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Sunuş 

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 dahilin de hareket etmek, bir yol haritası çıkarıp, 

yapılacak olan işi basamaklandırmak ve stratejik yöntemleri belirlemek verimi artıracaktır.  

Müdürlüğümüz, 2019–2023 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. 

 

 

 

 Mustafa OK 

Okul Müdürü 
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BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip 

tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında 

paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere geçmiş dönemde oluşturulan stratejik plan doğrultusunda 

hazırlanan paydaş anketleri kullanılmak istenmiş, teknik aksaklıklardan ötürü bu anket ve sonuçlarına tam olarak sağlıklı biçimde 

ulaşılamamıştır. Bu sebepten üst kurul ve stratejik plan ekibi olarak yapılan toplantıda paydaş analizi için daha önce hazırlanan 

stratejik plan paydaş analizlerinin kullanılmasına karar verilmiştir   

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri 

belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir. 

 

Stratejik Plan Üst Kurulu 

Üst Kurul Bilgileri Ekip Bilgileri 

Adı Soyadı Unvanı Adı Soyadı Unvanı 

Mustafa OK Müdür Buğra AYVALI Öğretmen 

Ahmet ÖZÇELİK Müdür Yardımcısı Hüseyin AKSÖZ Öğretmen 

Tolgahan ÇOBANOĞLU Müdür Yardımcısı Neval KURU Memur 



BÖLÜM II: DURUM ANALİZİ 

Okulun Kısa Tanıtımı  

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. Hizmet binasının fiziki ve donatım 

yetersizlikleri nedeniyle daha büyük ve yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuş ve Gaybi Efendi Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Uğur 

Gökcan Sokak no: 5 adresinde bulunan ve Merkez Ortaokulu olarak inşaa edilen bina kurumumuza tahsis edilmiştir.  Şu an hizmet 

verilen yeni ve modern binamıza 6 Haziran 2016 tarihinde taşınılmıştır. 

 

 

 

 



Okulun Mevcut Durumu: Temel İstatistikler 

Okul Künyesi 

Okulumuzun temel girdilerine ilişkin bilgiler altta yer alan okul künyesine ilişkin tabloda yer almaktadır. 

Temel Bilgiler Tablosu- Okul Künyesi  

İli: Kütahya İlçesi: Merkez 

Adres:  
Gaybi Efendi Mah Sehit Emniyet Muduru Ugur 
Gokcan No:5, 43030 Kütahya Merkez/Kütahya 

Coğrafi Konum (link): https://tinyurl.com/yxtp9vmd 

Telefon Numarası:  (0274) 223 61 54 Faks Numarası: 0(274) 223 6905 

e- Posta Adresi: 178630@meb.k12.tr Web sayfası adresi: http://kutahyahem.meb.k12.tr/ 

Kurum Kodu: 178630 Öğretim Şekli: Tam Gün 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi : 2016 Toplam Çalışan Sayısı 43 

Öğrenci Sayısı: 

Kız 11947 

Öğretmen 
Sayısı 

Kadın 11 

Erkek 6831 Erkek 4 

Toplam 18778 Toplam 15 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı :41 Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı :------ 

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı :65 Şube Başına 30’dan Fazla Öğrencisi Olan Şube Sayısı :------ 

Öğrenci Başına Düşen Toplam Gider Miktarı ------ Öğretmenlerin Kurumdaki Ortalama Görev Süresi 10 



Çalışan Bilgileri 

Okulumuzun çalışanlarına ilişkin bilgiler altta yer alan tabloda belirtilmiştir. 

Çalışan Bilgileri Tablosu 

Unvan* Erkek Kadın Toplam 

Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı 4 1 5 

Sınıf Öğretmeni ----- ----- ----- 

Branş Öğretmeni (Kadrolu) 4 11 15 

Ücretli Usta Öğretici (Kamu Personeli) 23 92 115 

Ücretli Usta Öğretici 27 129 156 

Rehber Öğretmen (Görevlendirmeli) ----- 1 1 

İdari Personel 9 3 12 

Yardımcı Personel 10 1 11 

Güvenlik Personeli ----- ----- ----- 

Toplam Çalışan Sayıları 77 238 315 

 



Okulumuz Bina ve Alanları 

 Okulumuzun binası ile açık ve kapalı alanlarına ilişkin temel bilgiler altta yer almaktadır. 

Okul Yerleşkesine İlişkin Bilgiler 

Okul Bölümleri Özel Alanlar Var Yok 

Okul Kat Sayısı 4 Çok Amaçlı Salon x  

Derslik Sayısı 16 Çok Amaçlı Saha  x 

Derslik Alanları Toplamı (m2) 832,96 Kütüphane x  

Kullanılan Derslik Sayısı 16 Fen Laboratuvarı  x 

Şube Sayısı ----- Bilgisayar Laboratuvarı x  

İdari Odaların Alanı (m2) 182,39 İş Atölyesi x  

Öğretmenler Odası (m2) 52,06 Beceri Atölyesi --- --- 

Okul Oturum Alanı (m2) 1372,40 Pansiyon  x 

Okul Bahçesi (Açık Alan)(m2) 5492,6    

Okul Kapalı Alan (m2) 6862    

Sanatsal, bilimsel ve sportif amaçlı toplam alan (m2) 729,09    

Kantin (m2) 85,18    

Tuvalet Sayısı 20    



Sınıf ve Öğrenci Bilgileri 

 Kurumumuz bünyesinde yer alan kurslarda kayıtlı kursiyer sayıları alttaki tabloda verilmiştir. 

 

KURS TÜRÜ Kız Erkek Toplam  KURS TÜRÜ Kız Erkek Toplam 

DESTEKLEME 

VE 

YETİŞTİRME 

KURSU 

(32 ŞUBE) 

553 404 957 

HAYATBOYU 

ÖĞRENME 

KAPSAMINDA 

AÇILAN 

KURSLAR 

(889 KURS) 

11947 6831 18778 

 

Yukarıda belirtilen kursiyer sayıları 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Şubat ayı sonunda belirlenen rakamlardır. Aynı zamanlarda 

gerçekleştirilen kurslar ve katılan kursiyer sayıları sürekli değişiklik göstermektedir. 

 

Donanım ve Teknolojik Kaynaklarımız 

Teknolojik kaynaklar başta olmak üzere okulumuzda bulunan çalışır durumdaki donanım malzemesine ilişkin bilgiye alttaki 

tabloda yer verilmiştir. 



Teknolojik Kaynaklar Tablosu 

Akıllı Tahta Sayısı 32 TV Sayısı 4 

Masaüstü Bilgisayar Sayısı 52 Yazıcı Sayısı 8 

Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 6 Fotokopi Makinası Sayısı 4 

Projeksiyon Sayısı 16 İnternet Bağlantı Hızı 8Mbps 

 

Gelir ve Gider Bilgisi 

Okulumuzun genel bütçe ödenekleri, okul aile birliği gelirleri ve diğer katkılarda dâhil olmak üzere gelir ve giderlerine 

ilişkin son iki yıl gerçekleşme bilgileri alttaki tabloda verilmiştir. 

Yıllar Gelir Miktarı Gider Miktarı 

2016 611842 TL 472759 TL 

2017 418906 TL 286465 TL 

Gelir miktarları okul aile birliği hesabında önceki yıllardan devreden para miktarları da gözetilerek tutanaklar doğrultusunda 

hazırlanmıştır.  



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): Kurumumuzun faaliyetlerini etkileyen kurumuz dışındaki kişi, grup 

veya kurumlar olarak dış paydaşları Temel Ortak, Stratejik Ortak ve tedarikçi ana başlıkları altında gruplandırdık. 

Müşteriler (Yararlanıcılar/Hedef kitle): Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün açmış olduğu kurslar, sosyal ve kültürel 

etkinliklerden yaralanan kişi, grup ve kurumlar belirlendi.  

Paydaş analizi çalışmaları her sene başında belirlenecek olan stratejik plan ekibimiz tarafından yürütülecek olup, etki-önem matrisi 

kullanılarak paydaş önceliklendirilmesi yapılacaktır. Önceliği belirlenen paydaşların özelliklerine göre görüş alma yöntemi 

belirlenerek ve “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” geliştirilecektir. 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 verilecektir.  

Paydaş anketlerine teknik aksaklıklardan ötürü tam olarak sağlıklı biçimde ulaşılamamıştır. Bu sebepten üst kurul ve stratejik plan 

ekibi olarak yapılan toplantıda paydaş analizi için daha önce hazırlanan stratejik plan paydaş analizlerinin kullanılmasına karar 

verilmiştir   



GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit) Analizi  

Okulumuzun temel istatistiklerinde verilen okul künyesi, çalışan bilgileri, bina bilgileri, teknolojik kaynak bilgileri ve gelir 

gider bilgileri ile paydaş anketleri sonucunda ortaya çıkan sorun ve gelişime açık alanlar iç ve dış faktör olarak değerlendirilerek 

GZFT tablosunda belirtilmiştir. Dolayısıyla olguyu belirten istatistikler ile algıyı ölçen anketlerden çıkan sonuçlar tek bir analizde 

birleştirilmiştir. 

Kurumun güçlü ve zayıf yönleri donanım, malzeme, çalışan, iş yapma becerisi, kurumsal iletişim gibi çok çeşitli alanlarda 

kendisinden kaynaklı olan güçlülükleri ve zayıflıkları ifade etmektedir ve ayrımda temel olarak okul müdürü/müdürlüğü 

kapsamından bakılarak iç faktör ve dış faktör ayrımı yapılmıştır.  

İçsel Faktörler  

Güçlü Yönler 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

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. 

Eğitim ve Öğretimde 

Kalite 

1. Örgün Eğitimi destekleyici kursların kursiyer 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 

Kurumsal Kapasite 1. Şehir merkezinde bulunmamız, eğitim bölgesi ile iç içe olmamız hedef kitlemizin kurumumuza 

erişimin kolaylaştırmaktadır. 

2. Isıtma sistemlerinin doğalgaza dönüştürülmüş olması 

3. Bilgisayar kurslarında internetin ve teknolojik imkânların olması 

4. Kurumun kantin gelirlerinin bulunması 

 

Zayıf Yönler 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

1. Kurslarda elde edilen ürünlerin pazarlamasının yapılamaması 

2. Bazı alanlarda öğretici sıkıntısı çekilmesi  

3. Dördüncü seviye meslek kurslarının açılamamış olması 

Eğitim ve Öğretimde 

Kalite 

1. Usta öğreticilerin özlük haklarının yetersiz olması, 

2. Mevzuatın bazı kursların açılmasını zorlaştırması (Kursiyer sayısı ve giriş koşulları) 

3. Mahalle ve köy kurslarındaki araç ve gereçlerin yetersizliği. 

Kurumsal Kapasite 1.İlin ekonomisinin ve coğrafi yapısının yetersiz olmasından kaynaklı yeni işletmelerin açılamaması. 

2.Başarılı hizmet veren kurumumuzun kamu bütçesinden hak ettiği desteği alamaması. 



Dışsal Faktörler 

Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

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

ihtiyacına cevap verebilmesi. 

2. Kurslara halkın ilgisini olması. 

3. Ulaşım ağının gelişmesi 

4. Okuma yazma bilmeyen zorunlu öğretim çağı dışına çıkmış vatandaşlarımıza okuma yazma 

imkânının sağlanması. 

Eğitim ve Öğretimde 

Kalite 

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, kendisine anında 

bildirilmesine olanak sağlaması. 

4. Her yaş ve her düzeydeki bireylere uygulanacak olan programlar, modüllerin bir araya 

gelmesinden oluşmaktadır. 

Kurumsal Kapasite 1. Şehir merkezinde bulunmamız, eğitim bölgesi ile iç içe olmamız hedef kitlemizin kurumumuza 

erişimin kolaylaştırmaktadır. 

2. Organize sanayinin gelişiyor olması 

3. El sanatlarının gelişmiş olması. 

4. Üniversite öğrencileri ve genç nüfusun fazla olması 

 



Tehditler 

Eğitim ve Öğretime 

Erişim 

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 

Eğitim ve Öğretimde 

Kalite 

1.Sanayi kuruluşlarının yetersizliği 

2.İşsizlik 

3.Eğitimcilerin şiddete maruz kalması 

4.CİMER ‘e gelen asılsız şikâyetler 

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

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

3. İlimizin deprem bölgesinde olması 

 

 Gelişim ve Sorun Alanları 

Gelişim ve sorun alanları analizi ile GZFT analizi sonucunda ortaya çıkan sonuçların planın geleceğe yönelim bölümü ile 

ilişkilendirilmesi ve buradan hareketle hedef, gösterge ve eylemlerin belirlenmesi sağlanmaktadır.  

Gelişim ve sorun alanları ayrımında eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin üç temel tema olan Eğitime Erişim, Eğitimde 

Kalite ve kurumsal Kapasite kullanılmıştır. Eğitime erişim, kursiyerin eğitim faaliyetine erişmesi ve tamamlamasına ilişkin 

süreçleri; Eğitimde kalite, kursiyerin akademik başarısı, sosyal ve bilişsel gelişimi ve istihdamı da dâhil olmak üzere eğitim ve 

öğretim sürecinin hayata hazırlama evresini; Kurumsal kapasite ise kurumsal yapı, kurum kültürü, donanım, bina gibi eğitim ve 

öğretim sürecine destek mahiyetinde olan kapasiteyi belirtmektedir. 



Eğitime Erişim Eğitimde 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 kursiyerler  

1. İstihdama hazırlama 

kapsamında girişimcilik 

eğitimleri ve yönlendirme 

faaliyetlerinin eksikliği  

2. İzleme kapsamında İstihdam 

veri tabanı eksikliği  

3. Personel ve kursiyer bazında 

yabancı dil yeterliliğinin eksik 

olması  

4. Örgün ve yaygın eğitimi 

destekleme ve yetiştirme 

kursları  

5. Öğretmenlere yönelik hizmet içi 

eğitimler ve öğretmen 

yeterlilikleri  

6. Açık öğretim sisteminin niteliği  

7. 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.  

 

 



Gelişim ve Sorun Alanlarımız 

 1.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

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 

 

2.TEMA: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTE 

1 İstihdama hazırlama kapsamında girişimcilik eğitimleri ve yönlendirme faaliyetlerinin eksikliği 

2 İzleme kapsamında İstihdam veri tabanı eksikliği 

3 Personel ve kursiyer bazında yabancı dil yeterliliğinin eksik olması 

4 Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

5 Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler ve öğretmen yeterlilikleri 

6 Açık öğretim sisteminin niteliği 

7 Hayat boyu öğrenme kapsamında açılan kursların çeşitliliği ve niteliği. 

 



3.TEMA: KURUMSAL KAPASİTE 

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. 

 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, 

kursiyerlerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi 

tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır. 

 

MİSYONUMUZ 

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.  

 

VİZYONUMUZ 

Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen, kursiyerlerin bilgi, beceri ve mesleki alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum olmak.  



TEMEL DEĞERLERİMİZ 

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  

 

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER 

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 

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 kursiyerlerinin 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. 



TEMA I: EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM 

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.  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.  

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.1.1.a Hayat boyu öğrenmeye katılım oran (%) 10,33% 10,6% 10,7% 10,8% 10,9% 11% 

PG.1.1.b 
Hayat boyu öğrenme kapsamındaki kursları  

tamamlama oranı (%) 
98% 98,6% 98,7% 98,8% 98,9% 99% 

PG.1.1.c. 
Okulun özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin 

kullanımına uygunluğu (0-1) 
1 1 1 1 1 1 

PG.1.1.d. 
Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara 

devam oranı (%)(Halk Eğitim) 
63% 64,5% 66% 68,5% 69% 70% 

PG.1.1.e. 
Hayatboyu öğrenme kapsamında açılan kurslara 

katılan kişi sayısı (sayı) (Halk Eğitim) 
27562 27800 27900 28000 28100 28200 

 



Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

1.1.1. 

Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve 

hayat boyu öğrenime erişim imkânları hakkında toplumda 

farkındalık oluşturulacaktır  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

1.1.2 

Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel 

kurslara erişim imkânları ile bu kurslara katılım oranları 

artırılacaktır.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Kayıt dönemi başlangıcında 

1.1.3 

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 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

 

TEMA II: EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI 

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.  



Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.1.a 
Sektörle iş birliği protokolü kapsamında eğitim 

alan birey sayısı  
2150 2200 2250 2300 2350 2400 

PG.2.1.b 
Temel ve mesleki beceriler kapsamında açılan 

kurslardan belge alan birey sayısı  
5448 5600 5650 5700 5750 5800 

 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.1.1. 

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 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

2.1.2 

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 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

2.1.3 

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 VE 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 



No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.1.4 

Sektörle iş birliği yapılarak atölye öğretmenlerinin ilgili 

sektördeki gelişmeleri ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip 

etmeleri ve kursiyerlere bu yönde rehberlik etmeleri 

sağlanacaktır.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ VE 

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

 

Stratejik Hedef 2.2.  Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası öğrenci-

öğretmen hareketliliğini artırmak.  

 

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.2.a 

Uluslararası hareketlilik 
programlarına/projelerine katılan öğretmen 
sayısı  

------ 2 2 2 2 2 

PG.2.2.b 
Uluslararası hareketlilik programlarına ve 
projelerine katılan kursiyer sayısı  

------ 15 15 15 15 15 

PG.2.2.c. 
Uluslararası hareketlilik programlarına/  

projelerine başvuru sayısı  
1 1 1 1 1 1 

PG.2.2.d. Yabancı dil kursuna katılan kursiyer sayısı  1159 1200 1250 1300 1350 1400 



Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.2.1. 

Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme 

faaliyetleri yapılacak, hareketliliğin artırılması için kursiyer 

ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere 

katılımları desteklenecektir.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje ve program başvuru 

dönemi başında 

2.2.2 

Uluslararası öğrenci hareketliliği artırılıp öğrencilerin 

yabancı dil eğitimine katkı sağlanarak kariyer gelişimi 

desteklenecektir.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje ve program başvuru 

sonuçlanma süresinde 

2.2.3 
Bireylerin yabancı dil yeterlilikleri tespit edilerek 

geliştirilmesi sağlanacaktır.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje ve program başvuru 

sonuçlanma süresinde 

2.2.4 
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini 

uygulamada kullanıp geliştirmeleri sağlanacaktır.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje ve program başvuru 

sonuçlanma süresinde 

2.2.5 
Yabancı dil eğitiminde bireylerin en az bir yabancı dili iyi 

derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Proje ve program başvuru 

sonuçlanma süresinde 

 



Stratejik Hedef 2.3.  Destekleme ve Yetiştirme kurslar ile ortaöğretim mezunu kursiyerlerinin YGS ve LYS’ye hazırlanmalarını 

sağlamak ve açılacak kurslara katılımını sağlamak.  

 

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.2.3.a 
Destekleme ve Yetiştirme kurslarına katılım 

sayısı  
1023 1100 1150 1200 1250 1300 

PG.2.3.b 

Destekleme ve Yetiştirme kurslarına 

katılanlardan lisans düzeyinde bir eğitim 

programına yerleşenlerin sayısı  

45 55 65 75 85 95 

PG.2.3.c. 

Destekleme ve Yetiştirme kurslarına 

katılanlardan ön lisans düzeyinde bir eğitim 

programına yerleşenlerin sayısı  

27 35 40 45 50 55 

 

 

 



Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

2.3.1. 
Destekleme ve Yetiştirme kursuna katılım oranı 

artırılacaktır.  

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ VE HEM VE 

ASO MÜDÜRLÜĞÜ 

Kayıt başlangıç süresinde 

2.3.2 
Destekleme ve Yetiştirme kursları rehberlik hizmeti 

oluşturulacaktır.  

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ VE HEM VE 

ASO MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

2.3.3 Deneme sınavı sonuçları analizleri yapılacaktır.  
HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

2.3.4 

Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda 

öğretmenlerin belirli periyodlarda eğitim yapmaları 

sağlanacaktır.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

2.3.5 

Haftalık ders çizelgeleri, temel yeterliliklerin geliştirilmesini 

sağlayacak bir dağılım ile ders çeşidi açısından yönetilebilir 

ve sürdürülebilir bir yapıda düzenlenecektir.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

 



TEMA III: KURUMSAL KAPASİTE 

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.  

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 

GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.1.a Hizmet içi eğitime katılan personel sayısı  4 5 6 7 8 9 

PG.3.1.b Lisans mezunu personel sayısı  106 107 108 109 110 115 

PG.3.1.c. Yüksek lisans yapan personel sayısı  12 13 14 15 16 17 

PG.3.1.c. 

İl ve ilçe düzeyinde düzenlenen mesleki kurs 

ve seminer çalışmalarına öğretmen/usta 

öğreticilerin katılımı oranı 

%94 %95 %96 %97 %98 %99 

 



Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

3.1.1. 
Öğretmenler tarafından kurumumuzun tercih edilebilir bir 

eğitim kurumu olması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.2 
Öğretmenlere uygulanacak hizmet içi eğitim programları ile 

hizmet kalitesinin artırılması sağlanacaktır.  

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ VE MİLLİ 

EĞİTİM BAKANLIĞI 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.3 Deneme sınavı sonuçları analizleri yapılacaktır.  
HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.4 Çevre illere çalışma ziyaretleri yapılacaktır.  
HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.5 
Engelli çalışanlara bilgi, beceri ve engel durumlarına uygun 

görevler verilmesi sağlanacaktır  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.6 

Kurumun fiziksel koşulları engelli bireylerin eğitim ve 

öğretime erişimlerini kolaylaştıracak şekilde 

düzenlenecektir.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.7 Merkezi tanıtıcı basılı doküman hazırlanması ve dağıtılması  
HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

3.1.8 
Kursiyerlere dinlenme ve sosyal aktivite ortamlarının 

hazırlanması.  

HEM VE ASO 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 

süresinde 

 



Stratejik Hedef 3.2.   

Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim ortamlarını tesis etmek, etkin ve verimli kullanmak.  

 

Performans Göstergeleri 

No 
PERFORMANS 
GÖSTERGESİ 

Mevcut HEDEF 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PG.3.2.a Kütüphanedeki kitap sayısı  147 155 160 165 170 175 

PG.3.2.b 

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

50 50 50 50 50 50 

PG.3.2.c. Tüm sınıflara internet bağlantısı sağlamak  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Eylemler 

No Eylem İfadesi Eylem Sorumlusu Eylem Tarihi 

3.2.1 
Fizikî imkânların iyileştirilmesi ve eksikliklerinin 
giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak.  

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 
süresinde 

3.2.2 
Kurumun fiziki ortamları özel eğitime ihtiyaç duyan 
bireylerin gereksinimlerine uygun biçimde düzenlenecektir.  

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 
süresinde 

3.2.3 
Kurum kütüphanesinde kitap çeşidi ve sayısı artırılacak ve 
aktif kullanımı sağlanacaktır.  

HEM VE ASO 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Tüm eğitim dönemi 
süresinde 



V. BÖLÜM: MALİYETLENDİRME 

2019-2023 Stratejik Planı Faaliyet/Proje Maliyetlendirme Tablosu 

Kaynak Tablosu 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 

Genel Bütçe 140000 TL 160000 TL 180000 TL 200000 TL 220000 TL 900000 TL 

Valilikler ve Belediyelerin Katkısı 20000 TL 20000 TL 20000 TL 20000 TL 20000 TL 100000 TL 

Diğer (Okul Aile Birlikleri) 110000 TL 120000 TL 130000 TL 140000 TL 150000 TL 650000 TL 

TOPLAM 270000 TL 300000 TL 330000 TL 360000 TL 390000 TL 1650000 TL 

 

VI. BÖLÜM: İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

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 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 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 2019-2023 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 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. 

Stratejik planın izlenmesinde 6 aylık dönemlerde izleme yapılacak denetim birimleri, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ve Bakanlık 

denetim ve kontrollerine hazır halde tutulacaktır. 

Yıllık planın uygulanmasında yürütme ekipleri ve eylem sorumlularıyla aylık ilerleme toplantıları yapılacaktır. Toplantıda bir 

önceki ayda yapılanlar ve bir sonraki ayda yapılacaklar görüşülüp karara bağlanacaktır.  



 

EKLER:  


