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OKUL MÜDÜRÜ SUNUŞU 

 

 

 Günümüz dünyasında toplumsal ve ekonomik hayattaki hızlı değişim 

ile birlikte, eğitimin amaçlarında, yöntemlerinde ve işlevlerinde değişimler 

olmaktadır. Bu kapsamda öğrenme alanları, iş yaşamı ve mesleklerdeki 

çeşitlilik ve değişim ise esnek bir eğitim sistemini, hayat boyu öğrenmeyi 

zorunlu kılmaktadır.  

 Eğitim, her gün yeniden şekillenen dinamik bir sektör. Dolayısıyla 

eğitim sektörünün bugününü geliştirmenin yanında geleceğinin de stratejik 

olarak planlanmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. 21. yüzyıl dünyasında 

mesafelerin artık ortadan kalktığı, geleneksel yöntemlerin kurumları geride 

bıraktığı yadsınamaz bir gerçektir. Zamanı yakalamak, çağa yön vermek için 

stratejik planlamalar günümüzde bir ihtiyaç haline gelmiştir. En basitten en 

karmaşık işe kadar bir plan dahilinde hareket etmek, bir yol haritası çıkarıp, 

yapılacak olan işi basamaklandırmak ve stratejik yöntemleri belirlemek verimi 

artıracaktır. 

 Müdürlüğümüz, 2015–2019 Stratejik Plan döneminde artan ve 

çeşitlenen eğitim talebinin karşılandığı ve hayat boyu öğrenme kapsamında 

herkese, her yerde ve her zaman eğitim imkânlarının sunulduğu bir eğitim 

sistemini amaç edinmiştir. 

 Planın hazırlanmasında emeği geçen Strateji Yönetim Ekibimiz başta 

olmak üzere tüm öğretmen ve kursiyerlerimize teşekkür eder, sevgi ve 

saygılarımı sunarım. 

 

 

 

 

                                                                                                                Davut EZEN   

Okul Müdürü 
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TANIMLAR 

Kurs: Halk eğitimi merkezleri ve eğitim odaları ile halk eğitimi merkezlerinin 
denetim ve gözetiminde diğer kurum ve kuruluşlar tarafından halka açık ücretsiz 
olarak açılan okuma-yazma, meslekî ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kursları 
ifade eder.  

Meslek Kursları: 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa dayalı olarak açılan ve kurs 
süresince kursiyerlerin, çırak öğrencilerin haklarından yararlandırıldığı meslek 
kurslarıdır. 

Meslekî ve Teknik Kurslar: Meslekî ve teknik eğitim görme imkânı bulamayan 
kişileri; hayata ve mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları kazandırmak, aktif bir üretici 
duruma getirmek, bir iş yerinde çalışacak veya kendi iş yerini kuracak bilgi, beceri 
sahibi yapmak, bir meslek dalında çalışanları ise yeniliklere hazırlamak için meslek 
kursları statüsü dışında düzenlenen kurslardır. 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak okulda bulunmama durumunu ifade 

eder. 

Örgün eğitim dışına çıkma: Ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki nedenlerin 

herhangi birisine bağlı olarak örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi 

durumunu ifade etmektedir.  

Örgün eğitim: Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre 

hazırlanmış programlarla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Örgün 

eğitim; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını 

kapsar. 

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. 

Okul-Aile Birliği: Merkez ile aile arasındaki bütünleşmeyi ve iş birliğini sağlamak 
amacıyla yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici, 18 yaşından küçük 
kursiyerlerin velileri, 18 yaşını geçmiş kursiyer ile halk eğitimi konusunda deneyimli 
ve gönüllü kişilerden oluşan birliği, 

Belge/Sertifika: Kursları başarı ile tamamlayanlara verilen belge veya sertifikayı 
ifade eder.
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GİRİŞ 

 Başarıya ulaşmanın en önemli yolu iyi bir planlama yapmaktır. Doğru 

hedefler koyup, bu hedeflere ulaşmak için isabetli yöntem ve teknikle iyi bir strateji 

uygulamak başarıya götürür. Başarılı olmuş birey, kurum ve devletlerin 

başarılarında stratejik hedefler belirleme ve stratejik bir planlama yapma başta gelir. 

Planlamanın olmadığı işlerde istenen ölçüde sonuç almak mümkün değildir.  

 Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de stratejik planlamaya çok ihtiyaç 

duyulmaktadır. Devletlerin, toplumların eğitim politikaları çok önemlidir. Eğitimde 

hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmanın yollarını, yöntemlerini iyi tespit etmek 

gerekir. Eğitimin en önemli işlevi kaliteli insan yetiştirme olmalıdır. İnsan yetiştirme 

bir sanattır, bu sanatı da en iyi eğitim yapabilir. Eğitim ailede başlayıp hayat boyu 

devam eden bir süreçtir. 

  
 Kapsamlı ve özgün bir çalışmanın sonucu olarak oluşturulan bu plan, 
müdürlüğümüzün çağa uyum sağlaması ve gelişmesi açısından gerekli olan 
doğrularını ve tercihlerini kapsamaktadır. 
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BÖLÜM 1: STRATEJİK PLAN 

HAZIRLIK SÜRECİ 

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün stratejik planının hazırlanmasında 
tüm paydaşlarımızın görüş ve önerileri ile eğitim önceliklerinin plana 
yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model benimsenmiştir. 
 

Stratejik planımızın temel yapısı İL MEM Stratejik Planlama Üst Kurulu 
tarafından kabul edilen ve üç temadan oluşan Stratejik Plan yapısına göre ( Eğitim ve 
Öğretime Erişimin Arttırılması, Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Arttırılması ve 
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi) paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak 
oluşturulmuştur. 

 

 

Şekil 1:   Stratejik Plan Oluşum Şeması 
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Durum Analizi 

Hazırlık Programının Oluşturulması 
Stratejik Planlama Yöntem ve Kapsamı 
Stratejik Plan Ekip ve Kurulları 
Stratejik Planlama İş Takvimi

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 

Vizyonun Belirlenmesi 

Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin Belirlenmesi 

Temaların 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 

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 

2015-2019 Stratejik Planlama Süreci 

Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında Kurumumuzda “Stratejik 

Planlama Çalışma Ekibi” kurulmuştur. Önceden hazırlanan anket formlarında yer 

alan sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen veriler birleştirilerek paydaş 

görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarında 

yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut durum ile ilgili veriler 

toplanmıştır. 

Stratejik planlama konusunda ilimizde ARGE birimi tarafından 

gerçekleştirilen seminerlere müdür yardımcısının katılımı sağlanmıştır. Seminerde 

Strateji Planı hazırlama yasal nedenleri ve amaçları hakkındaki bilgilendirme, 

stratejik plan öğeleri ve planlama aşamalarına ilişkin konularda bilgiler alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2:Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Stratejik Planlama Modeli 
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Adı Soyadı Unvanı 

Davut EZEN Kurum Müdürü 

Ayşe Fatma POLAT Müdür Yardımcısı 

Tolgahan ÇOBANOĞLU Müdür Yardımcısı 

Hüseyin AKSÖZ Öğretmen 

Fatma Süeda SÜLÜK Öğretmen 

  Tablo 1: Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi 
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BÖLÜM 2: 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 mevcut durum analizi yapılmıştır. 

A. TARİHÎ GELİŞİM 

Halk Eğitim Merkezi eski binası 1936 yılında Halk evi olarak yapılmıştır. Daha 

sonra PTT, Kütüphane ve Öğrenci yurdu olarak kullanılmıştır. 

1963 yıllında Halk Eğitim Merkezine tahsis edilmiştir. Bu binada 1992 yılına 

kadar hizmet vermiştir.1992 yılında Hizmete açılan yeni binamız Halk Eğitim 

hizmetlerine ev sahipliği yapmaktadır. 

17 Şubat 1992 yılında hizmete açılmıştır. 

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun yeni binasının arsası eski 

binanın yeri ile takas edilerek Belediyeden temin edilmiştir. 

Arsa üzerine 8 katlı olarak 1990 yılında temeli atılmış, 1991 yılında 6 katlı 

olarak inşaat tamamlanmıştır. 

17.02.1992 tarihinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Köksal TOPTAN tarafından 

açılarak hizmete sunulmuştur. 
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B. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ  

Merkezlerde yaygın eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen 

görevler yürütülür: 

a) Millî kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum, yurttaşlık eğitimi, güzel 

sanatlar, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzeri konuları içeren eğitim 

çalışmaları yapmak. 

b) Okuma-yazma öğretimi ve diğer eksik eğitimlerin tamamlanmasına destek 

sağlayıcı sürekli eğitim yapmak, şartlar ve ihtiyaçlara göre ilgili eğitim kurumları 

ile iş birliği içinde programlar hazırlamak ve uygulamak. 

c) Meslek öncesi eğitimi, yeni bir meslek edinmeyi, çok yönlü iş eğitimi, endüstri 

içinde eğitim ve sürekli eğitim konularını kapsayan meslekî ve teknik eğitim 

programları uygulamak, yerel düzeyde iş gücü piyasası ile ilgili araştırmalar 

yaparak istihdam edilebilir meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve nitelikli ara 

insan gücü yetiştirmek. 

d) Turizm, halk sağlığı, tarım, ev ekonomisi, kooperatifçilik, toplum kalkınması, 

sürdürülebilir çevre bilinci, doğal hayatı koruma, kazalara karşı önlem, doğal 

afetten korunma, girişimcilik, tüketici eğitimi, sivil savunma, ilkyardım, halk 

sağlığı, uyuşturucu ile mücadele, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınması, 

doğabilecek özürlülüğün önlenmesi gibi konularda kurs, seminer, konferans, 

yarışma, açık oturum, sergi, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikleri 

düzenlemek. 

e) İmkânlar ölçüsünde kitaplıklar oluşturmak, belli aralıklarla yayınlar yapmak, 

yörenin tarihî ve kültürel değerlerini gelişme sürecinde derleme ve yayın yoluyla 

tanıtmak, yörede yetişmiş ünlü kişilerin biyografilerini hazırlama ya da 

hazırlanmasını özendirmek ve desteklemek gibi çalışmalar yapmak. 

f) Millî ve mahallî bayramlar, belirli gün ve haftalar, çevreye ait gelenek ve 

görenekler ile millî kültür değerlerinin tanıtılması, korunup yaşatılması yönünde 

çalışmalar yapmak. 
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g) Kurs dışı eğitsel etkinlikler çerçevesinde yarışma, sergi, gezi, panel, toplantı, 

kampanya ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklerin süreklilik 

kazanmasını sağlamak, gerekli şartların oluşturulması kaydıyla yöresel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan kulüpleri oluşturup etkin 

şekilde çalıştırmak. 

h) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları iş 

birliğinde ulusal meslek standartlarına uygun meslekî ve teknik eğitim 

programları hazırlamak ve bu programlara göre kurslar açmak. 

ı) Döner sermaye işletmesine bağlı olarak meslekî, sosyal ve kültürel amaçlı 

kurslar düzenleyip eğitim içerisinde üretimi gerçekleştirmek, atıl kapasiteyi 

değerlendirmek, ekonomik ve toplumsal yarar sağlayıcı çalışmalar yapmak. 

j) Etkinliklerle ilgili hazırlanmış yazılı, görsel ve işitsel araçlardan belli bir 

program çerçevesinde kursiyerlerin yararlanmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. 

k) Diğer resmî kurum ve kuruluşlar, belediyeler, dernekler, meslek odaları, 

vakıflar ve gönüllü kuruluşlarca halka açık ücretsiz düzenlenecek yaygın eğitim 

amaçlı kurslarla ilgili kurs açma, öğretime başlama, denetim, rehberlik, gözetim, 

sınav ve benzeri konulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, gerekli eş güdümü 

sağlamak. 

l) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde özel eğitim gerektiren kişilere 

yönelik kurs ve etkinlikler düzenlemek. 

m) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak; koruma altındaki çocuklar ve 

kadınlar, sokakta çalışan çocuklar, tedavi altındaki madde bağımlıları, tutuklu ve 

hükümlüler ile hastanede yatan kişilere kurs ve etkinlikler düzenlemek, 

emekliliğe uyum ve yaşlılara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek. 

n) Aileyi geliştirmeye yönelik çocuk psikolojisi, çocuk bakımı, çocuk gelişimi, ev 

yönetimi, aile iletişimi ve benzeri konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek; anne-

baba ve çocuk eğitimiyle ilgili uygulamalı kurslar düzenlemek, kursiyer 

çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve eğitim odaları oluşturmak. 
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C. FAALİYET ALANLARI VE SUNULAN HİZMETLER 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmet 

 
 
 
 
 
 

 
Eğitim 

*Kurs, seminer, toplantı, 
sempozyum, kulüp ve benzeri 
etkinlikler düzenlemek. 

 
*I.ve II. Kademe Okuma-yazma 
öğretimi ve diğer eksik eğitimlerin 
tamamlamasına destek sağlayıcı 
eğitimler vermek. 

 
*Kurslar düzenlemek. 

 
*Kamu kurum ve kuruluşları, 
belediyeler, vakıflar, dernekler ve 
meslek odaları, özel sektörler ile 
işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek 
yaygın eğitim faaliyetleri düzenlemek. 
 
*Açık Öğretim okulları irtibat 
bürosu görevini yapmak. 

 
 

Rehberlik ve Denetleme 

*Yaygın eğitim çalışmaları kapsamında 
gerekli alan taraması yapılarak, halkın 
ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda 
eğitim faaliyetleri düzenlemek. 

 
*Halk Eğitimi çalışmalarıyla ilgili tanıtım 
çalışmaları yapmak ve yapılan 
çalışmaları yerinde denetlemek. 

 
 

 
Belgelendirme 

*Okuma yazma 1. ve 2. kademe eğitimi 
belgeleri, 

 
*Sosyal ve kültürel kurslar ile 
Mesleki ve teknik kurs belgeleri, 

 
*Seminerlere katılım ve mevzuatla ile 
ilgili diğer belgeleri düzenlemek. 

  Tablo 2: HEM ve ASO Faaliyet Alanları ve Hizmetler Tablosu 
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D. PAYDAŞ ANALİZİ 

Paydaş: Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün faaliyetlerinden etkilenen 
veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlar olarak tanımlarken, 
Paydaşları iç paydaş ve dış paydaş olarak belirledik. 
 

İç Paydaşlar: Kurumumuz faaliyetlerinden etkilenen veya kurumumuz 
faaliyetlerini etkileyen kurum içindeki kişiler, gruplar olarak Kurumun çalışanları, 
yöneticileri, veli ve kursiyerler ile okul aile birliği iç paydaş olarak belirlenmiştir. 
 

Dış Paydaşlar (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler): Kurumumuz 
faaliyetleri etkileyen kurumuz dışındaki kişi, grup veya kurumlar olarak dış 
paydaşları Temel Ortak, Stratejik Ortak ve tedarikçi ana başlıkları altında 
gruplandırdık ve bunları aşağıdaki tablodaki gibi belirledik. 

 
Müşteriler (Yararlanıcılar/Hedef kitle): Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğümüzün açmış olduğu kurslar, sosyal ve kültürel etkinliklerden yaralanan 
kişi, grup ve kurumlarda tabloda gösterildiği gibi belirlendi. 

 
Paydaş analizi çalışmalarını stratejik plan ekibimiz tarafından yürütülmüş 

olup, etki-önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirilmesi yapılmıştır. Önceliği 
belirlenen paydaşların özelliklerine göre görüş alma yöntemi belirlenmiş ve “İç 
Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” geliştirilmiştir. Anketlerde Müdürlüğümüze 
yönelik algı, önem ve öncelik verilmesi gereken alanlar ile iç paydaşlarda kurum içi 
faktörlere, dış paydaşlarda ise talep ettikleri bilgiye ulaşım durumunu belirleyen 
maddelere yer verilmiştir.  
İç paydaş anket çalışmalarında toplam 90 kişiye, 
Dış paydaş anket çalışmalarında toplam 65 kişiye, 
GZFT analizi anket çalışmalarında 95 kişiye ulaşılmış, görüş ve önerileri alınmıştır.
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E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

Kurum İçi Analiz Teşkilat Şeması 

 

Şekil 3: Halk Eğitimi Merkezi Teşkilat Şeması 

 

Davut EZEN

Kurum Müdürü

Ahmet ÖZÇELİK

Müdür Yardımcısı

Memurlar

Mehmet USLU

Muhasebe

Reşat 
YEŞİLDERE

Muhasebe

Neval KURU

Büro

Üzeyir 
TANRIVERDİ

Büro

Mehmet Zahid 
BEHTİ

Müdür Yardımcısı

Kübra ARIK

GÜREL

Okul Aile Birliği Başk.

Ayşe Fatma 
POLAT

Müdür Yardımcısı

Açık Öğretim Lisesi 
ve Açık Öğretim 

Ortaokulu

Rafet
KAHRAMAN

Memur

Oktay ERBAY

Memur

Ahmet

YAPICI
Memur

Tolgahan 
ÇOBANOĞLU

Müdür Yardımcısı

Yardımcı 
Hizmetler

Halil İbrahim 
ÖZTÜRK

Şoför

Ercan 
ERDEM

Şoför

Erol ARI

Hizmetli

Mustafa

SARICAN
Hizmetli

Özkan

YABALIK
Hizmetli

Feride KURT

Hizmetli

Ali Osman

DEMİRCİ
Hizmetli

Tarık ŞAHİN

Hizmetli

Öğretmenler

Kadrolu 
Öğretmenler

Kadrosuz Usta 
Öğreticiler
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İnsan Kaynakları 

 

Branş 
Kodu 

Branş Adı Norm 
Toplam 

Mevcut İhtiyaç Fazla 

1119 Bilişim Teknolojileri 2 2 0 0 

1245 Din Kült. ve Ahl. Bil 0 0 0 0 

1524 İngilizce 1 1 0 0 

2265 Beden Eğitimi 1 1 0 0 

2823 Türk Halk Oyunları 0 1 0 1 

4439 Okul Öncesi Öğretmenliği 1 1 0 0 

4954 Giyim Üretim Teknolojisi 3 3 0 0 

4976 Muhasebe ve Finansman 1 1 0 0 

4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 1 1 0 0 

7035 El San Tek. / El Sanatları 2 2 0 0 

7036 El San.Tek. / Nakış 3 3 0 0 

7055 Makine Tek./Makine 
Ressamlığı 

1 1 0 0 

7103 Rehberlik 1 0 1 0 

7105 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 1 0 0 

 Toplam 18 18 1 1 

Tablo 3: İnsan Kaynakları Dağılımı (2014) 
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Beşeri Kaynaklarımız 

 

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Görevli Olan Personel 

Sayıları 

Müdür 1 

Müdür Yardımcısı 4 

Öğretmen 16 

Usta Öğretici 6 

Memur 2 

İşçi 1 

Şoför 2 

Geçici Personel 5 

Hizmetli 3 

Okul Aile Birliği 2 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 1 

Tablo 4: Beşeri Kaynaklarımız 
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Öğrenim Durumu Öğrenim Durumlarına Göre 
Dağılım 

Sayı Oran(%) 

Yüksek Lisans (Tezli) 2 4,6 

Lisans 19 44,2 

Ön Lisans 7 16,3 

Lise 13 30,3 

İlköğretim 1 2,3 

İş Okulu 1 2,3 

Genel Toplam 43 100 

Tablo 5: Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı (2014) 

 

 

 

Teknolojik KaynaklarMali Kaynaklar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Tablo 6: Teknolojik Kaynaklarımız 

 

Malzemenin Türü Adet 

Fotokopi Makinesi  3 

Tablet 1 

Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı  2 

Projeksiyon  12 

Tarayıcı 2 

Bilgisayar  62 

Dizüstü Bilgisayar 8 

Kurs Başvuru Ekranı 2 
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Genel idare bütçesinden gelen kaynak 

2012 1.856.645,21 

2013 1.587.328,49 

2014 1.281.886,18 

 

Kantin gelirleri 

2012 3.120,00 

2013 3.360,00 

2014 3.600,00 

 

Okul aile birliğinden gelen kaynak 

2012 162.764,31 

2013 188.843,22 

2014 105.000,00 

 

Toplam kaynak miktarı 

2012 2.022,529,52 

2013 1.779.531,71 

2014 1.390.486,18 

Tablo 7: Mali Kaynaklarımız 
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Üst Politika Belgeleri 

SIRA NO REFERANS KAYNAĞININ ADI 

1 10. Kalkınma Planı 

2 TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve Strateji 
Belgesi 

3 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 

4 Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

5 Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı 

6 Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2013/26 Nolu Genelgesi 

 

PEST Analizi 

(Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Değişkenleri) 

 

 

• Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, 

hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla 

uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı 

dönüşüm sürdürülecektir. 

• Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az 

bir yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler 

yapılacaktır.        

• Stratejik plan ve performans programlarındaki amaç ve hedeflerin 

performans göstergeleri üzerinden ölçülebilirlik düzeyi artırılacak, 

faaliyet raporlarının performansı yansıtma niteliği 

güçlendirilecektir. 

• Hayat boyu öğrenme stratejisine göre; Hayat boyu öğrenme 

kültürünün ve farkındalığının oluşturulması temel öncelik olarak 

alınacaktır. 
 

 

 

Politik 
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•İşgücünün eğitim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirliği 
artırılacak ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerin 
kazandırılması için yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem 
verilecektir. 

•Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe 
yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, girişimcilik 
eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin 
tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla 
geliştirilecektir. 

Sosyal 

•Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında, kadınların sosyal,  kültürel 
ve ekonomik yaşamdaki rolünün güçlendirilmesi, aile kurumunun 
korunarak statüsünün geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin 
kuvvetlendirilmesi temel amaçtır. 

•Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, 
istihdamının artırılması, eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi 
sağlanacaktır. 

•Dezavantajlı kesimlerde sosyal uyum güçlendirilecek bu amaçla 
eğitim düzeyi ve mesleki beceriler geliştirilerek toplumsal 
faaliyetlere ve işgücü piyasalarına katılım kolaylaştırılacaktır. 

Teknolojik 

•Bilginin önemi ve değeri giderek artmakta, yenilikçilik ve farklılık 
yaratma en önemli rekabet unsurlarından biri haline gelmektedir. 

•Bilişim ve bilgiye dayalı üretime duyulan ihtiyacın artması, örgün ve 

yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı 

geliştirilecek, kursiyer ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma 

yetkinlikleri artırılacaktır 

Ekonomik 
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Güçlü Taraflar, Zayıf Taraflar, Fırsatlar ve Tehditler 

 Yapılan çalıştaylar ve iç ve dış paydaş analizleri, Stratejik Plan Üst Kurulu toplantıları 

ve mevcut durumunun analiz edilmesiyle güçlü ve zayıf taraflar ile fırsat ve tehditler 

belirlenmiştir.  

Güçlü Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Eğitim öğretime dönük her 
yerde eğitim verebiliyor 
olması. 
2. Hayat boyu öğrenme 
faaliyetleri ile her kesime 
hitap edebilmesi. 
3. Uygulamalı ve ihtiyaca 
dönük eğitim yapması. 
4.Kurslarda farklı kesimleri 
bir araya getirerek toplumda 
kaynaşmayı sağlaması. 
5. Kurslar dışında seminer ve 
konferanslar 
düzenleyebilmesi. 

 

1. Örgün Eğitimi destekleyici 
kursların öğrenci başarılarını 
arttırması. 

2. Başarılı ve üretken bir 
kadro yapısının olması. 
3. Köklü ve oturmuş bir 
kurumsal yapısının olması 
4.İstihdama yönelik çeşitli 
kursların düzenlenebilmesi. 

5. Yenilikçi girişken ve yeni 
projelere açık olması. 

6. Diğer kurum ve kuruluşlar, 
özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları ve çevreyle güçlü 
bir işbirliği geleneğine sahip 
olunması. 

 

 

 

 

1. Şehir merkezinde bulunmamız, 
eğitim bölgesi ile iç içe olmamız 
hedef kitlemizin kurumumuza 
erişimin kolaylaştırmaktadır. 

2.ısıtma sistemlerinin doğalgaza 
dönüştürülmüş olması 

3. Bilgisayar kurslarında 
internetin ve teknolojik 
imkânların olması 

4. Kurumun kantin gelirlerinin 
bulunması 

 

 

 

 

 

 

 

Zayıf Taraflar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1. Kurslarda elde edilen 
ürünlerin pazarlamasının 
yapılamaması 

2. Bazı alanlarda öğretici 
sıkıntısı çekilmesi 
(Emlakçılık…) 

3. Dördüncü seviye meslek 
kurslarının açılamamış 
olması 

 

1. Usta öğreticilerin özlük 
haklarının yetersiz olması, 

2. Mevzuatın bazı kursların 
açılmasını zorlaştırması 
(Kursiyer sayısı) 

3. Mahalle ve köy 
kurslarındaki araç ve 
gereçlerin yetersizliği. 

 

1.İlin ekonomisinin ve coğrafi 
yapısının yetersiz olmasından 
kaynaklı yeni işletmelerin 
açılamaması. 
2. Halk Eğitimi Merkezimizin 

fiziki görünümü 

3.Başarılı hizmet veren 
kurumumuzun kamu 
bütçesinden hak ettiği desteği 
alamaması. 
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Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1.Kurumumuzun kanun 
ve Yönetmeliklerden  
aldığı yetkiyle, 
toplumun her türlü 
mesleki eğitim 
ihtiyacına cevap 
verebilmesi. 

2. Kurslara halkın ilgisini 
olması. 

3. Ulaşım ağının gelişmesi  

Okuma yazma bilmeyen 
zorunlu öğretim çağı dışına 
çıkmış vatandaşlarımıza 
okuma yazma imkanının 
sağlanması. 

1. Sektörün mesleki ve teknik 
eğitim konusunda iş birliğine 
açık olması. 
2. Mesleki ve Teknik eğitim 
programlarının sürekli bir 
şekilde geliştirilmesi  
3. Modüllerin, bireyin kendi 
hızında ilerlemesine ve 
kaydettiği başarının, kendi-
sine anında bildirilmesine 
olanak sağlaması. 
4. Her yaş ve her düzeydeki 
bireylere uygulanacak olan 
programlar, modüllerin bir 
araya gelmesinden 
oluşmaktadır. 

1. Şehir merkezinde 
bulunmamız, eğitim bölgesi 
ile iç içe olmamız hedef 
kitlemizin kurumumuza 
erişimin kolaylaştırmaktadır. 

2. Organize sanayinin 
kuruluyor olması 

3. El sanatlarının gelişmiş 
olması. 

Tehditler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1.Kütahya’nın göç veren bir il 
olması nedeniyle kursiyer 
sayısının az olması 
2. Bazı zamanlarda kursiyer 
devamsızlığının çok olması 
3.Malzeme temininde 
ekonomik sıkıntıların 
yaşanması 

1.Sanayi kuruluşlarının 
yetersizliği 
2.İşsizlik 
3.Eğitimcilerin şiddete 
maruz kalması 
4.BİMER ve Alo 147’ye gelen 
asılsız şikâyetler 

 
 

1. Kaybolmaya yüz tutmuş el 
sanatlarımızla ilgili kurslara 
ilginin az olması. 

2. Kurum binasının yetersiz 
olması. 

3. Yeterli maddi kaynağı 
olmamasından dolayı araç 
gereç ihtiyaçlarını yeteri kadar 
karşılayamaması. 

4. İlimizin deprem bölgesinde 
olması 
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F. EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN SORUN VE GELİŞİM ALANLARI 

 Paydaş analizi, kurum içi ve dışı analiz sonucunda kurumun faaliyetlerine ilişkin gelişim ve sorun alanları tespit edilmiştir. 

Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Eğitim ve Öğretim Sisteminin Sorun ve Gelişim Alanları 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

1.Kurs ön kayıt işlemlerinde yaşanan 

aksaklıklar 

2.Hayat boyu öğrenme kapsamında 

sosyal içermeyi destekleyen kurslara 

katılımın artırılması 

3.Yaygın eğitim kapsamında mesleki 

eğitim kurslarına katılımın artırılması 

4.Açık öğretimde yüz yüze eğitimlerin 

artırılması 

5.Dezavantajlı bireylere ve ailelerine 

yönelik kurs çeşidi ve sayılarının 

artırılması 

6.Yabancı uyruklu bireylere yönelik 

açılan kurslarda yaşanan aksaklıklar 

7. Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

8. Açık öğretim okullarındaki kaydı 

donmuş öğrenciler 

1.Kurumda rehber öğretmen eksikliği 

2.İstihdama hazırlama kapsamında 

girişimcilik eğitimleri ve yönlendirme 

faaliyetlerinin eksikliği 

3.İzleme kapsamında İstihdam veri tabanı 

eksikliği 

4.Personel ve kursiyer bazında yabancı dil 

yeterliliğinin eksik olması 

5.Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve 

yetiştirme kursları 

6.Öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler ve öğretmen yeterlilikleri 

7. Açık öğretim sisteminin niteliği 

8.Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan 

kursların çeşitliliği ve niteliği. 

1.Kurum içi toplam kalite yönetimi 

felsefesinin yerleşmemiş olması 

2.Sosyal paydaşlar ve diğer sektör ile 

işbirliği eksikliği 

3.Performans değerlendirme kriterlerinin 

şeffaf olmaması 

4. Çalışanların ödüllendirilmesi, 

motivasyon ve kurumsal aidiyet. 
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G. STRATEJİK PLAN MİMARİSİ 

Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, üst politika belgeleri, literatür taraması, 

GZFT analizi ve eğitim sisteminin gelişim ve sorun alanları dikkate alınarak Kütahya 

Halk Eğitimi Merkezi 2015-2019 Stratejik Planı’nın temel mimarisi oluşturulmuştur. 

Geleceğe yönelim bölümü bu mimari çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

1. Eğitim ve Öğretime Erişim 

 1.1. Ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılıkların yarattığı 

dezavantajlardan etkilenmeksizin her bireyin hakkı olan eğitime eşit ve 

adil şartlar altında ulaşabilmesini ve bu eğitimi tamamlayabilmesini 

sağlamak 

1.1.1. Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal içermeyi destekleyen 

kurslara katılımın artırılması 

1.1.2. Yaygın eğitim kapsamında mesleki eğitim kurslarına katılımın 

artırılması 

1.1.3. Açık öğretimde yüz yüze eğitimlerin artırılması 

1.1.4. Yabancı uyruklu bireylere yönelik açılan kurslarda yaşanan 

aksaklıklar 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalite 

2.1. Toplumun talep ettiği, yaşam kalitesini yükselten ve hayat boyu öğrenmesini 

sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayan sosyal ve kültürel kurslar 

düzenlemek. 

2.1.1. Sosyal ve Kültürel alanlarda açılan kurs türü sayısı. 

2.1.2. Sosyal ve Kültürel alanlarda açılan kurs sayısı. 

2.1.3. Sosyal ve Kültürel alanlarda açılan kurslara katılan kursiyer sayısı. 

 

3. Kurumsal Kapasite 

3.1. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek için, mevcut beşeri, fiziki ve mali alt yapı 

eksikliklerini gidererek, enformasyon teknolojilerinin etkililiğini artırıp çağın 

gereklerine uygun, yönetim ve organizasyon yapısını etkin hale getirmek 

3.1.1. Öğretmen/usta öğreticilerimizin akademik ve teknolojik eksiklerini 

gidermek 

3.1.2. Bilgilerini güncel tutmak için öğretmen/usta öğreticilerimize 

düzenlenen hizmet içi eğitim faaliyeti sayısını artırmak 

3.1.3. Kurumun tanıtım faaliyetlerini artırmak 

3.1.4. AB projelerinde aktif yer almak 

3.1.5. Kurumun fiziki koşullarını iyileştirmek 
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BÖLÜM 3: GELECEĞE YÖNELİM  

Geleceğe yönelim bölümünde misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik 

amaçlar, stratejik hedefler, performans göstergeleri ve tedbirler yer almaktadır.  

A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

MİSYON 

Kültürel değerlerimize sahip çıkarak, yöremiz insanının sosyal ve mesleki 

yönden gelişimini sağlayıp; mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı, 

araştırmacı, katılımcı, paylaşan ve üretken insanlar yetiştirmek. 

VİZYON 

Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen, kursiyerlerin bilgi, beceri ve mesleki 

alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum olmak. 

TEMEL DEĞERLER 

1. İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri 

2. Saygınlık 

3. Tarafsızlık, Güvenilirlik ve Adalet 

4. Katılımcılık 

5. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

6. Atatürk İlke ve İnkılaplarına Bağlılık 

7. Milli ve Evrensel Değerlere Bağlılık  

8. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları  

9. Çevreye ve Tüm Canlılara Duyarlılık  

10. Genellik ve eşitlik  

11. Plânlılık  

12. Kaynakların Etkili ve Verimli Kullanımı  

13. Fırsat ve imkân eşitliği, 

14. Süreklilik 

15. Değişim ve Gelişime Açık Olma  

16. Bilimsellik 

17. Çözüm Odaklılık  

18. İşbirliği  

19. Her yerde ve her yaşta eğitim 
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B. STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU  

Stratejik Amaç 1 
Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik farklılık ve 
dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında ulaşabilmesi ve bu 
eğitimi tamamlayabilmesi için, hayat boyu öğrenmeye katılımın artırılmasını 
sağlamak.  

 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve 
öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

Stratejik Amaç 2 

Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması 
ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, öz 
güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân 
sağlamak. 

Stratejik Hedef 2.1 
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği beceriler 
ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak. 

Stratejik Hedef 2.2 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 
uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak. 

Stratejik Hedef 2.3 
Destekleme ve Yetiştirme kurslar ile ortaöğretim mezunu öğrencilerinin YGS ve 
LYS’ye hazırlanmalarını sağlamak ve açılacak kurslara katılımını sağlamak. 
 
Stratejik Amaç 3 
Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 
iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir 
kurumsal yapıyı tesis etmek. 
 
Stratejik Hedef 3.1 
Hayat Boyu Öğrenme hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere, insan 
kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 
 
Stratejik Hedef 3.2 
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim 
ortamlarını tesis etmek, etkin ve verimli kullanmak. 
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C. STRATEJİK AMAÇ, HEDEF VE TEDBİRLER 

1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

 STRATEJİK AMAÇ 1 

 Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel ve demografik 
farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında 
ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesi için, hayat boyu öğrenmeye katılımın 
artırılmasını sağlamak.  

 

Stratejik Hedef 1.1 

Plan dönemi sonuna kadar, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her 

hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylerin kurslara 

katılımını ve kursu tamamlama oranlarını artırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2006 yılında %1,8, Bakanlık teşkilat 

yapısının değiştiği 2011 yılında %2,9 iken 2014 yılında %4,8’dir. Ülkemiz 2011 

yılından bu güne hayat boyu öğrenmeye katılım oranındaki %66’lık artış oranıyla 

yükseliş hızı açısından 28 AB ülkesi arasında ilk sırada yer almaktadır. 

Bu hedefin gerçekleşmesi ile örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da her 

hangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı 

nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim-öğretim ve uygulama 

etkinliklerine katılımın artması beklenmektedir. 

 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 28444 28267 21028 30000 

1.1.2 
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları 
tamamlama oranı 

5308 9163 6002 10000 
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Stratejiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma 
katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim imkânları 
hakkında toplumda farkındalık oluşturulacaktır 

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 
İDARESİ 

2.  

Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve 
kültürel kurslara erişim imkânları ile bu kurslara 
katılım oranları artırılacaktır. 

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

3.  

Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya 
yönelik sektör ve ilgili taraflarla iş birliğinde ve 
hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki kursların 
çeşitliliği ve katılımcı sayısı artırılacaktır. 

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

4.  

Açık öğretim okullarında öğrenim gören 
öğrencilerin kayıtlarının dondurulmasına neden 
olan faktörler tespit edilecek ve gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

5.  

Örgün eğitimden yararlanamamış veya yarıda 

bırakmak zorunda kalmış bireylerin uzaktan veya 

yüz yüze eğitim imkânlarıyla öğrenimlerini 

tamamlamalarını sağlayacak fırsatlar 

oluşturulacaktır. 

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 
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2- EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

STRATEJİK AMAÇ 2 

Stratejik Amaç 2 

Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın 

kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve 

öğrenmeye açık, öz güven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin 

yetişmesine imkân sağlamak. 

 
Stratejik Hedef 2.1 

 
Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki 

gelişmelere paralel olarak dinamik bir yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine 

uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin yetişmesine imkân sağlayan 

bir eğitim sisteminin önemi bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir 

nüfusa sahip ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve 

girişimciliğin desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe 

uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması ekonomik ve sosyal yapının 

güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Sektörlerin gücünü artırmak, nitelikli insan gücü yetiştirmek, toplumda 

mesleki ve teknik eğitimin farkındalığını oluşturarak daha fazla tercih edilmesini 

sağlamak amacıyla sektörle iş birliği yapılmaktadır. Hedefin gerçekleştirilmesi ile iş 

gücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme felsefesine 

sahip bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirlikleri artırılmaktadır. 

Performans göstergeleri 

No Performans Göstergesi 
Önceki yıllar 

Hedef 
2012 2013 2014 

2.1.1 
Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim 
alan birey sayısı 

447 2499 1170 2500 

2.1.2 
Temel ve mesleki beceriler kapsamında açılan 
kurslardan belge alan birey sayısı 

4945 7849 3553 10000 
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Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

Bireylerin mesleki ve teknik eğitim imkânları 

ve istihdam fırsatları hakkında bilgi edinmeleri 

amacıyla geliştirilen Hayat Boyu Öğrenme 

Portalı’na ilişkin farkındalık oluşturulacaktır. 

HEM ve ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

2.  

Bireylerin ve sektörün ihtiyaç duyduğu 

kalitede bir mesleki ve teknik eğitime ulaşmak 

için güncel, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir 

kalite sistemi oluşturulacaktır. 

HEM ve ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

3.  

Mesleki ve teknik eğitime katılan bireylerin 

sektörün ve iş gücü piyasasının talebine cevap 

veren bir eğitim alması sağlanarak istihdam 

edilebilirliklerini artırmak amacıyla sektör 

temsilcilerinin de aktif yer alacağı yönetim 

modelleri geliştirilecektir. 

HEM ve ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

4.  

Sektörle iş birliği yapılarak atölye 

öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri ve 

iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve 

öğrencilere bu yönde rehberlik etmeleri 

sağlanacaktır. 

HEM ve ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 
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Stratejik Hedef 2.2 

Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini 

ve uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak. 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Hedefin gerçekleştirilmesi ile yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin 

yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliği artırılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergesi 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

2.2.1 
Uluslararası hareketlilik programlarına/projelerine 
katılan öğretmen sayısı 

- 3 - 10 

2.2.2 
Uluslararası hareketlilik programlarına ve 
projelerine katılan öğrenci sayısı 

- - - 25 

2.2.3 
Uluslararası hareketlilik programlarına/ 
projelerine başvuru sayısı 

- 1 1 3 

2.2.4 Yabancı dil kursuna katılan öğrenci sayısı 3863 2617 3174 4000 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  

Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına ilişkin 

bilgilendirme faaliyetleri yapılacak, hareketliliğin 

artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin 

uluslararası program ve projelere katılımları 

desteklenecektir. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

 

KURUM 

İDARESİ 

2.  
Uluslararası öğrenci hareketliliği artırılıp 
öğrencilerin yabancı dil eğitimine katkı 
sağlanarak kariyer gelişimi desteklenecektir. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

3.  
Bireylerin yabancı dil yeterlilikleri tespit edilerek 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

4.  

Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik 

bilgilerini uygulamada kullanıp geliştirmeleri 

sağlanacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

5.  

Yabancı dil eğitiminde bireylerin en az bir 

yabancı dili iyi derecede öğrenmesini sağlayacak 

düzenlemeler yapılacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 
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Stratejik Hedef 2.3 

Destekleme ve Yetiştirme kurslar ile ortaöğretim mezunu öğrencilerinin YGS 

ve LYS’ye hazırlanmalarını sağlamak ve açılacak kurslara katılımını sağlamak. 

Hedefin Mevcut Durumu 

21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yaygın Eğitim 

Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. Yönergeye göre hedef gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Performans Göstergeleri 

No Performans Göstergeleri 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

1.1.1 Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılım sayısı - - - 700 

1.1.2 

Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılanlardan 

lisans düzeyinde bir eğitim programına 

yerleşenlerin sayısı 

- - - 500 

1.1.3 

Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılanlardan 

ön lisans düzeyinde bir eğitim programına 

yerleşenlerin sayısı 

- - - 200 

Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  
Destekleme ve Yetiştirme kursuna katılım 

oranı artırılacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

2.  
Destekleme ve Yetiştirme kursları rehberlik 
hizmeti oluşturulacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

3.  Deneme sınavı sonuçları analizleri yapılacaktır. 
HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

4.  

Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen 

konularda öğretmenlerin belirli periyodlarda 

eğitim yapmaları sağlanacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 
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3- KURUMSAL KAPASİTE 

STRATEJİK AMAÇ 3 

Stratejik Amaç 3 
Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını 

iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir 
kurumsal yapı geliştirmek. 
 

Stratejik Hedef 3.1  
Hayat Boyu Öğrenme hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan 

kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

Hedefin Mevcut Durumu 

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütebilmesi ve 

kaliteli hizmet üretebilmesi için nitelikli ve sürekli gelişim içinde olan bir insan 

kaynağına sahip olması gerekmektedir. 

2014 yılı sonu itibarıyla Müdürlüğümüzde eğitim ve öğretim hizmetleri 

sınıfında 18 diğer hizmetler sınıflarında 6 personel mevcuttur. Toplamda 126 çalışan 

görev yapmaktadır. 

Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.1.1 Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı 4 2 5 18 

3.1.2 Lisans mezunu personel sayısı 50 60 65 100 

3.1.3 Yüksek lisans yapan personel sayısı  1 1 5 

3.1.4 

İl ve ilçe düzeyinde düzenlenen mesleki 
kurs ve seminer çalışmalarına 
öğretmen/usta öğreticilerin katılımı 

- 60 84 90 

 

 

 

 

5.  

Haftalık ders çizelgeleri, temel yeterliliklerin 

geliştirilmesini sağlayacak bir dağılım ile ders 

çeşidi açısından yönetilebilir ve sürdürülebilir 

bir yapıda düzenlenecektir. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 
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Stratejiler 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  
Öğretmenler tarafından kurumumuzun tercih 
edilebilir bir eğitim kurumu olması ile ilgili 
çalışmalar yapılacaktır 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

2.  
Öğretmenlere uygulanacak hizmet içi eğitim 
programları ile hizmet kalitesinin artırılması 
sağlanacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

3.  Çevre illere çalışma ziyaretleri yapılacaktır. 
HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

4.  

Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel 

durumlarına uygun görevler verilmesi 

sağlanacaktır 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

5.  

Kurumun fiziksel koşulları engelli bireylerin 

eğitim ve öğretime erişimlerini kolaylaştıracak 

şekilde düzenlenecektir. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

6.  
Merkezi tanıtıcı basılı doküman hazırlanması ve 

dağıtılması 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

7.  
Kursiyerlere dinlenme ve sosyal aktivite 

ortamlarının hazırlanması. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

 
 

Stratejik Hedef 3.2 
Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim 

ortamlarını tesis etmek, etkin ve verimli kullanmak. 
 

Hedefin Mevcut Durumu 

Mevcut binamızın eski olması, uzun süredir bakım onarım ve gerekli tadilat 

çalışmalarının yapılmamış olması, tadilat işlemlerini gerekli kılmaktadır. 
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Performans Göstergeleri 

No Gösterge 
Önceki Yıllar Hedef 

2012 2013 2014 2019 

3.2.1 Kütüphanedeki kitap sayısı 150 200 200 500 

3.2.2 

Mesleki kurslarda kullanılan araç-gerecin 
modernizasyonu, yenilenmesini, bakım ve 
onarımını sağlamak (Araç gereç sayısı) 

50 65 60 100 

3.2.3 Tüm sınıflara internet bağlantısı sağlamak 4 4 4 24 

Stratejiler 

 

 

 

 

 

 

No Strateji Ana Sorumlu 

Diğer 

Sorumlu 

Birimler 

1.  Ek bina yapımı için girişimlerde bulunmak 
HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

2.  
Fizikî imkânların iyileştirilmesi ve eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

3.  

Kurumun fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç 

duyan bireylerin gereksinimlerine uygun biçimde 

düzenlenecektir. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 

4.  
Kurum kütüphanesinde kitap çeşidi ve sayısı 

artırılacak ve aktif kullanımı sağlanacaktır. 

HEM ve ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

KURUM 

İDARESİ 
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BÖLÜM 4: MALİYETLENDİRME 

 

 

2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Dağılımı 

Amaç ve Hedefler Maliyet (TL) 

Stratejik Hedef 1.1 20.000 

Stratejik Amaç 1 20.000 

Stratejik Hedef 2.1 150.000 

Stratejik Hedef 2.2 300.000 

Stratejik Hedef 2.3 150.000 

Stratejik Amaç 2 600.000 

Stratejik Hedef 3.1 20.000 

Stratejik Hedef 3.2 200.000 

Stratejik Amaç 3 220.000 

Stratejik Amaç Maliyetleri Toplamı 1.760.000 

Genel Yönetim Gideri 1.304.000 

Toplam 3.064.000 

Tablo 8: 2015-2019 Dönemi Tahmini Maliyet Tablosu   
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BÖLÜM 5: İZLEME ve 

DEĞERLENDİRME 

KÜTAHYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU 2015-

2019 STRATEJİK PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME MODELİ 

 
  

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun amaçlarından biri 

makro planlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının 

etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap 

verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve 

işleyişini düzenlemektir.  

 Bu amaç doğrultusunda kamu idarelerinin stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma 

planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 

geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması,  stratejik amaçlar ve ölçülebilir 

hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler 

doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları 

gerekmektedir.  

 Öncelikle izleme değerlendirme sürecinde stratejik amaç ve hedeflerin altındaki 

faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği izlenecektir. Gerçekleştiyse, gerçekleşme 

oranını performans göstergelerine göre ölçümü, gerçekleşmediyse gerçekleşmeme 

nedenleri ve süreçteki aksaklıklar tespit edilecektir. Bu süreç süre giden bir döngü 

olduğu için planlı dönem içerisinde benzer veya aynı faaliyetlerin tekrarlanması söz 

konusu olacaktır. Bu süreç dönemlik faaliyetler şeklinde planlanmıştır. Bu sebeple 

faaliyetlerin başarım durumundan yola çıkarak stratejik hedeflerin gözden 

geçirilmesi söz konusu olacaktır. Stratejik hedeflerde bir düzeltmeye ihtiyaç yoksa 

faaliyetler üzerinde durulacaktır. Faaliyetlerin gerçekleşmeme sebeplerine göre yeni 

faaliyetler planlanabileceği gibi, faaliyetlerde düzenlemelere de gidilebilecektir. Bazı 

durumlarda faaliyetlerin uygulanabilirliğinin güçlüğü zaman, maddi imkânların 

kısıtlılığı gibi faktörlerden dolayı faaliyetten beklenen sonuçları alamayabiliriz. Bu 

durumda faaliyet yeniden gözden geçirilip gerekli değişiklikler yapılacaktır.  

İzleme değerlendirme süreci her bir hedef ve hedefin faaliyetleri için 
aşağıdaki tabloda özetlenen ve bazı performans göstergelerini de ölçüt kabul 
edebilen, gerçekleşme oranları, sayıları ve benzeri nicel büyüklüklere göre 
ölçümlenmiş olacaktır.  
 Plan’da yer alan stratejik amaç ve onların altında bulunan stratejik hedeflere 
ulaşabilmek için yürütülecek çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesini 
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zamanında ve etkin bir şekilde yapabilmek amacıyla Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme Ekibi kurulacaktır. İzleme ve değerlendirme, planda belirtilen 
performans göstergeleri ve performans hedefleri dikkate alınarak yapılacaktır.  
 Kütahya Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün 2015-
2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modelinin çerçevesini;  
 1. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,  

 2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle 
kıyaslanması,  

 3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,  

 4. Gerekli tedbirlerin alınması, süreçleri oluşturmaktadır. 
 Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu ekipler altı 
aylık dönemler halinde yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları Stratejik Plan  

Tablo 9: İzleme ve Değerlendirme Süreci 
 

İzleme ve 

Değerlendir

me 

Dönemi 

Gerçekleştirilm

e Zamanı 

İzleme ve Değerlendirme 

Dönemi 

Süreç Açıklaması 

Zaman Kapsamı 

Birinci 

Dönem 
Her yılın  

Temmuz ayı 

içerisinde 

Strateji Ekibi tarafından harcama 
birimlerinden sorumlu oldukları 
göstergeler ile ilgili gerçekleşme 
durumlarına ilişkin verilerin 
toplanması ve değerlendirilmesi 
ve göstergelerin gerçekleşme 
durumları hakkında hazırlanan 
raporun Kurum Müdürüne 
sunulması. 

Ocak-Temmuz 

İkinci 

Dönem 

İzleyen yılın 

Şubat ayı 

sonuna kadar 

Strateji Ekibi tarafından harcama 
birimlerinden sorumlu oldukları 
göstergeler ile ilgili yılsonu 
gerçekleşme durumlarına ilişkin 
verilerin toplanması ve 
değerlendirilmesi ve Kurum 
Müdürü başkanlığında harcama 
birim yöneticilerince yılsonu 
gerçekleşmelerinin, gösterge 
hedeflerinden sapmaların ve 
sapma nedenlerin 
değerlendirilerek gerekli 
önlemlerin alınması. 

Bütün yıl 
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Göstergelere ilişkin yılın 
ilk 6 aylık dönemine ait 
gerçekleşmelerin tespiti 

İlk 6 aylık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu

Yıl sonu gösterge 
gerçekleşmeleri için 
gerekli tedbirlerin 

alınması

Stratejik planda yer 
alan göstergelere 

ilişkin yıllık 
gerçekleşmelerin 

tespiti 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarını içeren 

raporun üst yöneticiye 
sunumu ve kamuoyu ile 

paylaşılması 

Yıllık gerçekleşme 
durumlarının, varsa 

hedeften sapmaların ve 
alınması gereken 
değerlendirilmesi

İzleme ve Değerlendirme Ekibine sunacaklardır. Stratejik Plan İzleme ve 
Değerlendirme Ekibi, performans raporlarını inceleyerek, performans göstergelerinin 
ölçümü ve değerlendirmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyet sonuçlarının 
Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü rapor 
halinde Kurum Müdürüne sunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir 
aksama olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik 
tedbirlerin alınması ile performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir 
yaklaşım izlenmiş olacaktır.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Kütahya Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu 

 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli 


