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Öz
Bu araştırmada İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 2015-2019 yılları için
hazırlanan stratejik planlarda yer alan temel değerlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın çalışma evrenini, 81 il milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan
2015-2019 dönemi İl Milli Eğitim Mü-dürlüğü stratejik planları oluşturmaktadır.
Çalışma evrenini oluşturan İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan
stratejik planlardaki temel değer ifadeleri kodlanmıştır. İlgili değer ifadeleri stratejik planlardan doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planlarında en çok yer alan on değer; sırasıyla şeffaflık ve hesap
verilebilir-lik, adalet, yeniliklere açık olmak, güvenirlik, ahlaki değerlere bağlılık,
katılımcılık, bilimsellik, saygı, tarafsızlık ve insan haklarına saygı değerleridir.
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Abstract
In this research, the first aim was analyze the basic values of the strategic plans
prepared by the Provincial Directorates of National Education for 2015-2019.
Content analysis was used in the research from qualitative research methods. The
Provincial National Education Directorate of the period constitutes strategic plans
of 2015-2019 prepared by eighty one provincial education directorate. The core
value statements in the strategic plans prepared by the Provincial Directorates
of National Education which constitute the working universe are coded. Direct
values are supported from the strategic plans.Provincial National Education Directorates give importance to ten values that take the most place in the strategic
plans of are; transparency and accountability, justice, openness to innovation,
trustworthiness, commitment to moral values, participation, scientificness, respect, impartiality and respect for human rights.
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Extended Summary
Introduction:
The plan includes the selection of means to achieve the specified objectives and a predetermined mode of action (Eren, 2013,
Ertürk, 2011, Akgemci, 2013), the concept of planning; (Can, 2002; Koçel, 2011, Mucuk, 2005), a process that is pursued in order
to achieve a goal with short and long-term goals, to implement a plan, activities, efforts, and ways to be followed. Planning is to
take the necessary decisions and implement them in order to reach the determined goals and targets with minimum cost within the
determined periods (Coşkun, 2006: 120). Today, especially in information and communication technologies the new developments
emerging in all areas of final life affect organizations and necessitate that organizations make and implement decisions that will
adapt to the changes and developments experienced. . (Elibol, 2005; Erdil and Keskin, 2002: Eren, 2016: 11; Tagraf, 2002; Özgen
and Yalçın, 2015). Strategic planning is a process that encompasses the processes and practices required to imagine the future positions of stakeholders and to achieve that position. In addition, strategic planning enables the organization to use limited resources
efficiently and rationally (Küçüksüleymanoğlu, 2008; Nartgün, 2000). Strategic plan consists of situation analysis, explanation of
how participation is provided, future direction, mission, vision, core values, strategic objectives and targets, monitoring and evaluation. Strategic plan consists of situation analysis, explanation of how participation is provided, future direction, mission, vision,
core values, strategic objectives and targets, monitoring and evaluation. The determination of basic values that give direction to a
knight guides the decisions made by the organization, the choices that they make and the strategies they will determine, contributes
to the formation of organizational identity and management philosophy and motivation of employees (DPT, 2006; Sabuncuoğlu
ve Vergiliel Tüz, 2013). The main values are composed of people, processes and performance (DPT, 2006; Güven and Bağdigen,
2008). It is observed that the studies conducted when the relevant literature is examined are mostly oriented towards universities
and there is no study about the basic values which are the top educational institution in the provincial level and which are directed
to the strategic plans of the provincial national education directorates which are the binding features of the strategic plans and the
institutions attached to them.
The Aim of the Research:
The aim of this research is to determine the level and manner of values expressed in the strategic plans prepared by the provincial
national education directorates and to examine the values expressions in accordance with the values expressed in the Ministry of
National Education’s 2015-2019 Strategic Plan. For this purpose, the following questions have been answered;
1.

What are the values in the strategic plans prepared by provincial national education directorates?

2.

How are the values distribute thematically in the strategic plans prepared by provincial national education directorates?

3.

How are the values distribute thematically in the strategic plans prepared by provincial national education directorates?

Method:
A descriptive survey model was used to determine the values in the strategic plans of the Provincial National Education Directorates and to examine the correspondence of the value expressions with the values expressed in the Ministry of National Education
2015-2019 Strategic Plan. The study universe constitutes strategic plans of the Provincial Directorate of National Education prepared by eighty provinces. The research data (from June to October 2015) were collected from the values expressed in the strategic
plans of the 81 provincial national education directorates that prepared and published their strategic plans for the 2015-2019 period
on their web sites. The collected data were analyzed by content analysis technique. The values obtained are collected under certain
headings and their frequencies are subtracted. Finally, the frequencies are grouped close to each other and the themes are formed. In
order to ensure validity and reliability in research; The methods and stages of the research are described in a clear and detailed way
and the raw data of the research is kept for the purpose of examining consistency when necessary
Findings and Results:
In this research, the values of the strategic plans of 2015-2019 period prepared by the provincial national education directorates.
The level of harmonization of these values with the expressed in the Ministry of National Education 2015-2019 Strategic Plan have
been determined. Eighty values were obtained in the strategic plans of the Provincial Directorates of National Education and the
ten most valued values were; justice transparency and accountability, participation, openness to innovation, trustworthiness, commitment to moral values, scientificness, respect, impartiality and responsibility. When the values were examined thematically, it
was determined that the values that take place most in the strategic plans of the Provincial Directorates of National Education took
place in “processes”. The top ten values in the provincial national education directorates’ strategic plans are as follows; manage
change, the empathic approach, sincerity, appreciation, peace, self-assessment, guidance and loyalty. Only the values in the Ministry
of National Education 2015-2019 Strategic Plan are considered to be the values that are most represented in the provincial plans of
reliability and justice and the values of analytical and scientific outlook, sensitivity towards the right to life and living beings and
artistic sensitivity, Values. It can be said that the values in the Ministry of Education’s 2015-2019 Strategic Plan are represented in
the strategic plans of the Provincial National Education Directorates in the middle level (60%) and in terms of values.
Based on the findings obtained in the research, it is aimed to explain to the stakeholders what the values on the strategic plan are,
to learn the institutional values of the stakeholders through various managerial activities, seminars and in-service training activities,
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stakeholders to pay attention to the primacy of values in the institutional structure. The researchers evaluated the values determined
by the provincial national education directorates and examined the compliance levels of the stakeholders in the implementation
process.
1. Giriş
Plan, belirlenen amaçlara ulaşmak için araçların ve yolların seçilmesi, önceden belirlenmiş bir hareket tarzı (Ak-gemci, 2013;
Eren, 2013; Ertürk, 2011), planlama kavramı ise; bir planı uygulamaya yönelik olarak, kısa ve uzun dönemli hedeflerle amaca ulaşmak için takip edilen bir süreci, etkinlikleri, çabayı ve takip edilecek yollara dair düşün-celerin sistematize edilmesidir (Can, 2002;
Koçel, 2011; Mucuk, 2005). Planlama belirlenen süreler içinde en az mali-yetle, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için gerekli
kararları almak ve uygulamaya koymaktır (Coşkun, 2006:120).
Günümüzde özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler sonucu hayatın bütün alanlarında ortaya çıkan yeni
gelişmeler, örgütleri etkilemekte, bu durum örgütleri yaşanan değişim ve gelişmelere uyum sağlayacak ka-rarlar almalarını ve uygulamalarını zorunlu kılmıştır (Elibol, 2005; Erdil ve Keskin, 2002; Eren, 2016: 11; Özgen ve Yalçın, 2015; Tağraf, 2002). Örgütlerin
bu değişimlere ayak uydurmaları ve hedefleri doğrultusunda kendilerini sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. Örgütler bunu
sağlayabilmek için geleceği planlamak zorundadır. Bu noktada örgütlerin daha önce olmadığı kadar geleceğe yönelik stratejiler geliştirmeleri ve stratejilere dayalı stratejik planlama çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Çünkü stratejik planlar, geleceğin tahmin
edilmesinin çok zor olduğu durumlar-da yönetme becerilerinin oluşturulması ve sürdürülmesidir (Arabacı, 2007; Nartgün, 2004).
Stratejik planlama bir örgütün paydaşlarının gelecekteki konumlarını hayal etmeleri ve bu konuma ulaşmak için gerekli olan
işlem ve uygulamaları kapsayan bir süreçtir. Ayrıca, stratejik planlama örgütün kısıtlı kaynaklarının ve-rimli ve rasyonel bir şekilde
kullanabilmesini sağlar (Küçüksüleymanoğlu, 2008; Nartgün, 2000). Stratejik planlama, genel olarak bir örgütün veya kurumun ne
olduğu, ne yaptığı ve neden yaptığına yön veren karar ve faaliyetleri üret-mek için oluşturulmuş eylem planlarıdır (Bryson, 2011).
Stratejik planlama kurumsal işleyiş içinde, eski deneyimlerin ışığında yeni fırsatları fark etmeyi ve öncellikleri belirlemeyi sağlayan
stratejik bir sürecin en önemli unsuru ve başlan-gıç aşamasıdır. (Allison, 2005; Gül ve Kırılmaz, 2013), Örgütsel ve çevresel koşullar ile örgütsel hedefler ışığında örgü-tün mevcut durumundan geleceğe yönelik bir yol haritası çizilmesini sağlayan üst yönetim
aracıdır (DPT, 2006; Öz-mantar, 2011; Yelken, Kılıç ve Üredi, 2010).
Stratejik planlama; işletmeyi veya kurumu, bugünden tasarlanan bir geleceğe taşıma (Narinoğlu, 2014), düzenli ve mantıklı
düşünmeye sevk etme (MEB, 2009a), kurumun veya işletmenin kaynakları ile kabiliyetlerini en verimli şekil-de kullanarak kurumu
rekabet edebilir hale getirme (İlğan, Erdem, Taşdan ve Menduhoğlu, 2008) gibi örgütsel amaçlar taşır. Örgütün değişimi yönetmeye
dayalı amaç ve hedefleri, bu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye uygun stratejik yöntemleri gerekli kılar (MEB, 2009). Stratejik
planlama, diğer tüm planlama türlerine kıyasla daha kapsamlı, daha uzun süreli, daha esnek, daha dinamik ve amaca odaklı olan,
eyleme yönelik dolayısıyla proaktif bir planlama türü-dür (Karaman, 2011).
Toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanda olan değişim ve gelişimlerin eğitim kurumlarını da yansımaları
olmaktadır. Bunun sonucu olarak eğitim kurumları bu değişimlere ayak uydurabilmek için kendilerini yeni gelişmelere göre gözden
geçirmelidir. Eğitim kurumlarının kendilerine yüklenilen yasal yükümlülük ve kamuoyu bek-lentilerini karşılayabilmek için iyi bir
planlamaya ve bu planın uygulamasına ihtiyaçları vardır. Bu amaca yönelik olarak stratejik planlama kamu kurumlarında 2003 yılından itibaren öncellikle pilot olarak, daha sonra ise tüm ku-rumlarda yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir (Türk ve Ünsal, 2007).
Stratejik plan, durum analizi, katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklama, geleceğe yönelim, misyon, vizyon, temel
değerler, stratejik amaç ile hedefler, izleme ve değerlendirme bölümlerinden oluşur. Bir örgüte yön veren temel değerlerin belirlenmesi, örgütün aldığı kararlara, yaptığı seçimlere ve belirleyeceği stratejilere rehberlik eder, örgütsel kimlik ile yönetim felsefesinin
oluşmasına ve çalışanların motive edilmesine katkı sağlar (DPT, 2006; Sabun-cuoğlu ve Vergiliel Tüz, 2013). Örgütlerin temel
karakterini ve onları diğer örgütlerden ayıran yönlerini ortaya koyan değerlerin çalışanların çoğunluğu tarafından benimsenmesi ve
örgüt çalışmalarında içselleştirilmesi, kurumsal değerle-rin oluşmasını sağlar (Deal ve Kennedy, 2000; Sabuncuoğlu ve Tüz, 2001).
Kurumsal değerler, kurumun işleyiş ve başarısı üzerinde anahtar rolü oynar. Değerler, kurumsal misyon ve vizyo-nun temelini
oluşturur (MEB, 2010). Değerler, kurumsal kültürün ardında yatan inanç ve ahlaki normlardır, kurum içindeki ilkeler ve davranış
standartlarına anlam kazandırır, çalışanların davranışlarını nitelendirmeye, değerlendir-meye ve yargılamaya yarayan standartların
kaynağını oluşturur. Çalışanlar arasında ortak bir amaç birliği sağlaya-rak örgüt kültürünü ve örgüt başarısının temelini oluşturur
(Deliz,1997; Küçüksüleymanoğlu, 2008; Şişman, 2002; Yurtseven, 1998; Yüce, 2007). Kurumun tüm paydaşları, çalışmalarında bu
değerleri referans almalı, karar alma süreçlerinde kurumsal değerlerden ödün vermemelidirler (Özmantar, 2011). Temel değerler ise
kişiler, süreçler ve per-formanstan oluşan bir bütündür (DPT, 2006; Güven ve Bağdigen, 2008). Azimli olmak, çalışkanlık, başarı,
sorumlu-luk, eşitlik, bağımsızlık, güven, doğruluk, cesaret, saygı, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi, özgürlük, sağduyu,
örgütsel anlamda bağlılık, insan hakları ve demokrasinin evrensel değerleri, çevreye ve canlıların yaşam hakkına du-yarlılık, analitik ve bilimsel bakış, girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik, sanatsal duyarlılık ve sanat becerisi, meslek etiği ve ahlak, tarafsızlık,
adalet, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi değerler kurumsal yaşamda önemli yer tutan değerler arasındadır (Kaplan,
2015; MEB, 2015; Şişman, 2002)
Kurum değerleri çalışanlarla birlikte belirlenmelidir. Belirleme çalışmalarında öncelikli olan kurumda var olan de-ğerler ortaya
çıkarılır. Ardından kurumda olmayıp da olmasını istediğimiz değerler belirlenir. Değerlerin belirlenmesin-den sonra katılımcı bir
anlayışla bu değerler öncelik sırasına konur (MEB, 2010). Değerler hedefe ulaştıracak olan davranışlarınızı belirler. Değerler,
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kurum çalışanları ile birlikte tespit edilmeli, tartışılmalı, çalışanların kurumsal değer-leri kabul etmeleri ve kendi yaşamlarında
içselleştirmiş olmaları gerekmektedir (Gertsen ve Zolner, 2012; Welch, 2008). Belirlenen kurumsal değerlerin tüm çalışanlar tarafından bilinmesi, hedeflere ulaşmada başarı ve birliktelik sağlar (Çalık, 2003; DPT, 2006; Goodstein, Nola ve Pfeiffer, 1993; MEB,
2009a; Öztürk ve Dündar, 2003). Kurumlar arasında önemli bir yer teşkil eden eğitim kurumlarında da değerler oluşturma ve bu
değerleri paydaşlarıyla paylaşarak hayata geçirme süreci, kurum açısından hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, eğitim kurumlarının çevresel koşulları değerlendirmeleri ve toplumun talepleri ile ülkenin gerçekleri çerçevesinde bir sentez yaparak, açık ve dışa
dönük stra-tejiler geliştirme gerekliliği kaçınılmazdır (MEB, 2009). Eğitim kurumları arasında yer alan il milli eğitim müdürlükleri
de bu gerekliliği yerine getirmek amacıyla stratejik plan geliştirmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013/26 nolu Genelge’si ile
2015-2019 stratejik plan hazırlık çalışmaları başlamış, 2015 yılı başında planlar onaylanarak illerin web sitelerinde yayınlanmıştır.
İlgili alanyazın incelendiğinde ülkemizde değerler ile ilgili pek çok araştırma yapılmış olup, son yıllarda stratejik planlamada
değerler ile ilgili ça¬lışmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Değerler ile ilgili literatür incelendiğinde; ders kitap-larında değerler
(Aral, 2008; Candan ve Ergen, 2014; Gör, 2013; Güzel, 2013; Karagöz, 2009; Özkan, 2010; Yaman, Taflan ve Çolak, 2009), değerler
ile ilgili öğretmen görüşleri (Akbaş, 2009; Ateş, 2014; Can, 2008; Fidan, 2009; Balcı ve Yanpar, 2013; Baysal, 2013; Izgar, 2013;
Maya, 2017; Oğuz, 2012; Şahin, 2010; Tokdemir, 2007; Varol, 2013), öğretim programlarında değerler (Akbaş, 2004; Aktan, 2018;
Baydar, 2009; Çengelci, 2010; Kaymakcan ve Meydan, 2011; Keskin, 2008; Uçar, 2009), edebi eserlerde değeler (Akkaya, 2013:
Aktan, 2012; Aktan ve Kılıç, 2015; Bulut, 2011; İnan Kılıç, 2009; Kalaça, 2013; Kılıç ve Aktan, 2015; Kumbasar, 2011; Külünkoğlu, 2010; Yılmaz, 2013) değer tercihleri (Akkaya, 2013; Aydın, 2003; Dilmaç, Bozgeyikli ve Çıkılı, 2008; Dilmaç, Ertekin ve Yazıcı,
2009; Yılmaz, 2009), eğitim yöneticilerinin değerler ile ilgili görüşleri (Aslanargun, 2012; Baloğlu ve Balgalmış, 2005; Demirtaş
ve Ekmekyapar, 2012; Maya, 2013; Okudan ve Ekşi, 2011; Parlar, Çavuş, Levent ve Ekşi, 2010; Şahin Fırat, 2010; Yılmaz, 2007)
, yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gözünde öğretmenin sahip olması gereken değerler (Çubukçu ve diğerleri, 2012; Gündüz ve
Çoşkun, 2012; Özdemir ve Sezgin, 2011; Yiğittir, 2010), okul hayatında değerler (Bektaş, Nalçacı ve Karadağ, 2014; Çengelci, Hancı ve Karaduman, 2013; Meydan, 2014; Turan ve Aktan, 2008), öğretim elemanlarının örgütsel değerlere ilişkin görüşleri (Nartgün,
2006), devlet üniversitelerinde değer algısı ve analizi (Arabacı ve Gündüzalp, 2014; Arslan, 2009), eğitim kurumlarında paylaşılan
değerler (Aslan, Özer ve Ağıroğlu Bakır, 2009), ilköğretim ve ortaöğretim okullarının stratejik planlardaki değerler (Altınkurt ve
Yılmaz, 2011) ile ilgili araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde yapılan çalışmalarda çoğunlukla
değerlerle ilgili öğret-men, yönetici, öğretim elemanları görüşleri; edebi kitaplarda, ders kitaplarında ve öğretim programlarında değerler, okul hayatında, üniversitelerde ve eğitim kurumlarında paylaşılan değerlerin ele alındığı, il düzeyinde en üst eğitim kurumu
olan ve hazırladıkları stratejik planları ile kendilerine bağlı bulunan kurumları da bağlayıcı özelliği olan il milli eğitim müdürlüklerinin stratejik planlarına yön yeren temel değerlerle ile ilgili bir çalışma yer almadığı görülmektedir. Bu araştırma İl milli eğitim
müdürlüklerinin stratejik planlarına yön veren temel değerleri yansıtması açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı, il
milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan değer ifadeleri¬nin ne düzeyde ve ne şekilde bulunduğunu ortaya koymak, belirlenen değer ifadelerinin Milli Eğitim Ba-kanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değer ifadeleri ile
uyumunu incelemektir. Bu amaç doğrultusunda aşa-ğıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik planlardaki değerler nelerdir?
2. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik planlardaki değerler tematik olarak nasıl dağılım göstermektedir?
3. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerin il milli eğitim müdürlüklerine ait stra-tejik planlarda
yer alma düzeyleri nasıldır?
2. Yöntem
Araştırmanın Modeli
İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında yer alan değerleri belirlemek ve belirlenen değer ifadelerinin Milli Eğitim
Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değer ifadeleri ile uyumunu incelemek amacıyla yapılan bu araştırmada betimsel
tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama modelinde bilimin gözlem, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri tespit etme ve kontrol edilen değişmez ilkeler üzerinde genellemelere varma nitelikleri söz konusu-dur. Yani bilimin tasvir fonksiyonu ön plandadır,
araştırmaya konu olan birey, olay, durum yada nesne, kendi koşulla-rı içinde ve olduğu gibi açıklanmaya çalışılır. (Karasar, 2012;
Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmada il milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında yer alan değerler analiz edilmiş ve var
olduğu şekliyle betim¬lenmeye çalışılmıştır.
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma evrenini seksen bir il tarafından hazırlanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik planları oluş-turmaktadır.
Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmemiş çalışma evreninin tamamına ulaşılmıştır. Çalışma evre-nini seksen bir ile ait il milli
eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan 2015-2019 dönemi stratejik planları oluşturmuş-tur.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırma verileri 2015-2019 dönemi stratejik planlarını kurum web sitelerinde yayınlayan 81 il milli eğitim müdür-lüğüne ait
strate¬jik planlarda yer alan değer ifadele¬rinden toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Toplanan
veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen değer ifadeleri belli başlıklar altında toplanarak frekansları çıkarılmışKastamonu Education Journal Volume:26 Issue:6
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tır. Son olarak frekansları çıkarılan ifadelerden birbirine yakın olarak gruplandırıla-rak temalar oluşturulmuştur. 81 il milli eğitim
müdürlüklerinin strate¬jik planlarında yer alan değer ifadelerinin analizin-de sırasıyla aşağıdaki işlemlere yer verilmiştir:
• 81 il milli eğitim müdürlüklerinin strate¬jik planlarında değerlerin ifade edildiği kelime, kelime grupları veya cümleler tespit
edilerek kodlandı.
• Tespit edilen kelime, kelime grupları ve cümlelerin temsil ettiği değer veya değerler ile ilgili uzman görüşü alına-rak, değer
veya değerlerin doğruluğu test edildi.
• Değerlere uygun temalar oluşturuldu.
• Oluşturulan temalarla ilgili uzman teyidi alındı.
• Kodlama yapılırken ve temalar düzenlenirken ham verilere esas alındı. Bu amaçla değerlerle ilgili olarak stra-tejik planlardan
doğrudan alıntılar kullanılarak, veriler betimlendi.
Geçerlik ve Güvenirlik
Değerlerin temalara ayrılması değerler eğitimi alanında akademik çalışmaları olan iki eğitim bilimleri uzmanı tara-fından yapıldıktan sonra, değerler eğitimi alanında çalışmaları bulunan üç öğretim üyesi ve stratejik plan çalışmaları-nı koordine eden üç il
koordinatörüne gönderilmiş, geri gelen dönütler doğrultusunda temalara son şekli verilmiştir. Uzmanlar bu işlemleri birbirinden
bağımsız olarak yapmışlardır. Daha sonra bir araya gelen uzmanlar, farklı temalar altında değerlendirdikleri görüşler üzerinde tartışarak uzlaşıya varmışlardır. İçerik analizi ile elde edilen verilerin güve-nirliğinin sağlanması için, Miles ve Huberman’ın (1994)
“Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100” formülü kullanılmıştır. Araştırmacılar arasındaki güvenirlik oranı % 89 olarak bulunmuştur. Araştırmada güvenirliğin sağlan-ması amacıyla; araştırmanın yöntemleri ve aşamaları açık ve ayrıntılı bir biçimde
betimlenmiş, araştırmanın ham verileri gerektiğinde tutarlılık incelenmesi amacıyla saklanmıştır.
3. Bulgular
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırma birinci problemi doğrultusunda il milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik planlardaki değerler incelenerek analiz edilmiştir. İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında yer alan temel değerlerin dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında yer alan temel değerlerin dağılımı
Değerler
Adalet
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
Katılımcılık
Yeniliklere açık olma
Güvenirlik
Ahlaki değerlere bağlılık
Bilimsellik
Saygı
Tarafsızlık
Sorumluluk
İnsan haklarına bağlılık
Çevre duyarlılığı
İşbirliği
Sürekli Gelişim
Dayanışma
Kaliteli hizmet anlayışı
Verimlilik
Fırsat eşitliği
Plan odaklı olma
Hizmetten yararlananların memnuniyeti
Demokrasi bilinci
Eşitlik
Hoşgörü

f
61
60
56
52
48
46
40
39
36
35
30
29
29
28
26
26
26
24
24
21
21
20
19

Değerler
Çözüm odaklı düşünme
Dürüstlük
Girişimcilik
Paylaşımcı olma
İnsan odaklı olma
Liyakat
İhtiyaç odaklı hizmet anlayışı
Evrensellik
Sevgi
Liderlik
Sanatsal duyarlılık
Yaşam boyu öğrenme
Moral-motivasyon sağlama
Üretkenlik
Her yerde eğitim
İyi insan olma
Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlılık
Kurumsal aidiyet
Mükemmellik
Tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık
Eleştiriye açık olma
Vatanseverlik
Yardımlaşma

f
18
18
18
18
17
17
15
12
12
11
11
11
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6

Değerler
Fedakârlık
Araştırmacılık
Nitelikli eğitim
Olumlu tutum geliştirme
Öğrenci merkezlilik
İdealist Olma
Kamu yararını gözetme
Ulaşılabilirlik
Çalışkanlık
Özgürlük
Sağlıklı bir nesil yetiştirme
Güncellik
Değişimi yönetme
Empatik yaklaşım
Samimiyet
Süreklilik
Takdir etme
Barış
Mesleki uzmanlık
Özdeğerlendirme
Rehberlik
Vefa
Toplam

f
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1118
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İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında yer alan değerlerinin analiz edilmesi sonucu toplam 68 değer ifadesine ulaşılmıştır. İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında en fazla yer alan ilk on değer sırasıyla; adalet (f=61), şeffaflık ve hesap
verilebilirlik (f=60), katılımcılık (56), yeniliklere açık olma (f=52), güvenirlik (f=48), ahlaki değerlere bağlılık (f=46), bilimsellik
(f=40), saygı (f=39), tarafsızlık (f=36) ve sorumluluk (f=35) değerleri olmuştur. İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında
en az yer alan ilk on değer sırasıyla; değişimi yönetme (f=2), empatik yaklaşım (f=2), samimiyet (f=2), süreklilik (f=2), takdir etme
(f=2), barış (f=1), mesleki uzmanlık (f=1), özdeğerlendir-me (f=1), rehberlik ve vefa (f=1) değerleri olmuştur. Araştırma kapsamında incelenen il milli eğitim müdürlükleri stra-tejik planlarında yer alan değerler, performans (f=245), kişiler (f=402) ve süreçler
(f=4721) olmak üzere üç temada (toplam f=1118) gruplandırılmıştır.
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırma ikinci problemi doğrultusunda il milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik planlarda yer alan değerlerin değerler tematik olarak nasıl dağılım gösterdikleri incelenerek analiz edilmiştir. İl milli eğitim müdürlük-leri stratejik planlarında yer alan temel değerlerin tematik dağılımı aşağıda Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında yer alan değerlerin tematik dağılımı

Kişiler

Tema

Kişiler

Frekans (f)
40
36
29
26
26
26

Değerler
Araştırmacılık
İdealist olma
Çalışkanlık
Özgürlük
Empatik yaklaşım
Samimiyet

Frekans (f)
5
4
4
3
2
2

21

Takdir etme

2

9
7
7
5
5
4
3
1
52
46
39
35
29
21
19
18
18
18

Barış
Vefa
Adalet
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
Katılımcılık
Güvenirlik
İnsan haklarına bağlılık
Sürekli gelişim
Fırsat eşitliği
Plan odaklı olma
Eşitlik
Çözüm odaklı düşünme
İnsan odaklı olma
İhtiyaç odaklı hizmet anlayışı
Evrensellik
Yaşam boyu öğrenme
Moral-motivasyon sağlama
Her yerde eğitim

1
1
61
60
56
48
30
28
24
24
20
18
17
15
12
11
9
8

Süreçler

Performans

Tema Değerler
Bilimsellik
Tarafsızlık
İşbirliği
Kaliteli hizmet anlayışı
Verimlilik
Dayanışma
Hizmetten yararlananların
memnuniyeti
Üretkenlik
Mükemmellik
Kurumsal aidiyet
Nitelikli eğitim
Olumlu tutum geliştirme
Ulaşılabilirlik
Sağlıklı bir nesil yetiştirme
Özdeğerlendirme
Yeniliklere açık olma
Ahlaki değerlere bağlılık
Saygı
Sorumluluk
Çevre duyarlılığı
Demokrasi bilinci
Hoşgörü
Dürüstlük
Girişimcilik
Paylaşımcı olma
Liyakat

17

Tarihsel ve kültürel mirasa duyarlılık

7

Sevgi
Sanatsal duyarlılık
Liderlik
İyi insan olma
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık
Eleştiriye açık olma
Vatanseverlik
Fedakârlık

12
11
11
8
7
6
6
5

Yardımlaşma
Öğrenci merkezlik
Kamu yararını gözetme
Güncellik
Değişimi yönetme
Süreklilik
Mesleki uzmanlık
Rehberlik

6
5
4
2
2
2
1
1
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Performans temasında, bilimsellik (f=40), tarafsızlık (f=36), işbirliği (f=29), kaliteli hizmet anlayışı (f=26), verimlilik (f=26),
dayanışma (f=26), hizmetten yararlananların memnuniyeti (f=21) ve üretkenlik (f=9) en fazla yer alan değerler olurken; olumlu
tutum gelişitirme (f=5), ulaşılabilirlik (f=4), sağlıklı bir nesil yetiştirme (f=3) ve özdeğerlendirme (f=1) en az yer alan değerler
olmuştur. Kişiler temasında, yeniliklere açık olma (f=52), ahlaki değerlere bağlılık (f=46), saygı (f=39), sorumluluk (f=35), çevre
duyarlılığı (f=29), demokrasi bilinci (f=21), hoşgörü (f=19), dürüstlük (f=18), girişimci-lik (f=18), paylaşımcı olma (f=18) ve liyakat (f=17) en fazla yer alan değerler olurken; empatik yaklaşım (f=2), Sa-mimiyet (f=2), takdir etme (f=2), barış (f=1) ve vefa (f=1)
en az yer alan değerler olmuştur. Süreçler temasında, ada-let (f=61), şeffaflık ve hesap verilebilirlik (f=60), katılımcılık (f=56),
güvenirlik (f=48), insan haklarına bağlılık (f=30), sürekli gelişim (f=28), fırsat eşitliği (f=24), plan odaklı olma (f=24) ve eşitlik
(f=20) en fazla yer alan değerler olurken; değişimi yönetme (f=2), süreklilik (f=2), mesleki uzmanlık (f=1) ve rehberlik (f=1) en
az yer alan değerler olmuştur. Aşağıda temalarda yer il milli eğitim müdürlüklerine ait stratejik planlarda yer verilen bazı değerler
değerlerden doğrudan alıntılarla aşağıda verilmiştir.
“Temel Değerler; bilimsellik, tarafsızlık, hizmetten yararlananların memnuniyeti, verimlilik, işbirliği… (Bilecik İl MEM 20152019 SP, s.34)”.
“….Yol göstericimiz bilimselliktir, çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliği oluştururuz, çalışanlarımızı takdir eder, kurumun
değerli bir ferdi olduğunu hissettiririz….. (Burdur İl MEM 2015-2019 SP, s.33)”.
“Temel Değerler; …birbirine saygılı davranmak,…..bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleme, …dürüstlük, ….planlamacı
yaklaşım.. (Kayseri İl MEM 2015-2019 SP, s.51)”.
“Temel Değerlerimiz…..çevreye duyarlılık. girişimcilik, yenilikçilik, sanatsal duyarlılık, saygı.(Manisa İl MEM 2015-2019 SP,
s.74)”.
“……Güvenilirlik, eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, ihtiyaç ve beklentilere duyarlılık, katılımcılık, sürekli geli-şim, yetkinliğe
ve uzmanlığa önem vermek.… (Kırıkkale İl MEM 2015-2019 SP, s.47)”.
“…….. Katılımcılık, şeffaflık, insan haklarına saygı, mesleki etik, çözüm odaklı olma, güvenirlik….(Ankara İl MEM 2015-2019
SP, s.48)”.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Araştırmanın üçüncü alt problemi doğrultusunda il milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik plan-lardaki değerlerin Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değer ifadeleri ile uyumunu incelene-rek analiz edilmiştir. Aşağıda Tablo 3’te Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerin il milli eğitim müdürlüklerine ait stratejik
planlarda yer alma düzeyleri verilmiştir.
Tablo 3. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerin il milli eğitim müdürlüklerine ait stratejik
planlarda yer alma düzeyleri
MEB 2015-2019 stratejik planı
değerleri
Güvenilirlik ve adalet
Analitik ve bilimsel bakış
İnsan hakları ve demokrasinin evrensel
değerleri
Şeffaflık ve hesap verebilirlik
Katılımcılık
Yenilikçilik
Girişimcilik
Meslek etiği ve ahlak
Saygınlık
Tarafsızlık
Çevreye ve canlıların yaşam hakkına
duyarlılık
Sanatsal duyarlılık ve sanat becerisi
Yaratıcılık

İl MEM stratejik planında temsil edilen değerler

Frekans (f)

Adalet (f=61), güvenirlik (48), eşitlik (f=24),
Bilimsellik (f=40), plan odaklı olma (f=24), çözüm odaklı
düşünme (f=18), eleştiriye açık olma (f=6), araştırmacılık (f=5),
İnsan haklarına bağlılık (f=30), demokrasi bilinci (f=24), insan
odaklı olma (f=17)
Şeffaflık ve hesap verebilirlik (f=60)
Katılımcılık (f=56),
Yeniliklere açık olma (f=52), güncellik (f=3),
Girişimcilik (f=18), sürekli gelişim (f=28)
Ahlaki değerlere bağlılık (f=46),
Saygı (f=39),
Tarafsızlık (f=36),

133

Çevre duyarlılığı (f=29),

29

Sanatsal duyarlılık (f=11),

11
0
675

Toplam

93
71
60
56
55
46
46
39
36
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Yukarıda Tablo 3 incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerden sadece güvenirlik ve
adalet ile analitik ve bilimsel bakış değerlerinin tüm il planlarında en az bir kez yer aldığı söylenebilir. Çevreye ve canlıların yaşam
hakkına duyarlılık ve sanatsal duyarlılık ve sanat becerisi değerlerinin en az temsil edilen değerler olduğu, yaratıcılık değerinin ise
hiçbir il planında yer almayan değer olduğu görülmektedir. Genel olarak il milli eğitim müdürlüklerinin stratejik planlarında 68 değer ifadesi, 1118 defa yer almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerler ya doğrudan ya da temsil
edilen değerlerle 675 defa (% 60) yer almıştır. Milli Eği-tim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerin il milli
eğitim müdürlüklerine ait stratejik planlarda orta düzeyde temsil edildiği, değerlerin büyük bir kısmının ise (% 40) temsil edilmediği
tespit edilmiştir.
4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada il milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan 2015-2019 dönemine ait stratejik planlardaki değerler ve bu
değerlerin Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değer ifadeleri ile uyum düzeyi belirlenmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planlarında seksen değer ifadesi elde edilmiş olup, İl milli eğitim müdürlüklerinin stratejik planlarında
en çok yer alan değerlerin “süreçler” temasında yer aldığı belirlenmiştir. Planlarda en çok yer alan on değer; sırasıyla şeffaflık ve
hesap verilebilirlik, adalet, yeniliklere açık olmak, güvenirlik, ahlaki değerlere bağlılık, katılımcılık, bilimsellik, saygı, tarafsızlık
ve insan haklarına saygı değerleridir. Değerlere yönelik yapılan bazı çalışmalarda (Aktan, 2012;Çengelci, 2010; Kumbasar, 2011;
Maya, 2013; Özdemir ve Sezgin, 2011; Özkan, 2010; Şahin, 2010; Uçar, 2009; Yiğittir, 2010) saygı değerinin çalışmalarda ön plana
çıkan değerler arasında yer aldığı ve araştırma bulgularımızı desteklediği görülmektedir. Saygı değeri ile ilgili araştırma bulgularımızın aksine yapılan bazı araştırmalarda (Bulut, 2011; Külünkoğlu, 2010) ise saygı değerinin Türkçe ders kitaplarındaki okuma
metinlerinde ve atasözlerinde en az yer alan değerler arasında yer aldığı belirlenmiştir. Değerlere yönelik bazı araştır-malarda ise
(Aktan, 2012; Bulut, 2011; Karagöz, 2009; Kumbasar, 2011; Özkan, 2010) bilimsellik ve yeniliklere açık olma değerlerine yeterli
yer verilmediği belirlenmiştir. Araştırma bulgularımızda bilimsellik ve yeniliklere açık olma değerlerinin stratejik planlarda en fazla
yer alan değerler arasında yer alması, bu değerlere yönelik olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Yine araştırmada ön plana
çıkan değerlerden olan adalet değerine ilişkin bulguların yapılan çalışmalarla tutarlılık gösterdiği söylenebilir. Akkaya (2013) tarafından öğretmen adaylarının değer tercihlerinin ince-lendiği araştırmada adalet ilk üç değer tercihi arasında yer aldığı, Aslanargun
(2012) tarafından yapılan araştırmada okul müdürlerinin sahip olması gereken öncelikli değerler arasında adalet değerine vurgu
yaptıkları, Çubukçu ve arka-daşları tarafından yapılan araştırmada yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli gözünde öğretmenin sahip
olması gereken değerler arasında da adalet değerinin yer aldığı görülmektedir. İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında en
az yer alan ilk on değer sırasıyla; değişimi yönetme, empatik yaklaşım, samimiyet, süreklilik, takdir etme, barış, mesleki uzmanlık,
özdeğerlendirme, rehberlik ve vefa değerleri olmuştur. Barış değeri ile ilgili bulguların yapılan araştırmalarda (Aktan, 2012; Kumbasar, 2011; Maya, 2017) elde edilen bulgularla örtüştüğü söylenebilir.
Arslan’ın (2009) yapmış olduğu “Türk Devlet Üni¬versitelerinde Değerlerin Analizi” başlıklı çalışmasın¬da kırk dev-let üniversitesinin temel değer¬leri incelenerek gruplandırılmıştır. Araştırmada devlet üniversitelerinin değerlerinde öne çıkan ilk yedi
değer; toplumsal sorumluluk, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yenilikçilik, Ata¬türk ilke ve inkılâplarına bağlılık, ahlaki
değerle¬re bağlılık ve çevre bilinci olarak sıralanmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yeniliklere açık olmak, ahlaki değerlere bağlılık, katılımcılık değerleri ile igili bulguların araştırmamızla benzer olduğu, aynı değerlerin
yükseköğretimde olduğu gibi milli eğitim camiasında da öncelik verilen değerler olduğu görülmektedir. Altınkurt ve Yılmaz (2011)
tarafından yapılan başka bir araştırmada Kütahya il mer-kezindeki yetmiş sekiz okula ait stratejik planlardaki vizyon, misyon ve
değerler incelenmiş, stratejik planlarda en çok saygı değeri yer aldığı tespit edilmiştir. Nartgün (2006) tarafından öğretim elemanlarının örgütsel değerlere ilişkin görüş-lerinin belirlendiği araştırmada saygı değeri en fazla öne çıkan örgütsel değer olmuştur.
Aslan ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan araştırmada, okulda tüm paydaşlar arasında paylaşılan değerler olarak güven, sevgi,
saygı, işbirliği ve hedef birlikteliği öne çıkan değerler olmuştur. Araştırma sonuçlarına benzer olarak saygı ve güvenirlik değerleri
araş-tırmamızda en fazla yer alan değerler arasındadır. Arabacı ve Gündüzalp (2014) tarafından yapılan Türkiye’deki Üniversitelerin Değerler Algısı başlıklı araştırmada seksen üç üniversitenin stratejik planlarındaki değerler incelenerek gruplandırılmıştır. Araştırmada üniversitelerin, en çok toplumsallık değer ifadelerine, en az ise üretkenlik değer ifadele-rine yer verdikleri tespit edilmiştir.
Toplusallık değeri il milli eğitim müdürlüğü planlarında yer almazken, üretkenlik değeri ise az düzeyde yer alan değerlerdendir. İl
milli eğitim müdürlükleri ve üniversitelerin ayrı kurumlar olması ve kurumsal yapılarındaki farklılıklar nedeniyle değer tercihlerinde farklılıklar olduğu ifade edilebilir.
Günümüzde küreselleşme ile birlikte eğitim kurumlarına yönelik serbest piyasa ekonomisi, rekabet, girişimcilik, insan hakları,
demokrasi (Doğan, 2004), öğrenmeyi bilmek, öğrenmeyi öğrenmek, bireysel öğrenmek ve birlikte ya-şamayı öğrenme (Akçay,
2003; Dağlı, 2007; IBE, 1998), hür ve adil insanı yetiştirme (Hesapçıoğlu, 2009) gibi temel konularda talep ve beklentiler ortaya
çıkmaya başlamıştır. Eğitim kurumlarının artık sadece eğitim yönüyle değil ayrı-ca; toplumsal çeşitliliği kabul eden, teknolojik
gelişmelere duyarlı, manevi değerleri koruyan ve yaşatan, demokratik olarak demokrasi öğreten, günümüz dünyasının ekonomik
koşullarına duyarlı olan ve tüm bunları gerçekleştirirken kendi yapısını sürekli sorgulayan, değişime açık yönüyle de kurumsallaşmasını tamamlaması gerekmektedir (Beyci-oğlu ve Aslan, 2010). Bilgi toplumunda eleştirel düşünebilen, problem çözebilen,
bağımsız karar verme ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesi eğitim kurumlarının öncelikli sorumluluğudur (Göksan, Uzundu-rukan, Keskin, 2009; Polat ve Odabaş, 2008). İl milli eğitim müdürlüklerine ait stratejik planlarında girişimcilik, insan hakları, demokrasi, manevi değerleri koruma, gelişime açık olma ve bireysel öğrenmeyi destekleyen (girişimcilik, plan
odaklı olma, çözüm odaklı düşünme, yaşam boyu öğrenme vb.) ilgili değerlerin yer aldığı, özellikle ekonomik temelli olan rekabet
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ve günümüz ekonomi koşullarına cevap verebilecek değerlerin ise çok az yer alması bir eksiklik olarak ifade edilebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerden sadece güvenirlik ve adalet ile analitik ve bilimsel
bakış değerlerinin il planlarında en fazla temsil edilen değerler olduğu, çevreye ve canlıların yaşam hakkına duyarlılık, sanatsal
duyarlılık ve sanat becerisi değerlerinin ise en az temsil edilen değerler olduğu belirlenmiştir. Yaratı-cılık değerinin ise hiçbir il
planında yer almayan değer olduğu belirlenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan değerlerin İl Milli
Eğitim Müdürlüklerinin stratejik planlarında orta düzeyde (% 60) temsil edildiği, değerler bakımından uyum olduğu söylenebilir.
Üst politika belgelerinin tamamı türev amaçlara farklı detaylarda hiz-met etmekte olup, stratejik planlar söz konusu politika belgelerine uyumlu ve tutarlı olarak hazırlanır (Akçay, 2009; Kalkınma Bakanlığı, 2015; MEB, 2013). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019
Stratejik Planı, kendisine bağlı bulunan il milli eğitim müdürlükleri için bir üst politika belgesi niteliği taşımaktadır. Kurumsal olarak bağlı bulunan kurumların üst yönetim iradesi tarafından hedeflenen ortak değerlerin seçilmesi, bu değerleri kurumsal hayatta
egemen kılınması, etkin bir kurum kültürü oluşturma çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda değerler noktasında mutlak
an-lamda uyumun olmadığı ama yer verilen kurumsal değerler açısından orta düzeyde bir uyum olduğu söylenebilir.
Araştırmada elde edilen bulgulara dayalı olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur;
• Plana dayalı izleme ve değerlendirme dönemlerinde kurumsal değerlere yönelik kurum içi değer analizleri ya-pılabilir, kurumsal yapı içerisinde değerlerin hakim olması için çeşitli yönetsel etkinlikler, seminerler ve hizme-tiçi eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.
• Kurumsal değerlerin belirlenmesinde katılımcı bir yöntemin uygulanması, bireylerin daha etkin bir şekilde ku-rumsal değerleri
özümsemesini ve değerlere uyumu kolaylaştırabilir.
• Eğitim kurumlarına yönelik stratejik planlarda yer alması gereken değerlerin belirlenmesinde, öğretim prog-ramlarında öğrencilere kazandırılması hedeflenen değerlerin de dikkate alınması örgütsel amaçlarla öğretim amaçlarının uyumunu kolaylaştırabilir.
• İl milli eğitim müdürlükleri stratejik planlarında az yer alan değişimi yönetme, empatik yaklaşım, samimiyet, süreklilik, takdir
etme, barış, mesleki uzmanlık, özdeğerlendirme, rehberlik ve vefa değerlerine yönelik yayın-lar hazırlanabilir, seminerler ve hizmetiçi eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.
• Başka araştırmacılar tarafından il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen değerlere paydaşların uygu-lama süreçlerinde
uyma düzeyleri incelenebilir.
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