
GÜNCELLEME KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

1- Aşağıdaki “Hedef” Birim görüşleri ve 11. Kalkınma Planı doğrultusunda 
Stratejik Planda güncellenmiştir. 

Değişiklikler 
Eski Hâli Yeni Hâli 

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

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

2- Aşağıdaki “Performans Göstergeleri” Birim görüşleri ve 11. Kalkınma 
Planı doğrultusunda Stratejik Planda güncellenmiştir. 

Değişiklikler 

Eski Hâli Değişiklik 
Kapsamı 

Yeni Hâli 

PG 1.3.4 Yurtdışı öğretmen eğitimi 
sertifika programına katılan yabancı 
dil öğretmeni oranı (%)  

Gösterge 
İfadesi 

Değiştirildi 

PG 1.3.3 Yabancı Dil Mesleki 
Gelişim Programlarına katılan 
yabancı dil öğretmen sayısı 

PG 4.2.3. Tasarım-beceri atölyesi 
açılan okul oranı (%) 

Gösterge 
İfadesi ve 

Ölçü Birimi 
Değiştirildi 

PG 1.4.5. Tasarım ve beceri 
atölyesi sayısı 

PG 2.2.4 İBBS-1 düzeyinde 
öğretmenlerin ortalama hizmet süresi 

Eski 
Gösterge 

Yeni 
Gösterge ile 
Değiştirildi 

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

PG 2.2.5 YLSY kapsamında yurt 
dışında stratejik alanlarda lisansüstü 
öğrenim gören bursiyer oranı (%) 

Gösterge 
Yeri 

Değiştirildi 

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

PG 3.1.4 Erken çocukluk eğitiminde 
desteklenen şartları elverişsiz 
ailelerin oranı (%) 

Gösterge 
İfadesi ve 

Ölçü Birimi 
Değiştirildi 

PG 3.1.4 Erken çocukluk 
eğitiminde desteklenen şartları 
elverişsiz öğrenci sayısı 

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

Gösterge 
İfadesi 

Değiştirildi 

PG 5.1.2. Rehberlik 
öğretmenlerinden mesleki gelişime 
yönelik hizmet içi eğitime 
katılanların oranı (%) 
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PG 1.3.3 Yabancı dil sınavında 
(YDS) en az C seviyesi veya 
eşdeğeri bir belgeye sahip olan 
öğretmen oranı (%) 

Gösterge 
Çıkartıldı - 

PG 2.3.1. Okul tabanlı bütçe 
sisteminin kurulması (%) 

Gösterge 
Çıkartıldı - 

PG 3.2.5 Tasarım ve Beceri Atölyesi 
kurulmasına yönelik düzenleme 
yapılması (%) 

Gösterge 
Çıkartıldı - 

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

Gösterge 
Çıkartıldı - 

PG 4.3.1 Fen lisesi kurulmasına 
yönelik fizibilite çalışması yapılan 
teknokent oranı (%) 

Gösterge 
Çıkartıldı 

- 
 

Not:  Performans göstergelerinin hedef değerleri de mevcut duruma ve gelişmelere göre güncellenmiştir. 
 

 
3- Aşağıdaki “Stratejiler” Birim görüşleri ve 11. Kalkınma Planı 
doğrultusunda Stratejik Planda güncellenmiştir. 
 

Değişiklikler 
Eski Hâli Değişiklik 

Kapsamı 
Yeni Hâli 

S 2.1.1 Bakanlığın tüm kararları 
veriye dayalı hâle getirilecek ve 
bürokratik süreç azaltılacaktır. 

İfade 
Değiştirildi 

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

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

Yeni 
Eklendi - 

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

Yeni 
Eklendi - 

S 2.2.1  Öğretmen ve okul 
yöneticilerinin mesleki gelişim 
sistemi yeniden yapılandırılacaktır. 

İfade 
Değiştirildi 

S 2.2.1 Öğretmen ve okul 
yöneticilerinin mesleki gelişimlerini 
sağlamak üzere hizmetiçi eğitim 
sistemi yeniden yapılandırılacak ve  
hizmetiçi eğitimler düzenlenecektir. 
 

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

Yeni 
Eklendi - 
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S 2.3.2  Bakanlığın kararlarının 
veriye dayalı hâle getirilmesine 
yönelik olarak istatistik altyapısı 
güçlendirilecek, iç kontrol eylem 
planının uygulanması sağlanarak her 
yıl iç kontrol değerlendirme raporu 
hazırlanacak ve il planlarının 
izlenmesine yönelik sistem 
kurulacaktır. 
 

Yeni 
Eklendi - 

S 2.4.2  Bakanlığın taraf olduğu 
davalarda Bakanlığın temsili, 
işlemlerin takibi, anlaşmazlıkları 
önleyici hukuki tedbirlerin alınması 
ve hukuk birimlerine verilen diğer 
görevlerin yerine getirilmesi 
sağlanacaktır. 
 

Yeni 
Eklendi - 

S 3.2.2 İlkokul ve ortaokullar 
gelişimsel açıdan yeniden 
yapılandırılacaktır. 

İfade 
Değiştirildi 

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

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

Yeni 
Eklendi - 

S 4.1.1 - Kız çocukları ile gezici ve 
geçici mevsimlik tarım işçiliğinde 
çalıştırılan çocuklar başta olmak üzere 
özel politika gerektiren gruplar ile 
diğer tüm öğrencilerin ortaöğretime 
katılımlarının artırılması, devamsızlık 
ve sınıf tekrarlarının azaltılmasına 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 
 

İfade 
Değiştirildi 

S 4.1.1 Kız çocukları ile özel politika 
gerektiren gruplar başta olmak üzere 
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. 
 

İfade 
Değiştirildi 

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

S 5.2.2 Başta özel eğitime ihtiyaç 
duyan bireylerin kullanımına uygun 
olmak üzere okul ve kurumların fiziki 
imkânları iyileştirilecektir. 
 

Yeni 
Eklendi - 
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S 5.2.3 Küçük onarım ve donatım 
hizmetleriyle okul ve kurumların 
fiziki imkânları ihtiyaçlar 
doğrultusunda iyileştirilecektir. 

Yeni 
Eklendi - 

S 6.1.1 - Mesleki ve teknik eğitimin 
görünürlüğü artırılacaktır.  
 

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

İfadeler 
Birleştirildi 

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

S 6.2.1 - Alan ve dalların öğretim 
programları ve öğretim süreleri sektör 
talepleri ile gelişen teknoloji 
doğrultusunda yeniden 
düzenlenecektir. 
 

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

İfadeler 
Birleştirildi 

S 6.2.1 Sektör talepleri ile gelişen 
teknoloji doğrultusunda alan ve 
dalların öğretim programları 
güncellenerek atölye ve laboratuvar 
donanımının bu programlara 
uygunluğu sağlanacak ve döner 
sermaye faaliyetleri desteklenecektir. 

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 - Ülkemizde geçici koruma 
altında bulunan yabancıların 
çocuklarının eğitim ve öğretime 
erişim imkânları artırılacaktır. 

İfadeler 
Birleştirildi 

S 6.4.1 Hayat boyu öğrenme 
programlarının niteliği geliştirilerek 
hayat boyu öğrenemeye katılım ve 
tamamlama oranlarının artırılması 
sağlanacak ve ülkemizde geçici 
koruma altında bulunan yabancıların 
çocuklarının eğitim ve öğretime 
erişim imkânları artırılacaktır. 
 
 
 
 

S 6.4.2 Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın eğitim öğretime 
erişim imkânları ile yurt dışında 
lisansüstü öğrenim gören resmi 
bursiyerlerin niteliği artırılacaktır. 

Yeni 
Eklendi 

 
- 

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

Yeni 
Eklendi 

 
- 
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4- Aşağıdaki “Eylemler” Birim görüşleri ve 11. Kalkınma Planı 
doğrultusunda Stratejik Planda güncellenmiştir. 
 

Değişiklikler 
Eylemler Değişiklik Durumu 

2.2.2.3 Sözleşmeli öğretmelerimizin görev sürelerinin 
kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır. 
 

Çıkartıldı 

2.2.2.8 Konut imkânlarının kısıtlı olduğu bölgelerde 
öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut 
yatırımlarına devam edilecektir. 
 

Eklendi 

6.1.1.9 Bireylerin tek bir noktadan mesleki ve teknik 
eğitimle ilgili konulara erişebilmesinin kolaylaştırılmasını, 
arz- talep eşleşmesinin sağlanmasını, bireye mesleki 
rehberlik ve kariyer süreçlerinde destek olunmasını 
sağlayacak bir mesleki ve teknik eğitim portalı 
oluşturulacaktır. 
 

Eklendi 

6.1.1.10 Uluslararası koruma ve geçici koruma 
altındaki öğrencilerin ortaokul ve liseye geçişleri 
artırılacak, bu öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre mesleki 
ve teknik eğitime yönlendirilecektir. 
 

Eklendi 

6.2.1.9 Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının atölye ve 
laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-
istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir. 
 

Eklendi 

6.4.3.5 IPA III döneminde Bakanlığın ilgili tahsisattan 
maksimum düzeyde faydalanmasını temin edecek proje 
tekliflerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
 

Eklendi 

6.4.3.6 Eğitim ve öğretim alanında diğer ülke ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmaları yapılacaktır. 
 

Eklendi 

7.1.3.4 Erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim hizmeti 
veren kurumların sayıları artırılacak ve hizmet sunum 
modelleri çeşitlendirilecek, denetimleri artırılacaktır. 
 

Eklendi 
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