretim programlarının etkin uygulanması sağlanacak, beşeri ve fiziki altyapı 
iyileştirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 
Etkisi (%) 

Başlangıç 
Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı 

Rapor 
Sıklığı 

PG 6.2.1 Gerçek iş ortamlarında mesleki gelişim 
faaliyetlerine katılan öğretmen sayısı 

50 - 12 24 38 74 112 6 Ay 6 Ay 

PG 6.2.2 Sektörle iş birliği içerisinde güncellenen 
modül sayısı 

50 2 5 10 40 50 100 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, ÖYGŞM, PHŞM,  

Riskler - Öğretim programlarının güncellenmesine temel oluşturacak sektör taleplerinin değişimi ve teknolojideki gelişmelerin çok 
hızlı olması, 

- Bireysel öğrenme materyallerini güncellemek veya hazırlamak için yeterli başvuru yapılmaması, 

- Öğretmen eğitimlerine yönelik iş birlikleri için ilgili tarafların beklenen desteği sağlamaması, 

- Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, sektör taleplerinin değişimi ve teknolojideki gelişmelere 
uygun olarak, sektör ile birlikte düzenlenen hizmet içi eğitimlere katılımlarının sağlanamaması, 

- Öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki isteksizliği 

Stratejiler S 6.2.1 - Sektör talepleri ile gelişen teknoloji doğrultusunda yeniden düzenlenen öğretim programlarının etkin uygulanması 
sağlanacaktır. 

S 6.2.2 - Mesleki ve Teknik Eğitimde atölye ve laboratuvar donanımının güncellenen öğretim programlarına uygunluğu sağlanacak 
ve döner sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

S 6.2.3 - Öğretmenlerin mesleki gelişimleri desteklenecek ve hizmet içi eğitimler gerçek iş ortamlarında yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 52.274.409 TL 

Tespitler - Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim programlarının sektör talepleri ve gelişen teknolojinin gerekleriyle yeterince uyumlu 
olmaması, 

- Mesleki ve Teknik Eğitimde atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin meslek alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini güncel 
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tutacakları imkânların yetersiz olması, 

- Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarının donanım olarak yetersiz olması ve bu nedenle uygulamalı derslerin öğretim 
programlarına uygun yapılamaması, 

-Mesleki ve Teknik okullardaki alan öğretmenlerinin okul kültürüne uyumunun ve motivasyonunun eksik olması, 

- Öğrencilerin beceri gelişimine destek olan döner sermaye faaliyetlerinin mevcut vergilendirme sisteminden olumsuz 
etkilenmesi ve gelirlerin eğitim alt yapısı için doğrudan kullanılamaması. 

İhtiyaçlar - Sektör talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin geliştirilmesi, 

- Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin iş ortamında yapılması için iş birlikleri, 

- Mesleki ve Teknik alan öğretmenlerinin meslek ve alan eğitimleriyle desteklenmesi, 

- Mesleki ve Teknik Eğitimde uygulanan modüler programların sektörle iş birliği içinde sürekli ve devamlı güncellenmesi, 

- Öğrencilere ve öğretmenlere buluş, patent vs. için yeterli donanımın sağlanması. 
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Hedef 6.3: Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 

Amaç 6 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine göre düzenlenecek olan Mesleki ve 
Teknik Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

Hedef 6.3 Mesleki ve teknik eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi (%) 
Başlangıç 

Değeri 
2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 
Rapor 
Sıklığı 

PG 6.3.1 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan protokol 
sayısı 

30 19 20 22 24 26 28 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.2 Sektörle iş birliği kapsamında yapılan faaliyet 
sayısı 

40 391 400 410 420 430 440 6 Ay 6 Ay 

PG 6.3.3 Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarında buluş, 
patent ve faydalı model için yapılan başvuru sayısı. 

30 1 2 3 4 5 6 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler DHŞM, ÖYGŞM, PHŞM,  

Riskler - Eğitim-istihdam ve üretim ilişkisinin güçlendirilmesinde rol sahibi olacak tarafların beklenen desteği sağlamaması, 
- Teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesi ve sektörün taleplerinin değişken olması, 
-Sektörel dernek, birlik, vakıf ve odalar ile işbirliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevzuatla kısıtlanmış olması 
-Sektörün beklentilerini karşılayacak nitelikte öğrenci mezun edilememesi. 
- Savunma sanayi sektörünün projelerinin genellikle gizlilik arz etmesi. 

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

Maliyet Tahmini 27.889.757 TL 
Tespitler - Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, sektörel dernek, birlik, vakıf ve odalar ile işbirliğinde istekli olmamaları, 

- Bölgenin istihdam durumuna göre kurum türlerinin(alan/dalların) konumlandırılmaması 
- Ülkemizde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı doğması, 
- Yerelde yapılan iş birliklerinin merkezi düzeyde takip edilememesi 
- Gelişen teknolojinin birçok meslek alanında köklü değişikliklere sebep olması ve yeni mesleklerin ortaya çıkması. 

İhtiyaçlar - Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için ilgili taraflarla iş birlikleri, 
- Mesleki ve teknik eğitimde yapılan iş birliklerinin il düzeyde takip edilmesi, 
- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öğrenci kontenjan sayılarının, sektörel dernek, vakıf ve odaların bildirdiği ihtiyaçlar 
doğrultusunda belirlenmesi 
- Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum ve firmalarla iş birliklerinin geliştirilmesi, 
- Tüm organize sanayi bölgeleri ile serbest bölgelerde mesleki eğitim kurumlarını yer almasının sağlanması 
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Hedef 6.4: Bireylerin iş ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla hayat boyu öğrenme katılım ve tamamlama oranları 

artırılacaktır. 

Amaç 6 Toplumun ihtiyacı ve sektör taleplerinin gerektirdiği yetkinliklerine göre düzenlenecek olan 
Mesleki ve Teknik Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme sistemlerini etkin bir biçimde uygulanacaktır. 

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

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 6.4.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı (%) 40 4,52 4,8 5,2 5,5 5,8 6 6 Ay 6 Ay 

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

40 40,54 43 46 50 55 60 6 Ay 6 Ay 

PG 6.4.3 İlçedeki geçici koruma altındaki 5-17 yaş grubundaki 
yabancı öğrencilerin okullaşma oranı (%) 

20 45 52 65 68 72 75 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler MTEŞM, DÖŞM, OŞM, TEŞM, ÖÖKŞM 

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

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

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

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

Stratejiler S 6.4.1 - Hayat boyu öğrenme programlarına katılım ve tamamlama oranlarının artırılması sağlanacaktır. 

S 6.4.2 - Hayat boyu öğrenme programlarının niteliği geliştirilecektir. 

S 6.4.3 - İlçemizde bulunan yabancıların çocuklarının eğitim ve öğretime erişim imkânları artırılacaktır. 

Maliyet Tahmini 49.552.781 TL 
Tespitler - Hayat boyu öğrenme kapsamında yeterli düzeyde uzaktan eğitim veya e-sertifika çalışması bulunmaması, 

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

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

- Ailelerin eğitim olanakları ve Türkçeyi öğrenme hususunda farkındalıkları yeterli düzeyde olmaması, 

- Özellikle lise çağındaki öğrencilerin aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli sektörlerde çalışması, 

-Kurs içeriklerinin güncel olmaması, 

-Hayat boyu öğrenme kurumlarının tanıtımındaki güçlükler 
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İhtiyaçlar - Başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele bağlamında farkındalık eğitimleri düzenlenmesi, 

- Uzaktan eğitim modelleri için sistem ve altyapı oluşturulması, 

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

- İlçemizde bulunan geçici koruma altındaki öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması, 

- Hayat boyu öğrenme kurumlarında çocuk bakım ve oyun odalarının kurulması 
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Amaç 7: Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısı güçlendirme anlayışı 

hayata geçirilecektir. 

 

Hedef 7.1: Özel öğretime devam eden öğrenci oranı artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve denetim yapısını güçlendirici 

bir anlayış hayata geçirilecektir. 

Amaç 7 Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısı güçlendirme 

anlayışı hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.1 Özel öğretime devam eden öğrenci oranı artırılarak özel öğretim kurumlarının yönetim ve denetim yapısını 

güçlendirici bir anlayış hayata geçirilecektir. 

Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.1.1 Özel okul öncesi eğitim okullarında bulunan öğrencilerin 

oranı (%) 

25 44,41 45 45,2 45,4 45,8 46 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.2 Özel ilkokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6 Ay 6 Ay 

PG 7.1.3 Özel ortaokullarda bulunan öğrencilerin oranı (%) 25 9,61 9,70 9,80 9,90 10 10,20 6 Ay 6 Ay 

PG 17.1.4 Özel ortaöğretim okullarında bulunan öğrencilerin oranı 

(%) 

25 15,05 15,2 15,4 15,6 15,8 16 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak 

Birimler 

SGŞM, BİETŞM 

Riskler - Özel okullar ile resmi okullar arasında ve bölgeler bazında başarı düzeylerinin farklı olması, 

- Mevcut mevzuat düzenlemelerinin özel öğretimle ilgili yeterli esnekliği sağlamaması. 

- Sertifika eğitimi veren kurumlarda sık sık mevzuat değişikliğinin olması. 

Stratejiler S 7.1.1 -Özel öğretim kurumlarındaki teftiş ve rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme odaklı bir yapıya dönüştürülerek hayata 
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geçirilecektir. 

Maliyet Tahmini 16.214.619 TL 

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

- Özel öğretim kurumlarına yönelik denetim ve teftiş süreçlerinin yetersiz olması, 

- Milletlerarası özel öğretim kurumları ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel 

sistemlerinde kayıt altına alınacağı bir modülün olmaması, 

- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenci oranlarının gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında düşük olması. 

İhtiyaçlar - Özel öğretim alanına ilişkin mevzuatın yeniden düzenlenmesi, 

- Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin oranını artıracak çalışmalar yapılması, 

- Özel sektörün eğitim yatırımlarını desteklemek amacıyla yasal düzenleme yapılması ve tedbir mekanizmaları geliştirilmesi, 

- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının ve bu kurumlara devam eden öğrencilerin Bakanlığımız MEBBİS, e-Okul, e-Özel 

sistemlerine entegre edilmesi. 
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Hedef 7.2: Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler çerçevesinde etkin uygulamalar hayata 

geçirilecektir. 

Amaç 7 Uluslararası standartlar gözetilerek tüm okullarımız için destekleyici bir özel öğretim yapısı 

güçlendirme anlayışı hayata geçirilecektir. 

Hedef 7.2 Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenlemeler çerçevesinde etkin 

uygulamalar hayata geçirilecektir. 
Performans Göstergeleri Hedefe 

Etkisi 

(%) 

Başlangıç 

Değeri 

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 

Sıklığı 

Rapor 

Sıklığı 

PG 7.2.1. Uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarından sertifika alan 

kişi sayısı 

50 0 0 5 10 15 20 6 Ay 6 Ay 

PG 7.2.2. Uluslararası meslek standartlarına uygun hazırlanmış program 

sayısı 

50 0 0 1 2 4 5 6 Ay 6 Ay 

Koordinatör Birim Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü 

İş Birliği Yapılacak Birimler MTEŞM, HBÖŞM, ÖERŞM 

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

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

- Uzaktan eğitim yöntemine kursiyerlerden yeterli talep olmaması. 

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

çalışmalar yapılacaktır. 

Maliyet Tahmini 9.458.528 TL 

Tespitler - Bakanlığımızdan izin almadan eğitim veren uzaktan eğitim kurumları bulunması, 

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

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

etkin olarak yürütülememesi. 

İhtiyaçlar - Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin mevzuat düzenlemeleri, 

- Uzaktan eğitim yöntem ve sürecine ilişkin altyapı düzenlemeleri, 

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

- Programların uluslararası meslek standartlarına göre düzenlenmesi, 

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

yapılması. 
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Maliyetlendirme 
Beykoz İlçe 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 müdürlüğümüz bütçe dağılımı giderlerine göre 
ayrımı yapılmıştır,  

➢ 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.  

 

Genel bütçe, kaymakamlık, belediye ve okul aile birliklerinin yıllık bütçe 

artışları ve eğilimleri dikkate alındığında Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-

2023 Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için tabloda 

da belirtildiği üzere beş yıllık süre için tahmini 1.200.895.288,40TL’lik kaynağın elde 

edileceği düşünülmektedir. 

Tablo 5: Ekonomik Kaynak Tablosu 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 
Toplam 

Maliyet 

Genel Bütçe 183.769.532,20 202.146.485,42 222.361.133,96 244.597.247,36 269.056.972,09 1.121.931.371,02 

Kaymakamlık Ve 

Belediye Katkısı 
6.219.399,09 6.841.339,00 7.525.472,90 8.278.020,19 9.105.822,21 37.970.053,38 

Okul Aile Birlikleri 6.545.191,65 7.199.710,82 7.919.681,90 8.711.650,09 9.582.815,09 39.959.049,54 

Diğer (Ab ve Sos. 

Yard. Ve Day. 

Fonları 

169.500,00 186.450,00 205.095,00 225.604,50 248.164,95 1.034.814,45 

TOPLAM 196.703.622,94 216.373.985,23 238.011.383,75 261.812.522,13 287.993.774,34 1.200.895.288,40 

Beykoz ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planında 18 hedef 

bulunmaktadır. Söz konusu hedeflere ilişkin bütçe dağılımları 5 yıllık olarak alttaki 

tabloda belirtilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere son iki yılın gelir ve giderlerinde 

yaşanan artıştan hareketle hazırlanan beş yıllık maliyetlendirme sonucunda 

Müdürlüğümüzün tahmini olarak 1.200.895.288,40 TL’lik bir harcama yapacağı 

düşünülmektedir. Plan dönemi amaç maliyetlerine ilişkin alttaki tabloda ayrıntılı 

bilgiye yer verilmiştir 
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Tablo 6: Amaç ve Hedef Maliyetleri Tablosu 

Amaç ve Hedef No 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam Maliyet 

Amaç 1 9517025 10468727 11515600 12667160 13933876 58102388 

Hedef 1.1 2876485 3164135 3480548 3828603 4211463 17561234 

Hedef 1.2 2517516 2769267 3046194 3350813 3685895 15369685 

Hedef 1.3 1976817 2174498 2391948 2631143 2894257 12068663 

Hedef 1.4 2146207 2360827 2596910 2856601 3142261 13102806 

Amaç 2 8631720 9494892 10444381 11488820 12637701 52697514 

Hedef 2.1 3176419 3494061 3843468 4227815 4650589 19392352 

Hedef 2.2 2683871 2952258 3247483 3572232 3929455 16385299 

Hedef 2.3 2771430 3048573 3353430 3688773 4057657 16919863 

Amaç 3 41.830.644 46.013.708 50.615.079 55.676.587 61.244.246 255.380.264 TL 

Hedef 3.1 17.042.114 18.746.326 20.620.958 22.683.054 24.951.359 104.043.811 

Hedef 3.2 7.967.742 8.764.516 9.640.967 10.605.064 11.665.571 48.643.860 

Hedef 3.3 16.820.788 18.502.867 20.353.153 22.388.469 24.627.316 102.692.593 

Amaç 4 34.748.207 38.223.027 42.045.330 46.249.863 50.874.850 212.141.277 TL 

Hedef 4.1 9.074.372 9.981.810 10.979.991 12.077.990 13.285.789 55.399.951 

Hedef 4.2 11.066.308 12.172.939 13.390.233 14.729.256 16.202.181 67.560.916 

Hedef 4.3 14.607.526 16.068.279 17.675.107 19.442.618 21.386.879 89.180.410 

Amaç 5 27223117 29945429 32939972 36233969 39857366 166199853 

Hedef 5.1 6197132 6816847 7498532 8248385 9073223 37834119 

Hedef 5.2 5631720 6194892 6814381 7495819 8245401 34382213 

Hedef 5.3 8394265 9233691 10157060 11172766 12290043 51247825 

Hedef 5.4 3816518 4198169 4617986 5079785 5587764 23300222 

Hedef 5.5 3183482 3501830 3852013 4237214 4660935 19435474 

Amaç 6 31.206.988 34.327.687 37.760.456 41.536.501 45.690.152 190.521.784 TL 

Hedef 6.1 31206988 34327687 37760456 41536501 45690152 190521784 

Hedef 6.2 9959677 10955646 12051211 13256331 14581972 60804837 

Hedef 6.3 8562418 9418659 10360525 11396578 12536229 52274409 

Hedef 6.4 4568272 5025099 5527609 6080370 6688407 27889757 

Amaç 7 4.205.197 4.625.717 5.088.288 5.597.117 6.156.829 25.673.148 TL 

Hedef 7.1 2.655.914 2.921.505 3.213.656 3.535.021 3.888.524 16.214.620 

Hedef 7.2 1.549.283 1.704.211 1.874.633 2.062.096 2.268.305 9.458.528 

Toplam 157.362.898 173.099.188 190.409.107 209.450.018 230.395.019 960.716.231 TL 

Genel yönetim 

giderleri 
39.340.725 43.274.797 47.602.277 52.362.504 57.598.755 240.179.058 TL 

Toplam kaynak 196.703.623 216.373.985 238.011.384 261.812.522 287.993.774 1.200.895.288 TL 
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İzleme ve Değerlendirme 

Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 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. 

Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nın izlenmesi ve 

değerlendirilmesi uygulamaları, MEB 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli çerçevesinde yürütülecektir. İzleme ve değerlendirme 

sürecine yön verecek temel ilkeler şunlardır: 

• Katılımcılık 

• Saydamlık 

• Hesap verebilirlik 

• Bilimsellik 

• Tutarlılık 

• Nesnellik 

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 

Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve 

Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini; 

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleşme durumlarının 

belirlenmesi, 

2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle 

kıyaslanması, 
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3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin Müdürlüğümüz faaliyet 

alanlarına dağılımının belirlenmesi, 

4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı, 

5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması, 

6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

süreçleri oluşturmaktadır. Stratejik plan izleme ve değerlendirme sürecine detaylı 

bakıldığında ise aşağıdaki şema ortaya çıkmaktadır: 

 

 

 

Şekil 7: Beykoz ilçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Modeli 
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İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi 

  

 Beykoz İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan 

performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez 

yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, 

Strateji Geliştirme Bölümü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları 

göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak pekiştirilmiş 

edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst 

yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını 

sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde Strateji Geliştirme Bölümü 

tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu 

gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak pekiştirilmiş edilecektir. Yılsonu 

gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri 

üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli 

tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve 

değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 Ayrıca, okul, kurum ve müdürlük düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme 

yüzdesi izleme ve değerlendirme sistemi üzerinden takip edilecek ve göstergelerin 

gerçekleşme durumları düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 İzleme ve değerlendirme takviminin ana hatları ile yıllık olarak işleyişi 

aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

Tablo 7: İzleme Değerlendirme Takvimi 

 İşlem Tarih Sorumlu 

1 Önceki yılın tamamına ait gerçekleşme verilerinin ve mevcut 
yılın yılsonu hedeflerinin belirlenmesi  

Ocak 
İlgili 

Birimler 

2 İzleme ve değerlendirme verilerinin analizi ve 
değerlendirilmesi  

Ocak-Şubat SGB 

3 Stratejik plan değerlendirme raporunun hazırlanması ve 

sunumu 
Şubat SGB 

4 Hedefler ile ilgili görüşme ve toplantıların koordine edilmesi Ocak SGB 

5 Ara izleme dönemi için gerekli hazırlıkların tamamlanması Haziran SGB 

6 İlk altı aylık gerçekleşme verilerinin belirlenmesi 
Temmuz 

İlgili 

Birimler 

7 İzleme verilerinin analizi (Birim ve Plan bazında)  Temmuz SGB 

8 Stratejik plan izleme raporunun hazırlanması ve sunumu Temmuz SGB 

9 Hedefler ile ilgili görüşme ve toplantıların koordine edilmesi Ağustos SGB 

10 Stratejik plan izleme ve değerlendirme sürecinin 
değerlendirilmesi  

Eylül SGB 

11 Yıllık izleme ve değerlendirme dönemi için gerekli 
hazırlıkların tamamlanması  

Aralık SGB 
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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 

toplanmıştır. 


