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 " Halk eğitimin amacı toplum kadar geniş hayat kadar çeşitlidir. Bu manada halk 

eğitim bir lüks değildir. Bireylerin toplumsal mutluluğu için yerine getirilmesi gereken bir 

hizmettir. "  
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SUNUŞ 

 

   

Ülkemizdeki yaygın eğitim faaliyetlerinin 

en büyük sunucusu olan ve en geniş 

teşkilat ağına sahip halk eğitimi 

merkezlerinin büyük çoğunluğunda, diğer 

kurum ve kuruluşlara örnek teşkil edecek 

çalışmalar sergilenmektedir. Çok sayıda 

vatandaşımıza eğitim içerisinde üretim 

imkânı sağlandığı, birey ve toplumun 

eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde 

bilimsel yöntemlerin uygulandığı, işgücü 

piyasası başta olmak üzere diğer kurum ve 

kuruluşlarla sağlıklı bir işbirliği 

oluşturulduğu,

milli kültür varlıklarımızın araştırılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve toplumun moral 

değerlerinin yükseltilmesi yönünde çok yönlü çalışmalar gerçekleştirildiği bilinmektedir. 

Yaygın eğitim sisteminin nitelik ve niceliğinin geliştirilerek ekonomik büyüme ve sosyal 

gelişmenin en önemli unsurlarından olan insan gücünün yetiştirilmesi temel ilkemiz olacaktır. 

Stratejik planın hazırlanmasında her türlü özveriyi gösteren ve sürecin tamamlanmasına 

katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, idari personelimize, öğretmenlerimize, 

memur, hizmetli ve kursiyerlerimize tüm çalışmalarında başarılar diliyorum. 

                                                                                                          

 

                                    Haluk KARACA 

                                                                                                                        Merkez Müdürü 
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GİRİŞ 

 

Bu doküman, Karabağlar Halk Eğitimi Merkezinin 2015 – 2019 yılları arasında eğitim 

kalitesini artırabilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için uygulaması gereken misyon ve 

vizyonu ile uyumlu stratejiler ve bu stratejilere dayanan birimlerin hedeflerini belirlemek 

amacı ile hazırladığı stratejik plânı içermektedir.  

Bu dokümanda sunulan stratejiler ve hedefler merkezin bütün birimlerini kapsamaktadır. 

Stratejiler genel olarak belirlenmiş ve her strateji için müdürlüğümüzün diğer birimleri 

hedeflerini belirlemişlerdir.  Birimlerin hedeflerini gerçekleştirme durumları yıl içinde 

periyodik olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme çalışmalarında izlenecektir. 

Birimlerin bu hedefler üzerinde çalışmalar yaparak hedefleri tutturamama nedenlerini 

araştırmaları ve önlemler almaları sağlanacaktır. 

 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi 
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Ar-Ge: Araştırma Geliştirme/Birimi 

DMK: Devlet Memurları Kanunu 

DYS: Doküman Yönetim Sistemi 
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TANIMLAR 

 

Çıraklık eğitimi: Kurumlarda yapılan teorik eğitim ile işletmelerde yapılan pratik eğitimin 

bütünlüğü içerisinde bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerinde gelişmelerine olanak 

sağlayan ve belgeye götüren eğitimi ifade eder. 

Devamsızlık: Özürlü ya da özürsüz olarak derste/kursta bulunmama durumu ifade eder. 

Eğitim ve öğretimden erken ayrılma: Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisinin (Eurostat) 

yayınladığı ve hane halkı araştırmasına göre 18-24 yaş aralığındaki kişilerden en fazla 

ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı olmayanların ilgili çağ 

nüfusuna oranı olarak ifade edilen göstergedir. 

Önceki öğrenmelerin tanınması: Bireyin eğitim, iş veya diğer hayat tecrübeleri aracılığıyla 

hayatlarının bütün dönemlerinde gerçekleştirdikleri öğrenme için yeterlilik belgesine sahibi 

olmalarına imkân tanıyan bir sistem olup, örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme 

çerçevesinde elde edilen belgelendirilmemiş öğrenme kazanımlarının belirli bir standart 

çerçevesinde tanınması sürecidir. 

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. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler (Özel eğitim gerektiren birey): Çeşitli nedenlerle, 

bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden 

anlamlı farklılık gösteren bireyi ifade eder. 

Özel politika veya uygulama gerektiren gruplar (dezavantajlı gruplar): Diğer gruplara 

göre eğitiminde ve istihdamında daha fazla güçlük çekilen kadınlar, gençler, uzun süreli 

işsizler, engelliler gibi bireylerin oluşturduğu grupları ifade eder. 

Yaygın eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da örgün eğitim sisteminin herhangi 

bir kademesinde bulunan veya bu kademeden ayrılmış ya da bitirmiş bireylere; ilgi, istek ve 

yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte 

çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama 

etkinliklerinin bütününü ifade eder. 

Zorunlu eğitim: Dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı 

programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ve imam-hatip ortaokullarından oluşan 

ilköğretim ile ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, 

mesleki ve teknik öğretim kademelerinden oluşan eğitim sürecini ifade eder. 

 

 

 

 



  

7 

KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

İLİ:     İZMİR                                     İLÇESİ:             KARABAĞLAR                      

OKULUN ADI: HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 

OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER PERSONEL İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Okul Adresi: Adnan Süvari Mah. 108/8 Sk. No:10/14 

                        Akevler-Karabağlar/ İZMİR 

  

KURUMDA ÇALIŞAN 

PERSONEL SAYISI 

Sayıları 

Erkek Kadın 

Okul Telefonu 232 262 81 31 Yönetici 3 3 

Faks 232 262 73 75 Sınıf öğretmeni 1  

Elektronik Posta Adresi karabaglarhem@gmail.com Branş Öğretmeni 6 20 

Web sayfa adresi www.karabaglarhem.meb.k12.tr Rehber Öğretmen 1 1 

Öğretim Şekli 

Normal 

(  x  ) 

İkili 

(      ) Memur 

1 1 

Okulun Hizmete Giriş Tarihi 14.08.2008 Yardımcı Personel 2 2 

Kurum Kodu 970242 Toplam 13 26 

OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ 

Toplam Derslik Sayısı 16 Kütüphane  

Var 

(    ) 

Yok 

(  x  ) 

Kullanılan Derslik Sayısı 16 Çok Amaçlı Salon 

Var 

(  x  ) 

Yok 

(    ) 

İdari Oda Sayısı 3 Çok Amaçlı Saha 

Var 

(    ) 

Yok 

(  x  ) 

Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı 1 Konferans Salonu 

Var 

(  x ) 

Yok 

(    ) 

El Sanatları Atölyesi 

1 Kantin 

Var 

(    ) 

Yok 

(  x  ) 

Giyim Atölyesi 1   

Güzellik ve Saç Bakımı Atölyesi 1   

Erkek Berberi Atölyesi 1   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 

Stratejik Planlama Süreci  

Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün 2015-2019 yıllarını kapsayacak 

ikinci stratejik planı hazırlık çalışmaları 2013/26 Sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve Eki 

Hazırlık Programı ile Kalkınma Bakanlığı’nın Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak 

başlatılmış ve yürütülmüştür.  

Dayanak olarak alınan üst politika belgeleri, stratejik planlamaya başlama, planlama 

aşamaları ve planın yasal çerçevesini belirlemiştir. Bu belgeler: 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 İzmir MEM 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı 

 MEB 2013/26 sayılı genelge 

 Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 

Kurumumuzun Stratejik Plan Üst Kurulu, Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda kurulmuştur. Bu çerçevede Üst Kurulumuz; kurum 

müdürümüz başkanlığında, planlamadan sorumlu olmayan bir müdür yardımcısı, Okul Aile 

Birliği Başkanımız, bir okul aile birliği yönetim kurulu üyesi ve bir öğretmenimizden 

oluşturularak kurulmuştur. Stratejik Planlama Üst Kurulu stratejik planlama çalışmalarının 

her aşamamızda destekleri ile katkı sunmuştur.  

Stratejik Plan Hazırlama Ekibimiz bir müdür yardımcısı, bir rehber öğretmen, 2 branş 

öğretmeni, bir destek personeli ve bir kursiyerden oluşmuştur. Ekibimizin gönüllük esasına 

göre daha önce stratejik plan çalışmasında bulunmuş öğretmenlerimizden oluşturulmasına 

özen gösterilmiştir. Daha sonra müdür yardımcımız İl MEM’in Stratejik Plan Hazırlama 

konulu seminerine katılmıştır. 

Ekip, stratejik plan çalışmalarında çalışmanın özelliklerine göre zaman zaman bireylere 

ayrılmış, zaman zaman da birlikte çalışmıştır. Üst kurulu zaman zaman bilgi verilmiş ve 

çalışmalara üst kurulun verdiği rehberlik doğrultusunda devam edilmiştir.  

2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken katılımcı bir anlayış benimsenmiştir. Bu anlayışla 

birlikte öğrenci/kursiyer, öğretmen ve personelimizin yapılan anketler ile görüşleri alınmış, 

kurumumuzun bir durum fotoğrafı çekilmiştir 
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Stratejik Plan Üst Kurulu 

Stratejik plan üst kurulumuz kurum müdürü Haluk KARACA başkanlığında, okul aile birliği 

başkanı Sema EROL, müdür yardımcısı Sibel GÜLTEKİN, rehber öğretmen Füsun 

GÖKKAYA ve okul aile birliği yönetim kurulu üyesi Yıldız ÖZYILDIZ’dan oluşmaktadır. 

Stratejik Planlama Ekibi 

SIRA 

NO 

ADI SOYADI GÖREVİ 

1 EBRU KAŞOĞLU MÜDÜR YARDIMCISI  

2 VOLKAN ATİLLA YOLCU REHBER ÖĞRETMEN 

3 ALİ MUTLU ÖĞRETMEN 

4 GÜLGÜN ÖZEN ÖĞRETMEN 

5 BELGİN TERZİ ÜZÜL GÖNÜLLÜ KURSİYER 

6 HATİCE ARSLAN VERİ HAZIRLAMA KONTROL İŞLETMENİ 

 

Stratejik Planın Amacı 

Bu stratejik plan dokümanı, okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki fırsat ve 

tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite standartlarına 

ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik ve hedeflerin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Stratejik Planın Kapsamı 

Bu stratejik plan dokümanı Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi 2015–2019 yıllarına dönük 

stratejik amaçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsamaktadır. 

Stratejik Plan Modeli 

Kurumumuz stratejik planın hazırlanmasında tüm tarafların görüş ve önerileri ile 

eğitim önceliklerinin plana yansıtılabilmesi için geniş katılım sağlayacak bir model 

benimsenmiştir. 

Kurumumuz stratejik planı temel yapısı, Bakanlığımız/İlimiz ve İlçemiz Stratejik 

Planlama Üst Kurulu tarafından kabul edilen ilimiz vizyonu doğrultusunda eğitimin üç ana 

bölümü (erişim, kalite, kapasite), üç tema, üç amaç ve yedi hedef ile paydaşların görüş ve 

önerilerini baz alır nitelikte oluşturulmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DURUM ANALİZİ 

 

A.  Tarihi Gelişim 

İzmir’in merkez ilçesi Konak, 2008 yılında Karabağlar ve Konak olarak iki farklı 

ilçeye ayrılmıştır. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi 14.08.2008 yılında kurularak “Karabağlar 

Halk Eğitimi Merkezi” adını almıştır. Bir yıla yakın bir süre Karabağlar İlçe Milli eğitim 

Müdürlüğü İTO Vakfı Süleyman Taştekin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ndeki 2 odada 

hizmete başlayan Karabağlar Halk Eğitim Merkezi, günümüzde eski adı Mithatpaşa 

İlköğretim Okulu olan çok amaçlı tek katlı yığma tuğladan yapılmış binada, eğitim ve öğretim 

çalışmalarına başlamıştır.  

Tam gün tam yıl eğitim öğretim hizmeti sunan Karabağlar Halk Eğitim Merkezi, 

Karabağlar ilçesinin eğitim, öğretim, üretim, rehberlik, danışma, kültür ve sanat merkezi 

konumundadır.  

27 Mart 2014 tarihinde Adnan Süvari Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni binasına 

taşınmıştır ve halen hizmet vermeye devam etmektedir. 

 

 

Geçmiş Yıllarda Görev Yapan Kurum Müdürleri 
 

Sıra Adı – Soyadı Görev Yılları 

 

1 

 

Selahattin CİLASİN 

 

2008-2009 

 

 

2 

 

Eyüp BEKMEZCİ 

 

2010-2013 

 

3 

 

Haluk KARACA 

 

2014- 
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B.  Yasal Yükümlülükler  ( Mevzuat Analizi ) 

 1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun 

 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

 4842 Sayılı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Hakkındaki Kanun 

 4857 Sayılı İş Kanunu 

 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

 5442 İl İdaresi Kanunu 

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu 

 6518 Sayılı Kanun 

 657 Sayılı DMK 

 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu 

 Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik 

 Ayniyat Talimatnamesi 

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

 Kamu Konutları Yönetmeliği 

 MEB Denklik Yönetmeliği 

 MEB Dış İlişkiler Genel Md. “ Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları” Konulu 

Genelgesi 

 MEB Eğitim Araçları Donatım Daire Bşk. Genelgesi 

 MEB İle Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan “Okul Sağlığı Hizmetleri İşbirliği 

Protokolü” 

 MEB İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 

 MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İntibak Bülteni      

 MEB Merkezî Sistem Sınav Uygulama Yönergesi 

 MEB Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin 

Yönetmelik 

 MEB Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 

 MEB Öğretmenleri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 

 MEB Personel Genel Md. Çalışma Takvimi 

 MEB Sağlık İşleri Dairesi Bşk. Yazısı 

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı “Stratejik Planlama” Konulu Genelgesi 

 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın “Çalışmaların Birleştirilmesi ve Ar-Ge Birimi 

Kurulması” Konulu Genelgesi 

 MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği 

 MEB Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge 
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 MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Yazıları 

 MEB TTKB’nin 119 ve 133 Sayılı Kararları 

 MEB’e Bağlı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bilgisayar Laboratuvarlarının 

Kurulması ve İşletilmesi İle Bilgisayar ve Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin 

Görevleri Hakkındaki Yönerge 

 Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri 

Başkanlıkları Yönetmeliği 

 Onarım Ve Tadilat Teklifleri İle Harcamalarda 

 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

 Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

 Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı 

 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 

 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları İle Hakkında Yönetmelik 

 Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği 1-2-3 

 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Yönergesi  

 Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi 

Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği 

 Çıraklık ve Yaygın Eğitim Kurumlar Yönetmeliği 

 

24.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17, 18, 40, 41, 42, 47 

ve 56. maddeleri, 12.5.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 18, 57 ve 60. maddeleri, 19.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı 

Meslekî Eğitim Kanununun 35, 37 ve 38. maddeleri, 12.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim 

ve Eğitim Kanununun 11, 13, 78 ve 81. maddeleri, 18.6.1983 tarihli ve 2841 sayılı Zorunlu 

İlköğrenim Çağı Dışında Kalmış Okuma-Yazma Bilmeyen Vatandaşların Okur-Yazar 

Duruma Getirilmesi veya Bunlara İlkokul Düzeyinde Eğitim-Öğretim Yaptırılması Hakkında 

Kanun ile "2.12.1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

Esaslar" ibaresi 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine 

İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliğinin 7. maddesine göre merkezimiz aşağıda sıralanan görevleri yapmakla 

yükümlüdür. 

 

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

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

yapmak 

b) Bilmeyenlere okuma-yazma öğretimi, bilenlere eksik eğitimlerinin tamamlanması için 

destek sağlayıcı sürekli eğitim vermek, şartlar ve ihtiyaçlara göre ilgili eğitim kurumları ile iş 

birliği yapılarak programlar hazırlamak ve uygulamak 
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c) Meslek öncesi eğitim ve yeni bir meslek edinme, çok yönlü iş eğitimi, endüstri içinde 

eğitim ve hayat boyu öğrenme konularını kapsayan yaygın eğitim veya kısa süreli ve 

kademeli mesleki ve teknik eğitim programları uygulamak; yerel düzeyde iş gücü piyasası ile 

ilgili araştırmalar yaparak istihdama yönelik meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve 

nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak 

ç) Eğitim ihtiyacı olan alanlarda okuma-yazma, sosyal ve kültürel, mesleki ve teknik kurslar 

ile sosyal etkinlikler çerçevesinde toplantı, gezi, kampanya, kurs, seminer, konferans, 

yarışma, açık oturum, sergi, panel, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek; gerekli 

şartların oluşturulması kaydıyla yöresel, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler 

gerçekleştirmek; ihtiyaç duyulan kulüpleri oluşturarak çalıştırmak 

d) İmkânlar ölçüsünde kitaplıklar oluşturmak, belli aralıklarla yayınlar yapmak, çevrenin 

tarihî ve kültürel değerlerini derlemek ve yayın yoluyla tanıtmak 

e) Millî bayramlar, mahallî kurtuluş günleri, belirli gün ve haftalar, çevreye ait gelenek ve 

görenekler ile millî kültür değerlerinin tanıtılması, korunup yaşatılması yönünde çalışmalar 

yapmak 

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

çerçevesinde kursiyerlerin yararlanmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak 

g) Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen ulusal ve uluslararası bilgi ağı oluşturmak, e-öğrenme 

uygulamalarında erişime açık bilgi kaynaklarının artırılmasını sağlamak 

ğ) Bakanlığa bağlı olmayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak özel eğitim gerektiren 

bireyler, koruma altındaki bireyler, sokakta çalışan veya yaşayan çocuklar, değişik sektörlerde 

çalışan çocuklar, tedavi altındaki madde bağımlıları, tutuklu ve hükümlüler, rehabilitasyon 

merkezleri ile hastanede yatan kişilere kurs ve etkinlikler düzenlemek 

h) Emekliliğe uyum ve yaşlılara yönelik etkinlikler gerçekleştirmek 

ı) Aileyi geliştirmeye yönelik olarak çocuk psikolojisi, bakımı, gelişimi; ergenlik ve gençlik 

psikolojisi; ev yönetimi, aile iletişimi ve benzeri konularda eğitim etkinlikleri düzenlemek; 

anne-babalara çocuk eğitimiyle ilgili uygulamalı kurslar düzenlemek ve bu kursiyer 

çocuklarının yararlanabileceği çocuk bakım ve oyun odaları oluşturmak 

i) Uzaktan eğitimle ilgili her türlü gelişmeyi takip ederek, bu tür eğitim faaliyetlerinden 

yararlanmak için gerekli önlemleri almak 
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Bu yönetmelik çerçevesinde; 

1- Okuma-Yazma kursları ve belge tanzimi, 

2- Yetişkinler 2.kademe eğitimi ve belgesi tanzimi, 

3- Mesleki ve Teknik Kurslar ile Sosyal ve Kültürel Kurslar ve belge tanzimi, 

4- Seminer, toplantı, sempozyum, kulüp ve benzeri etkinlikler, 

5- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları ile 

işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek yaygın eğitim faaliyetleri, 

6- Açık Öğretim okulları ile ilgili kayıt, kayıt yenileme vb. iş ve işlemler 

merkezimizin yetkilerindendir. 
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C. Faaliyet Alanları, Hizmetler 

FAALİYET ALANI 1: EĞİTİM 

Hizmet Görev / Faaliyet / Çalışma 

1.1. Rehberlik Hizmetleri 

Açık öğretim öğrencilerine ve kursiyerlere 

yönelik rehberlik, tanıtım ve yönlendirme 

çalışmalarını yapmak 

23 yaş üstü özel eğitime ihtiyacı olan bireylere 

ve ailelerine rehberlik yapmak 

Kursiyer ve görevlilerin problemlerini 

incelemek ve yaygın görülen problemler 

hakkında çözüm aramak 

1.2.Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

Müdürlük bünyesinde açılan kurslara ait kurs 

sonu ve yılsonu sergilerini düzenlemek 

Kursların yılsonu etkinliklerini sahnede 

sergilemek 

1.3.Spor Etkinlikleri 
Müdürlük bünyesinde açılan bir/ birkaç spor 

branşıyla ilgili turnuva düzenlemek  

FAALİYET ALANI 2: ÖĞRETİM 

Hizmet Görev / Faaliyet / Çalışma 

2.1.Kursiyer Kayıtları 

Kursiyer kayıt ve kabul, eğitim, öğretim, devam, izin, disiplin işleri ile 

diğer yönetim konularının ve bunlarla ilgili defter, dosya ve belgelerin 

düzenlenmesi, takip edilmesi ve sonuçlarının izlenip değerlendirilmesi 

 

e-Yaygın ve HEM otomasyon sistemi programı ile ilgili iş ve 

işlemlerin yürütülmesi 

 

2.2.Öğrenci Kayıtları 

 

 

Açık öğretim okulları ile ilgili yeni kayıt, kayıt yenileme vb. iş ve 

işlemleri yapmak 
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FAALİYET ALANI 3:YÖNETİM İŞLERİ 

Hizmet Görev / Faaliyet / Çalışma 

3.1.Öğrenci İşleri Hizmeti 

Açık Öğretim okulları ile ilgili kayıt, kayıt yenileme vb. iş ve işlemleri 

yürütmek 

Yazışma ve işlemlerin hızlı, düzgün ve doğru bir şekilde 

yürütülmesini, gerekli kayıt, defter ve dosyaların düzenli 

tutulmasını sağlamak 

3.2Öğretmen İşleri Hizmeti 

Kadrolu öğretmenlerin ve usta öğreticilerin özlük işlerini takip etmek 

Öğretmen/usta öğreticilerin mesleki yeterliklerini artırmaları için 

seminerler düzenlemek ve hizmet içi seminer/kurslara katılımın 

teşvik edilmesi 

 

3.3.Personel İşleri Hizmeti 

Bulunduğu görev alanındaki yaygın eğitim hizmetlerini incelemek, 

görev alanına giren ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetkisi dâhilinde 

olanları yapmak, olmayanları yetkili makamlara bildirmek 

FAALİYET ALANI 4: DESTEK HİZMETLERİ 

Hizmet Görev / Faaliyet / Çalışma 

4.1.Memur/VKHİ Hizmeti  

Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar, yazılanların asıl 

veya örneklerini dosyalar ve saklar, gerekenlere cevap hazırlamak 

Öğretmen, memur ve hizmetlilerin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla 

ilgili değişiklikleri günü gününe işlemek 

Arşiv işlerini düzenlemek  

4.2.Yardımcı Hizmetler  

 

Okula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve malzeme ile eşyayı 

taşıma ve yerleştirme işlerini yapmak 

Yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı 

dağıtmak ve toplamak 

Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek 

Hizmet yerlerini temizlemek, aydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak 

 

4.3.Mali İş ve İşlemler  

Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek 

Kurumun elektrik, su, telefon ve internet faturalarını zamanında ödemek 

Kadrolu Öğretmen ve usta öğreticilerin ücretlerini zamanında 

hazırlayarak ilgili makamlara iletmek 
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D. Paydaş Analizi 

 Kurumumuzun hizmet verme sürecinde işbirliği yapması gereken kurum ve kişiler, temel 

ve stratejik ortaklar olarak tanımlanmaktadır. Temel ve stratejik ortak ayrımını yaparken her 

zaman birlikte çalışmalar yürüterek beraber çalıştığımız kurumlar temel ortak, stratejik 

planımız doğrultusunda vizyonumuza ulaşırken, yola birlikte devam ettiğimiz kurumlar 

stratejik ortak olarak belirtilmektedir. Okulumuz paydaş analizi çalışmaları kapsamında 

öncelikle, hizmetler ve faaliyet alanlarından yola çıkılarak paydaş listesi hazırlanmıştır. Söz 

konusu listenin hazırlanmasında temel olarak kurumun mevzuatı, teşkilat şeması, 

gerçekleştirilen stratejik planlama ilgili çalışmaların sonuçları, okul yönetiminin görev 

tanımları ile yasal yükümlülüklere bağlı olarak belirlenen faaliyet alanları ve 

müdürlüğümüzün 2010-2014 Stratejik Planı’ndan yararlanılmıştır. 

 Etki/önem matrisi kullanılarak paydaş önceliklendirilmesi yapılmış ve buna bağlı olarak 

görüş ve önerilerinin alınması gerektiği düşünülen nihai paydaş listesi oluşturulmuştur.  

 Paydaşların görüşlerinin alınmasında Bakanlığın yayınladığı ve kurumumuza 

uyarladığımız “İç Paydaş Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” ve “Özdeğerlendirme” anketleri 

kullanılmıştır.  Anketlerde amaca yönelik olarak kurumumuza ilişkin algı, önem ve öncelik 

verilmesi gereken alanlar ile iç paydaşlarda kurum içi faktörlere, dış paydaşlarda ise talep 

ettikleri bilgiye ulaşım durumunu belirleyen özel sorulara yer verilmiştir. Paydaş analizi 

sürecinde anket uygulaması ve toplantı sonuçları değerlendirilerek elde edilen görüş ve 

öneriler sorun alanları, kurum içi ve çevre analizleri, GZFT analizi ile geleceğe yönelim 

bölümünün hedef ve tedbirlerine yansıtılmıştır. 

Kurumumuz 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken katılımcı bir anlayış 

benimsenmiştir. Bu anlayışla birlikte Okul Aile Birliği üyeleri ile toplantılar yapılmış, mevcut 

durum analizi ve strateji belirlenmesi aşamalarında okulumuzun tüm çalışanlarıyla 

görüşülmüş; karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

Dış paydaşlarımızın da katkısını alabilmek adına okulumuz ile ilişki içinde olan Yerel 

Yönetim Temsilcileri, STK/STÖ Yöneticileri ve Üyeleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yöneticileri, 2014 yılı içerisinde formal ve informal toplantı ve görüşmeler yapılmış ve 

kurumumuza dışarıdan bakanların gözüyle bir durum fotoğrafı çekilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



  

18 

KARABAĞLAR HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

  

 İÇ PAYDAŞLARLA İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 2015-2019 Stratejik Planı hazırlanırken 

katılımcı bir anlayış benimsenmiştir. Bu anlayışla birlikte örneklem seçilen çalışan ve 

kursiyerlere yönelik memnuniyet anketleri uygulanmış, mevcut durum analizi ve strateji 

belirlenmesi aşamalarında tüm çalışanlarla görüşülmüş; karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde 

bulunulmuştur. 

Merkezimizin gelişebilmesi, eğitim kalitesini artırabilmesi, çağdaş ve modern eğitim 

teknolojileri ile donatılabilmesi ancak tüm paydaşlarının desteği ile mümkün olabilecektir. Bu 

amaçla merkezimizin paydaşlarını belirleyerek onların durumlarını da dikkate alacak şekilde 

stratejiler belirlenmiştir.  

Tüm paydaşların, ortak bir iyileşme ve kalite geliştirmesi sağlayabilmesi için karşılıklı 

bilgilendirilme ve görüş alışverişi yapılması gerekliliği çerçevesinde belirli dönemlerde iç ve 

dış paydaşlarla toplantılar düzenlenmesi ve gerekli durumlarda anket yapılması 

gerekmektedir. 

İç Paydaşların Kurumumuz Hakkındaki Görüşleri 

 

  2.4.1.1.1 Kurumun Olumlu Yönleri 

 Tüm eğitim alanında öğreticileri görevlendirebilmesi 

 Kurum dışında eğitim verebilme imkânı 

 Kurum yönetiminin kursiyer yararına alınan tüm karar ve faaliyetleri desteklemesi 

 Sınıf mevcut kursiyer sayılarının ideal olması 

 Kurumumuzda eğitim görenlerin büyük bir bölümünün kısa sürede iş bulabilmeleri 

 STK’larla işbirliği kurma olanağımızın olması 

 Çalışanların kurumda işiyle ilgili inisiyatif kullanma olanağına sahip olması 

 Yöneticilerin çalışanların görüşlerini dikkate almaları 

 

2.4.1.1.2. Kurumun Geliştirilmesi Gereken Yönleri 

 Laboratuvar ve atölyelerinin kurulması 

 Ödeneklerin yetersizliği nedeniyle gelişen teknoloji ve alt yapıyı yeteri kadar elde 

edememek 

 Yeterli memur ve personelin olmaması 

 İş yükünü karşılayacak yeterli personelin olmaması 
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Personelin Değerlendirmesi ve Beklentileri 

Kurumumuzun faaliyetlerinin hizmet sunduğu kesimlerdeki tatmin düzeyinin belirlenme 

süreci kapsamında her eğitim sonunda eğitim alan bireylere değerlendirme formu ile anket 

uygulanır. 

      Dış Paydaşların Kurumumuz Hakkındaki Görüşleri 

Dış paydaşlarımızın kurumumuz hakkında görüşlerini almak için belirlenen dış paydaş 

temsilcileri okulumuza davet edilmiştir. Davete gelen dış paydaş temsilcilerimiz ile 

toplantı/görüşme yapılarak kurumumuz hakkındaki olumlu görüşleri, geliştirilmesi gereken 

yönleri ve kurumdan beklentileri alınmıştır. Ayrıca, dış paydaş anketinde gelen sonuçlar ile 

karşılaştırılarak stratejik planlama ekibi öne çıkan görüşleri belirlemiştir.  

 Halk eğitim kursları daha da yaygınlaştırılmalıdır.  

 Öğretmen-veli öğrenci (kursiyer,usta öğretici) iletişimi ön planda tutulmalıdır. 

 Kurumumuza başvuru yapan usta öğreticilerin görevlendirilmesi adaletli ve liyakata 

uygun yapılmalıdır. 

 Eğitim kurumlarımızda düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler çeşitlendirilmeli ve 

etkinlik sayısı artırılmalıdır. 

 Meslek edindirme kurslarıyla sektörün ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elemanların 

yetiştirilmesine önem verilmelidir. 

 Bölgenin gelişmesi ile ilgili kapsamlı projeler gerçekleştirilmelidir. 

 Kursiyer ve usta öğreticilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik sosyal ve kültürel 

faaliyetler düzenlenmelidir. 

 

2.4.3.1 Kurumun Olumlu Yönleri  

 Her alanda eğitim verebilmesi 

 Öğretmen giderlerinde ödenek kapsamında sınırının olmaması 

 Dış paydaşlarla işbirliğine açık olması 

 İç paydaş iletişim kanallarının açık ve hızlı olması 

 

 

2.4.3.2 Kurumun Geliştirilmesi Gereken Yönleri 

 Hizmet verebileceği mekânların/derslik ve atölyelerin arttırılması 

 Kurs sayısını ve çeşitliliğini artırarak daha fazla kişiye hitap edilmesi 

 İç ve dış paydaş bağlamında kurum içi bilgi ve deneyimin paylaşım düzeyinin 

istenilen düzeyde olmaması 
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E. KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZ 

 

 

1. KURUM İÇİ ANALİZ  

Kurum içi analiz yapılırken beşeri, mali, teknolojik, kurumsal yapı ve kurum kültürü 

faktörleri dikkate alınmış, bu ayrımlar üzerinden sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

 

Örgütsel Yapı 
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1.1 İnsan Kaynakları  

 
Kurumumuzda 1 müdür, 5 müdür yardımcısı, 2 rehberlik öğretmeni, 26 kadrolu öğretmen, 1 

memur, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 kadrolu hizmetli ve 4/C kapsamında çalışan 1 

hizmetli görev yapmaktadır. 
 

1.2  Teknolojik Düzey 

Kurumumuz, sunmuş olduğu hizmetlerin yararlanıcılara daha hızlı ve etkili şekilde 

ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte güncel teknolojik araçları kullanmaktadır. Bu kapsamda 

KurumNet ile resmi yazışma iş ve işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yine MEBBİS ve e-yaygın 

sistemi üzerinden kurumsal ve bireysel iş ve işlemlerin büyük bölümü gerçekleştirilmektedir. 

 

   1.3 Kurumun Fiziki Altyapısı:    

Kurumumuzda 1 müdür, 3 müdür yardımcısı odası olmak üzere 4 idari oda 

bulunmaktadır. 1 müdür yardımcısı odası, aynı zamanda açık öğretim okulları iş ve 

işlemlerinin yürütüldüğü büro olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, kurs başvurularının alındığı bir 

ön büro, bir rehberlik servisi odası, 16 derslik, iki bilişim teknolojileri laboratuarı, bir el 

sanatları atölyesi bir giyim atölyesi, bir güzellik ve saç bakımı atölyesi ve bir erkek berberi 

atölyesi bulunmaktadır. Bunların dışında, 72 kişilik çok amaçlı salon, 539 kişilik konferans 

salonu ve 200 kişi kapasiteli fuaye alanı bulunmaktadır. 

 

 1.4 Mali Kaynaklar 

Kurumumuzda eğitim-öğretim, küçük yapım onarım ve iyileştirme yapmak için kullanılan 

başlıca finans kaynaklarını Millî Eğitim Bakanlığı’ndan gelen genel bütçe ve okul-aile birliği 

gelirleri oluşturmaktadır. 
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2. KURUM DIŞI ANALİZ 

 
          Kurum dışı analizi; politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik yönden çevre analizi 

yapılarak, önemli ve hemen harekete geçirilmesi gereken faktörleri tespit etmek ve olumlu 

veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yaptığımız bir analizdir. Bu analizde 

kurumumuzun gelişmesine katkı sağlayacak maddeleri fırsat, aksine gelişimini 

engelleyebilme potansiyeline sahip olanları ise tehdit olarak ele alınmıştır. 

 

Kurum dışı analiz yapılmadan önce üst politika belgeleri çalışılmıştır. Bu çalışma ile 

birlikte kurum dışı analizin yasal dayanakları belirlenmiş ve bu noktadan hareketle yapılacak 

çalışmanın temel çerçevesi çizilmiştir 

Kurum dışı analizi yaparken özellikle politik, ekonomik, siyasi, teknolojik, hukuki ve 

ekolojik (PESTLE) faktörler dikkate alınarak çalışılmıştır. Kurum dışı analiz için öncelikle 

kurumdan hizmet alan birinci dereceden paydaşlarımıza, Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğü’nün hizmetlerine ilişkin genel memnuniyet düzeyi anketi uygulanmıştır.  

 

 
 Üst Politika Belgeleri 

 

Üst politika belgelerinde müdürlüğümüzün görev alanına giren konular ayrıntılı olarak 

taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar dikkate alınmıştır. Stratejik plan çalışmaları 

kapsamında taranmış olan politika belgeleri aşağıda verilmiştir. 

 MEB 2013/26 Nolu genelge 

 MEB 2015-2019 Stratejik Planı 

 İzmir MEM 2015-2019 MEB 2010-2014 Stratejik Planı 

 Karabağlar İlçe MEM 2015-2019 Stratejik Planı 

 Karabağlar İlçe MEM 2010-2014 Stratejik Planı 

 Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 

 Karabağlar HEM 2010-2014 Stratejik Planı 
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GZFT ANALİZİ 

Yöntem: 

 

1. Uzman kişilerle yüz yüze görüşmeler yapıldı. 

2. Çalışma hakkında ekibin karar vermesine ve uzlaşmasına imkân sağlayan 

yazılı formlardan edinilen cevapların sınıflandırılması yapıldı. 

3. Sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, açık grup tartışmaları yapıldı. 

4. Fayda maliyet analizleri ve risk analizleri yapıldı. 

5. SWOT Analizi yaparken beyin fırtınası metodu kullanıldı.  

6. Ayrıca kurumun tarihsel gelişimi, paydaş analizi, kurum içi analizi,  örgütsel 

yapısı, insan kaynakları kapasitesi, öğrencilere/kursiyerlere ilişkin sayısal 

veriler, teknolojik düzey, kurumun fiziki yapısı ve mali kaynakları ile çevre 

analizi değerlendirildi ve varılan sonuçlar GZFT analizine maddeler halinde 

yansıtıldı. 

7. Bunun yanında, dış paydaşlarla yapılan görüşmeler, personel algı anketleri ve 

öz değerlendirme sonuçları birleştirilerek GZFT analizi tamamlanmıştır.  

8. Süreç tüm yöneticilerin, çalışanların ve diğer paydaşlarımızın katılımına açık 

olarak yönetilecektir. 
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Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler 

 GZFT ANALİZİ 

Güçlü Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Fiziki alt yapının ihtiyacı karşılıyor olması 

 Kurs çeşitliliğinin fazlalığı 

 Kurumumuzun paydaşlarla etkili bir iletişim ağı kurarak karşılıklı 

uyum içinde, açık ve ulaşılabilir bir yapıya sahip olması 

 Kurumun tanınırlığının fazla olması 

 Açılacak olan kurslara ilişkin duyuruların zamanında ve etkili olarak 

yapılması 

 Birçok alanda öğretmen ve usta öğretici bulunabilmesi 

 Kurumun değişik pek çok alanda eğitim-öğretim verebilme şansına 

sahip olması 

 İlçe nüfusu göz önünde bulundurulduğunda çok geniş bir hedef 

kitlemizin olması 

 Sosyal kültürel alanda açılan kurs sayısının fazlalığı 

 Mesleki kurslara gereken önemin verilmesi 

 Sınıf mevcut kursiyer sayılarının ideal olması 

 Kursiyerlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaya 

istekli olması 

 Kurumumuzda mesleki kurslara katılan 

kursiyerlerimizin bir bölümünün kısa sürede iş 

bulabilmeleri 

 STK’larla işbirliği kurma olanağımızın olması 

 

 Müdürlüğümüzün iç paydaşlarla etkili bir iletişim ağı kurarak 

karşılıklı uyum içinde, açık ve ulaşılabilir bir yapıya sahip olması 

 Teknolojik alt yapının iyi durumda olması 

 Kurum içi öz değerlendirmenin yapılması. 

 Kurumumuzun ilçemizin ihtiyacını karşılayacak derecede kurs 

merkezine sahip olması 

 Kurum yönetiminin kursiyer yararına alınan tüm karar ve 

faaliyetleri desteklemesi 

 Yöneticilerin çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını 

karşılamak için kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapması, buna 

olanak tanıması 

Zayıf Yönler 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 23 yaş üstü engelliler için kurumumuzda yeterli özel eğitim 

öğretmeninin olmaması 

 Usta öğreticilerin 23 yaş üstü engelli kursiyerlerle çalışmaya 

gönüllü olmaması 

 

 Kursu tamamlayarak sertifika alan kursiyer sayısının 
azalması 

 Kurumda model oluşturabilecek örnek uygulamaların 
geliştirilememesi 

 AB projelerine başvuru ve kabul sayısının az olması 

 Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin 
yeterince düzenlenememesi 

 Öz değerlendirme sonuçlarının kurumsallaşamaması 

 Kurumsal performansın izlenmesine dönük kalite standartlarının 

yeterli olmaması 

 Çalışan personelin teknolojik okuryazarlığının düşük olması 

 Bilgi teknolojilerindeki yetişmiş insan kaynağının etkin 
kullanılamaması 

 Yardımcı, teknik ve genel idare hizmetler sınıfındaki personel 
sayısının yetersizliği 

 Kurumda kadrolu/görevlendirme çalışan personelin çoğunun 
engelli olması 
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Fırsatlar 

Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Okullar Hayat Olsun projesi  

 Hijyen Eğitimi’nin zorunlu olması 

 Mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme kurslarının 

halk eğitim merkezleri tarafından açılması 

 Kalkınma Ajansı ile ortak proje hazırlama imkânına 

sahip olması 

 Sivil toplum örgütleri, belediye ile kamu ve özel 

kuruluşların eğitime destek vermesi 

 Kurumun maddi yapısının hizmet/mal/malzeme 

alımı için yeterli olması 

 Bütçe payının yüksek olması 

 İç kontrol sisteminin olması 

 Yardımcı hizmetler alanında gerekli personel 

görevlendirmesinin yapılmaması 

 

 

Tehditler 
Eğitim ve Öğretime Erişim Eğitim ve Öğretimde Kalite Kurumsal Kapasite 

 Bazı kursları sürelerinin uzun olması 

 Kurs açılabilmesi için en az 12 kişinin başvurusunun 

zorunlu tutulması 

 Mevzuat oluşturulurken taşradaki uygulama sonuçlarının 

dikkate alınmaması 

 Hizmet binamızın merkezde ve ulaşımı kolay yerde 

olmaması 

 

 Kurslar sonunda istihdamın zayıf olması 

 Modüler eğitim programlarının değişken olması 

 

 Kadrolu öğretmen sayısının usta öğreticilerden az olması 

 Usta öğreticilerin, kişisel nedenlerle kursu yarıda 

bırakabilmesi 
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TOWS Matrisi  

Yöntem: 

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne ait verilerin incelenmesi 

sonucunda GZFT analizi oluşturulmuştur. GZFT sonuçları incelenmiş ve 

kurumumuzun genel özellikleri değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

oluşturulan TOWS analizi ile zayıf yönlerin ve tehditlerin azaltılması ya da ortadan 

kaldırılması amacıyla, müdürlüğümüzün güçlü yönlerinin ve fırsatlarının zayıf yönleri 

olumlu şekilde etkilemesi acısından nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. 

Müdürlüğümüze ait stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için 

oluşturulan hedefler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taslak plan 

ile ilişkilendirilip, TOWS matrisinin sonuçları analiz edilerek saptanmıştır. Ayrıca 

stratejik amaçların belirlenmesinde zayıf yönlerimizden ve tehditlerimizden; 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde de güçlü yönlerimizden ve fırsatlarımızdan 

yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra hedeflere ait TOWS matrisleri yapılırken geleceğe 

yönelim bölümündeki TOWS stratejileri, ilgili hedefin TOWS matrisi ile 

ilişkilendirilmiştir.  

Sorun/gelişim alanları stratejik planlama tema ve amaç ayrımına uygun olarak 

ayrıştırılmış ve İlçe MEM Stratejik Plan sorun/gelişim alanları ile uyumlu hale 

getirilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema altında gruplandırılarak plan 

mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi 

Müdürlüğü Stratejik Planının sorun/ gelişim alanları aşağıda belirtilmiştir: 

 

 TEDBİRLER 

Erişim 

1. 23 yaş üzeri engelli kursiyerlerin ailelerine yönelik psikolojik destek ve rehberlik 

çalışmaları artırılacaktır.  

2. Denetimli serbestlik kapsamında savcılık tarafından yönlendirilen kursiyerlerin, 

ilgili kurslara devamı sağlanacaktır. 

3. “Okullar Hayat Olsun” Projesi ile öğrenci ve velilerimizi ilçemizde bulunan 

okullarda bilgilendirici eğitici ve eğlendirici etkinlikler yaparak okullarımızı 

yaşam alanlarına dönüştürülecektir. 

4.  Engelli kursiyerlerin devamsızlık sebeplerinin araştırılarak, bu sebeplerin ortadan 

kaldırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

5. Kurslara devamın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

6. Kurumumuzda açılan kurslar hakkında toplumu bilgilendirme çalışması 

yapılacaktır. 
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Kalite  

1. Açılan kursların sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır. 

2. Kursiyerlerin çocuklarını bıraktığı kreşin etkinliği artırılacaktır. 

3. Ulusal ve uluslararası projelere katılım artırılacaktır. 

4. 23 yaş üzeri engelli kursiyerlerin sosyalleşmesini sağlamak adına düzenlenen 

kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenecektir. 

5. Akademik başarıyı arttırmaya ve öğrencilerin bilişsel eksikliklerini gidermeye 

yönelik kursların açılması ve katılımın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır. 

6. Bağımlılığa (madde, teknoloji vs.) karşı mücadele çalışmaları arttırılacaktır. 

7. Kursiyerler, ilgi ve yeteneklerine göre daha çok eleman ihtiyacı duyulan 

kurslara yönlendirilecektir. 

8. Kursiyerlerin ilgisini çekecek proje ve uygulamalar geliştirilecektir. 

9. Nitelikli ara eleman yetiştirmeye yönelik olarak açılan mesleki eğitim 

kurslarının çeşitliliği arttırılacaktır. 

10. Kursiyerlerin daha etkin bir şekilde izlenip ve değerlendirilmesi için 

çalışmalar yapılacaktır. 

11. Kursiyerlerin istihdam durumlarını daha verimli izlenip değerlendirilmesi için 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Kurumsal kapasite  

1. STK ve belediyelerle işbirliği içinde, eğitim faaliyetleri planlanacaktır. 

2. Öğretmenlerin proje yazımı iş ve işlemleri ile ilgili eğitimler alması 

sağlanacaktır. 

3. Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler artırılacaktır. 

4. Kurumumuzun fiziki eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

5. Alternatif finansman kaynaklarının bulunması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

6. Kurumumuzun fiziki mekânlarının etkin kullanımı sağlanacaktır. 

7. Eğitim ortamlarımız iş güvenliği esasları çerçevesinde düzenlenecektir. 

8. Personelin medya okuryazarlığı ve teknoloji kullanım kapasitesinin artırılması 

sağlanacaktır. 

9. Kurumumuzdaki teknolojik donanımların bilinçli ve verimli kullanılması 

sağlanacaktır. 
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SORUN / GELİŞİM ALANLARI 

Yöntem: 

Kurumumuza ait verilerin incelenmesi sonucunda GZFT analizi 

oluşturulmuştur. GZFT sonuçları incelenmiş ve kurumumuzun genel özellikleri 

değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda oluşturulan TOWS analizi ile zayıf 

yönlerin ve tehditlerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması amacıyla, 

Müdürlüğümüzün güçlü yönlerinin ve fırsatlarının zayıf yönleri olumlu şekilde 

etkilemesi acısından nasıl kullanılacağı belirlenmiştir. 

Kurumumuza ait stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için 

oluşturulan hedefler, İl ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’nün stratejik planı ile 

ilişkilendirilip, TOWS matrisinin sonuçları analiz edilerek saptanmıştır.  

Sorun/gelişim alanları stratejik planlama tema ve amaç ayrımına uygun olarak 

ayrıştırılmış ve İl ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü’nün Stratejik Plan sorun/gelişim 

alanları ile uyumlu hale getirilmiştir. Belirlenen gelişim ve sorun alanları üç tema 

altında gruplandırılarak plan mimarisinin oluşturulmasında temel alınmıştır. 

Kurumumuz, stratejik planının sorun/ gelişim alanları aşağıda belirtilmiştir: 

 

Eğitim ve Öğretime Erişim Sorun / Gelişim Alanları 

 Örgün eğitimin dışına çıkan öğrenciler 

 Zorunlu eğitimden erken ayrılma 

 Hayat boyu öğrenmeye katılım 

 Engelli bireylerin yaygın eğitime erişimi 

 Sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı grupların yaygın eğitime erişimi 

 23 yaş üstü özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin uygun kurslara erişimi 

 Hayat boyu öğrenmenin tanıtımı 

 Açık öğretim okullarında kayıtlı/kaydı dondurulmuş öğrenciler 

 

Eğitim ve Öğretimde Kalite Gelişim/Sorun Alanları 

 Eğitim öğretim sürecinde sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler 

 Kurum sağlığı ve hijyen 

 Eğitsel ve kişisel rehberlik hizmetleri 

 Yabancı dil yeterliliği 

 Uluslararası hareketlilik programlarına katılım 

 Meslek edindirme kurslarının sektör ve işgücü piyasasının taleplerine uyumu 

 Önceki öğrenmelerin belgelendirilmesi 

 Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler ve öğretmen yeterlilikleri  

 Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı 

 Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları 

 Hayat boyu rehberlik hizmeti 

 Hayat boyu öğrenme kapsamında sunulan kursların çeşitliliği ve niteliği  
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Kurumsal Kapasite Gelişim/Sorun Alanları 

 Çalışma ortamları ile sosyal, kültürel ve sportif ortamların iş motivasyonunu 

sağlayacak biçimde düzenlenmesi 

 Çalışanların ödüllendirilmesi 

 Fiziki altyapı ve donatım eksikliklerinin giderilmesi 

 Ödeneklerin etkin ve verimli kullanımı 

 Okul-Aile Birliği 

 Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmemesi 

 Kurumsallık düzeyinin yükseltilmesi 

 Stratejik yönetim anlayışının hayata geçirilememiş olması 

 İstatistik ve bilgi temini 

 Teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

 Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği  

 İç kontrol sisteminin etkin kılınması 

 İç denetimin anlaşılırlık-farkındalık düzeyi 

 İnsan kaynağının genel ve mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi 

 Okul ve kurumların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet alanlarının 

yetersizliği 

 Kurumdaki fiziki durumun özel eğitime gereksinim duyan kursiyerlere uygunluğu 

 

 Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Stratejik Plan Mimarisi 

 

Sorun/gelişim alanlarının belirlenmesi ile birlikte bu alanlarla uyumlu olarak 

kurumumuzun stratejik planının mimarisi ortaya çıkarılmış, MEB, İl MEM ve İlçe 

MEM Stratejik plan taslağının yayımlanması ile birlikte gerekli revizeler yapılarak son 

hali verilmiştir.  

Kurumumuzun stratejik plan taslağı aşağıda verilmiştir: 

1. Eğitim ve Öğretime Erişimin Bileşenleri 

1.1.Eğitim Öğretime Katılım ve Tamamlama 

1.1.1.Yaygın eğitime katılım ve devam 

2. Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Bileşenleri 

2.1.Sosyal, Kültürel ve Mesleki Kurslar  

2.1.1.Kursiyer 

2.1.2.Usta Öğretici 

2.1.3.Öğretmen 

2.1.4.Eğitim-öğretim ortamı ve çevresi 

2.1.5.Rehberlik 

2.1.6.Tamamlama Oranları 

2.2.Yabancı Dil ve Hareketlilik 

 2.2.1. Yabancı Dil Kursları 

 2.2.2. Uluslar arası Hareketlilik 
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3. Kurumsal Kapasite Bileşenleri 

3.1.Beşeri Alt Yapı  

3.1.1.İnsan kaynakları planlaması 

3.1.2.İnsan kaynakları yönetimi 

3.1.3.İş analizleri ve iş tanımları 

3.1.4.İnsan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi 

3.2.Fiziki ve Mali Alt Yapı 

3.2.1.Finansal kaynakların etkin yönetimi 

3.2.2.Donatım  

3.3.Yönetim ve Organizasyon 

3.3.1.Kurumsal yapının iyileştirilmesi 

 3.3.1.1. İş analizleri ve iş tanımları 

3.3.2.İzleme ve Değerlendirme 

3.3.3.Avrupa Birliğine Uyum ve Uluslararasılaşma 

3.3.4.Sosyal tarafların katılımı ve yönetişim  

3.3.4.1.Çoğulculuk  

3.3.4.2.Katılımcılık  

3.3.4.3.Şeffaflık ve hesap verebilirlik 

3.3.5.Kurumsal İletişim 

3.4.Bilgi Yönetimi 

3.4.1.Elektronik ağ ortamlarının etkinliğinin artırılması 

3.4.3.Veri toplama ve analiz 

3.4.4.Veri iletimi ve bilgi paylaşımı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GELECEĞE YÖNELİM 

 

2. Misyon, Vizyon, Temel Değerler 

MİSYONUMUZ 

Görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle; tüm bireylere, çağımızın ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak, onların ilgi ve istekleri 

doğrultusunda sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, 

toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi, beceri ve davranışları 

kazandırmak 

VİZYONUMUZ 

Her alanda üretken ve donanımlı bireyler yetiştirmek 

TEMEL DEĞERLERİMİZ 

 İnsan Hakları ve Demokrasinin Evrensel Değerleri, 

 Çevreye ve Bütün Canlıların Yaşam Haklarına Duyarlılık, 

 Girişimcilik, Yaratıcılık, Yenilikçilik, 

 Sanatsal Duyarlılık, 

 Ahlakilik,  

 Saygınlık,  

 Adalet, 

 Tarafsızlık ve Güvenilirlik, 

 Katılımcılık,  

 Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik 

 Her Yaşta Eğitim, 

 Planlılık, 

 Hizmette Kalite, 

 İşbirliği, 

 Hoşgörü, 

 Değişim ve Gelişim  

 Ulaşılabilirlik 

 Güvenilirlik 

 Kültürel değerlere ve geleneklere sahip çıkmak 
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STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU 

Stratejik Amaç 1. 

Ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, bedensel ve zihinsel engellerin 

yarattığı olumsuzluklardan etkilenmeksizin hedef kitlemizdeki tüm bireylerin 

yaptığımız çalışmalara katılımını sağlamak 

Stratejik Hedef 1. 1. 

Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzda talep edilen ve açılan her tür kursa 

katılımı arttırmak 

Stratejik Amaç 2. 

Toplumun talep ettiği, yaşam kalitesini yükselten ve hayat boyu öğrenmeyi sağlayarak 

mesleki, kişisel ve sosyal  gelişimlerine katkı veren  çalışmalar yapmak 

Stratejik Hedef 2. 1. 

Toplumun talep ettiği, yaşam kalitesini yükselten, hayat boyu öğrenme 

kapsamındaki bireylere yönelik açılan sosyal ve kültürel kurs sayısını artırmak 

 

Stratejik Hedef 2. 2. 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirmek için düzenlenen kursların sayısını artırmak 

Stratejik Hedef 2. 3. 

Kurumumuzdan talep edilen yabancı dil kursları ile dil becerilerini geliştirmek 

ve uluslararası kursiyer / personel hareketliliğini artırmak 

Stratejik Amaç 3. 

Eğitime erişimi arttıracak ve eğitimde kaliteyi sağlayacak kurumsal yapımızı 

ve kapasitemizi geliştirmek için;  mevcut beşeri, fiziki, mali alt yapı ve yönetim- 

organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımını 

sağlamak 

Stratejik Hedef 3. 1. 

Personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirilmesini destekleyen, çoğulcu, 

katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir, yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi 

sonuna kadar etkin ve verimli hale getirmek 
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Stratejik Hedef 3. 2. 

Plan dönemi sonuna kadar imkânlar ölçüsünde, finansal kaynakların etkin 

kullanımını ile ihtiyaç analiz sonuçlarına göre belirlenen tüm alt yapı ve donatım 

eksikliklerini gidermek 

 

Stratejik Hedef 3. 3. 

Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmelere uygun; elektronik (web tabanlı hizmetler) 

ortamlarının etkinliğini artırarak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, 

güvenli bir şekilde iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon 

teknolojilerinin kullanımını plan dönemi içerisinde artırmak 

 

3. Tema, Amaç, Hedef ve Performans Göstergeleri 

TEMA 1- EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI 

Eğitime ve Öğretime Erişim: Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, 

kültürel ve demografik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil 

şartlar altında ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesidir. 

STRATEJİK AMAÇ 1. 

Ekonomik, sosyal, kültürel, demografik, bedensel ve zihinsel engellerin 

yarattığı olumsuzluklardan etkilenmeksizin hedef kitlemizdeki tüm bireylerin 

yaptığımız çalışmalara katılımını sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 1. 1.   

Plan dönemi sonuna kadar kurumumuzda talep edilen ve açılan her tür kursa 

katılımı arttırmak 

 

Performans Göstergeleri 1. 1   

*Performans göstergesi plan dönemi sonunda alınmamıştır. Bu göstergeler okul tarafından yıl yıl 
sadece izlenecektir. 

 

Performans Göstergeleri 1. 1 

Eğitime ve Öğretime Erişim 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2012/2013 2013/2014 2019 

Kurslara katılım sayısı 16863 17455 23500 

Kursları tamamlama oranı %78 %81 %85 

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında kurslara katılan kişi sayısı 2952 3067 * 

Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında açılan kursları tamamlama oranı %62 %66 * 

23 yaş üstü engellilere yönelik açılan kurslara katılan kişi sayısı 134 150 * 

23 yaş üstü engellilere yönelik açılan kursları tamamlama oranı %61 %69 * 
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Hedefin Mevcut Durumu 

Kurumumuzda 2012-2013 öğretim yılında kurslara katılım sayısı 16863 iken 2013-

2014 öğretim yılında 17455 olduğu görülmüştür. Kursları tamamlama oranı 2012-

2013 öğretim yılında %78 iken, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında %81 olmuştur. 

 

2012-2013 öğretim yılında okullar hayat olsun projesi kapsamında açılan kurslara 

katılım sayısı 2952 iken 2013-2014 öğretim yılında 3067 olduğu görülmüştür. Bu 

kursları tamamlama oranı 2012-2013 öğretim yılında %62 iken, 2013-2014 eğitim-

öğretim yılında %66 olmuştur. 23 yaş üstü engellilere yönelik açılan kurs sayısı 2012-

2013 eğitim öğretim yılında 134 iken 2013-2014 yılında 150’ye yükselmiştir. Bu 

kursları tamamlama oranı ise %61’den %69’a çıkmıştır. 

 

Tedbirler 1. 1 
Tedbir/Strateji Koordinatör Birim İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

1.    23 yaş üzeri engelli 

kursiyerlerin ailelerine yönelik 

psikolojik destek ve rehberlik 

çalışmaları artırılacaktır. 

Rehberlik Servisi  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

2.    Denetimli serbestlik 

kapsamında savcılık tarafından 

yönlendirilen kursiyerlerin, 

ilgili kurslara devamı 

sağlanacaktır. 

Kurs Öğretmenleri Rehberlik Servisi Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

3.   “Okullar Hayat Olsun” Projesi 

ile öğrenci ve velilerimizi 

ilçemizde bulunan okullarda 

bilgilendirici eğitici ve 

eğlendirici etkinlikler yaparak 

okullarımız yaşam alanlarına 

dönüştürülecektir. 

Kurs Öğretmenleri Yönetim Kadrosu Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

4.    Engelli kursiyerlerin 

devamsızlık sebeplerinin 

araştırılarak, bu sebeplerin 

ortadan kaldırılması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Rehberlik Servisi Kurs Öğretmenleri Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

5.    Kurslara devamın 

artırılmasına yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Kurs Öğretmenleri Rehberlik Servisi Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

6.    Kurumumuzda açılan kurslar 

hakkında toplumu 

bilgilendirme çalışması 

yapılacaktır. 

Kurs Öğretmenleri Yönetim Kadrosu Okul Aile Birliği 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 
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TEMA 2- EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE  

Kaliteli Eğitim ve Öğretim: Eğitim ve öğretim kurumlarının mevcut 

imkânlarının en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası 

ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasıdır.  

 

 STRATEJİK AMAÇ 2 

 Toplumun talep ettiği, yaşam kalitesini yükselten ve hayat boyu öğrenmeyi 

sağlayarak mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı veren  çalışmalar yapmak 

STRATEJİK HEDEF 2. 1 

Toplumun talep ettiği, yaşam kalitesini yükselten, hayat boyu öğrenme 

kapsamındaki bireylere yönelik açılan sosyal ve kültürel kurs sayısını artırmak 

 

Performans Göstergeleri 2. 1 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak, öncelikli alanlarımızdan biridir. Bu kapsamda, 

kaliteli bir eğitim için tüm kursiyerlerin mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı 

veren kurs sayısının artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 2012-2013 eğitim 

öğretim yılında sosyal ve kültürel alanda açılan kurs sayısı 607, okuma-yazma 

alanında açılan kurs sayısı 72, aile eğitimi alanında 3-6 yaşta 7, 7-11 yaşta 4 kurs 

açılmıştır. Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında 145, spor alanında ise 93 kurs 

açılmıştır.  2013-2014 eğitim-öğretim yılında ise, sosyal ve kültürel alanda 693 kurs 

açılırken, okuma yazma alanında 77 kurs sayısına ulaşılmıştır. Aile eğitimi alanında  

0-3 yaşta 1, 3-6 yaşta 10, 7-11 yaşta 7 kurs açılmıştır. OHOP kapsamında 154, spor 

alanında ise 117 kurs açılmıştır. 

 

Performans Göstergesi 2. 1 

Eğitim Öğretimde Kalite 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2012/2013 2013/2014 2019 

Sosyal ve Kültürel Alanda Açılan Kurs Sayısı 607 693 705 

Okuma-Yazma Kurs Sayısı 72 77 82 

 

Aile Eğitimi Kurs Sayısı 

0-3 Yaş Aile Eğitimi 0 1 2 

3-6 Yaş Aile Eğitimi 7 10 12 

7-11 Yaş Aile Eğitimi 4 7 9 

OHOP Kapsamında Açılan Kurs Sayısı 145 154 160 

Spor Alanında Açılan Kurs Sayısı 93 117 120 
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Tedbirler 2. 1Erişim 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

7.    Açılan kursların sayısı ve 

çeşitliliği artırılacaktır. 

İdari Kadro  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

8.    23 yaş üzeri engelli 

kursiyerlerin sosyalleşmesini 

sağlamak adına düzenlenen 

kültürel ve sportif faaliyetler 

düzenlenecektir. 

Kurs Öğretmenleri  Okul Aile Birliği 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

9.    Kursiyerlerin çocuklarını 

bıraktığı kreşin etkinliği 

artırılacaktır. 

Kurs Öğretmeni  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

10. Akademik başarıyı arttırmaya 

ve öğrencilerin bilişsel 

eksikliklerini gidermeye 

yönelik kursların açılması ve 

katılımın sağlanması için 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Yönetim Kadrosu 

 

Karabağlar İlçesi 

Ortaöğretim Kurum 

Müdürleri ile İşbirliği 

Okul Aile Birliği 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

11. Bağımlılığa (madde, teknoloji 

vs.) karşı mücadele çalışmaları 

arttırılacaktır. 

Rehberlik Servisi RAM ile İşbirliği Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

STRATEJİK HEDEF 2. 2 

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği 

beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirmek için düzenlenen kursların sayısını artırmak 

Performans Göstergeleri 2. 2 

*Performans göstergesi plan dönemi sonunda alınmamıştır. Bu göstergeler okul tarafından yıl yıl 
sadece izlenecektir. 

 

Performans Göstergesi 2. 2 

Eğitim Öğretimde Kalite 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2012/2013 2013/2014 2019 

Mesleki ve Teknik Kurs Sayısı 168 193 200 

İŞKUR’la İşbirliği İçinde Açılan Mesleki Kursların Sayısı 0 2 * 

Engellilere Yönelik Açılan Mesleki Kurs Sayısı 11 14 * 
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Hedefin Mevcut Durumu 

 2012-2013 yılında kurumumuzda meslek edindirme alanında 168 kurs açılmıştır. Bu 

sayı 2013-2014 yılında 193'e çıkmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında İŞKUR’la 

işbirliği içinde 2 kurs açılmıştır. Mesleki ve teknik kursların İŞKUR’la yapılan 

protokol kapsamında açmaya öncelik verilecektir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

engellilere yönelik 11 iken, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 14’e yükselmiştir. 

 

Tedbirler 2. 2 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

12. Kursiyerler, ilgi ve 

yeteneklerine göre daha çok 

eleman ihtiyacı duyulan 

kurslara yönlendirilecektir. 

Kurs Öğretmenleri  Rehberlik Servisi Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

13. Nitelikli ara eleman 

yetiştirmeye yönelik olarak 

açılan mesleki eğitim 

kurslarının çeşitliliği 

artırılacaktır. 

Yönetim Kadrosu  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

14. Kursiyerlerin daha etkin bir 

şekilde izlenip ve 

değerlendirilmesi için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Rehberlik Servisi  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

15. Kursiyerlerin istihdam 

durumlarını daha verimli 

izlenip değerlendirilmesi için 

çalışmalar yapılacaktır. 

Rehberlik Servisi  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

 

STRATEJİK HEDEF 2. 3 

Kurumumuzdan talep edilen yabancı dil kursları ile dil becerilerini geliştirmek 

ve uluslararası kursiyer / personel hareketliliğini artırıcı projelere başvuru sayısını 

artırmak 
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Performans Göstergeleri 2. 3 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

2012-2013 eğitim öğretim yılında 20 yabancı dil kursu açılmıştır. Bu kurslara 695 kişi 

katılmış ve %81 tamamlama oranına ulaşılmıştır. 2013-2014 yılında ise, açılan 30 

kursa 718 kişi katılmış ve tamamlama oranı %86’ya yükselmiştir. 2013-2014 eğitim 

öğretim yılında yapılan bir projeye 15 personel, 15 kursiyer katılmıştır. 

Tedbirler 2. 3rişim 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

16. Ulusal ve uluslararası projelere 

katılım artırılacaktır. 

Yönetim Kadrosu Öğretmen Kadrosu Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

17. Kursiyerlerin ilgisini çekecek 

proje ve uygulamalar 

geliştirilecektir. 

 

Öğretmen Kadrosu  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

TEMA 3 - KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 

Kurumsal Kapasite Geliştirme:  Kurumsallaşmanın geliştirilmesi adına 

kurumun beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlama, yönetim ve 

organizasyon süreçlerini geliştirme, enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırma 

süreçlerine bütünsel bir yaklaşımdır. 

 

 

Performans Göstergesi 2. 3 

Eğitim Öğretimde Kalite 

Önceki Yıllar 

Plan 

Dönemi 

Sonu 

2012/2013 2013/2014 2019 

Açılan Yabancı Dil Kurs Sayısı 28 30 32 

Katılan Kursiyer Sayısı 695 718 750 

Tamamlama oranı %81 %86 %89 

Hazırlanan Proje sayısı - 1 1 

Projelere dâhil olan personel Sayısı - 15 20 

Projelere dâhil olan kursiyer sayısı - 15 20 
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STRATEJİK AMAÇ 3 

Eğitime erişimi arttıracak ve eğitimde kaliteyi sağlayacak kurumsal yapımızı 

ve kapasitemizi geliştirmek için;  mevcut beşeri, fiziki, mali alt yapı ve yönetim- 

organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin etkin kullanımını 

sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 3. 1 

Personelin, yeterliklerinin ve performansının geliştirilmesini destekleyen, çoğulcu, 

katılımcı, şeffaf ve hesap verilebilir, yönetim ve organizasyon yapısını plan dönemi 

sonuna kadar etkin ve verimli hale getirmek 

 

Performans Göstergeleri 3. 1 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde 

yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve hizmet üretebilmesi için nitelikli bir insan kaynağına 

sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda kurumumuzun beşeri altyapısının 

güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Kurumumuzda 33 eğitim öğretim hizmetlerinde çalışan 

personel bulunmaktadır. Bu personelden yüksek lisans eğitimi olan bulunmazken, doktora 

eğitimi alan 1 öğretmenimiz bulunmaktadır. Bu sayının toplam personel sayısına oranı % 

3’tür. Görüşleri alınan paydaş sayısı ise 2012-2013 yılında 143 iken, 2013-2014 

yılında 156’ya yükselmiştir. 

 

 

Performans Göstergeleri 3. 1 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 
2012/2013 2013/2014 

1. Lisansüstü eğitimi tamamlayan personel oranı(%)    

1.1 Lisansüstü eğitimi 

tamamlayan 

personel  

Yüksek lisans yapan personel sayısının tüm 

personel sayısına oranı(%) 
- - 6 

1.2 
Doktora yapan personel sayısının tüm 

personel sayısına oranı(%) 
- 3 6 

2. 
YDS veya eşdeğer dil sınavlarından birinden en az C 

seviyesinde başarı gösteren personel oranı 
- - 3 

3. Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan personel sayısı - - 2 

4. Görüşleri alınan paydaş sayısı 143 156 170 

5. Yürütülen faaliyetler hakkında gerçekleştirilen tanıtım, fuar, 

organizasyon, çalıştay ve diğer iletişim faaliyetlerinin sayısı 
2 3 5 

6. Kurumsal ve idari kapasitenin arttırılmasına yönelik yapılan 

ihtiyaç analizleri ve raporların sayısı 
1 1 2 
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Tedbirler 3. 1 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

18. Personelin medya 

okuryazarlığı ve teknoloji 

kullanım kapasitesinin 

artırılması sağlanacaktır. 

Rehberlik Servisi   Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

19. Çalışanlara yönelik sosyal, 

kültürel ve sportif faaliyetler 

artırılacaktır. 

Yönetim Kadrosu  Okul Aile Birliği 

bütçesinden 

karşılanabilir. 

 

 

STRATEJİK HEDEF 3. 2 

Plan dönemi sonuna kadar imkânlar ölçüsünde, finansal kaynakların etkin 

kullanımını ile ihtiyaç analiz sonuçlarına göre belirlenen tüm alt yapı ve donatım 

eksikliklerini gidermek 

 

Performans Göstergeleri 3. 2 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

2013-2014 öğretim yılında alınan hibe tutarı 20.000 TL’dir. 2012-2013 eğitim 

öğretim yılında fiziki imkânları iyileştirilen ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesine 

yönelik 10000 TL. 2013-2014 yılında ise 15000 TL. olmuştur. 2014 yılında, kurumun 

yeni binasına taşınmasıyla birlikte fiziki imkânların iyileştirilmesi, donatım ve alt yapı 

eksikliklerinin giderilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. 2013-2014 yılında donatımı 

yapılan derslik sayısı 5, atölye sayısı 1’dir. 

Performans Göstergeleri 3. 2 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 
2012/2013 2013/2014 

1. Alınan hibe/bağış tutarı  - 20000 30000 

2. Fiziki imkânların iyileştirilmesine yönelik alınan ödenek tutarı 10000 15000 75000 

3. 
Fiziki imkânların iyileştirilmesi ve alt yapı eksikliklerinin 

giderilmesine yönelik yapılan harcama tutarı  
10000 15000 75000 

4. Donatımı yapılan derslik sayısı - 5 10 

5 Donatımı yapılan atölye sayısı - 1 3 

6. Engellilerin kullanımına yönelik yapılan düzenleme 1 2 3 
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Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması 

yoluyla kullanıcı memnuniyetinin artırılması, kurumumuza ayrılan ödeneklerin etkin, 

ekonomik ve verimli kullanılması, hayırseverlerin eğitime katkısının artırılması, özel 

eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha rahat faydalanmasını 

sağlamak hedeflenmektedir. 

Tedbirler 3. 2 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

20. Öğretmenlerin proje yazımı iş 

ve işlemleri ile ilgili eğitimler 

alması sağlanacaktır. 

 

Yönetim Kadrosu Rehberlik Servisi Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

21. Kurumumuzun fiziki 

eksikliklerini gidermeye ve 

iyileştirmeye yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Yönetim Kadrosu  Bakanlık bütçesi 

ve Okul Aile 

Birliği 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

22. Alternatif finansman 

kaynaklarının bulunması ile 

ilgili çalışmalar yapılacaktır. 

 

Rehberlik Servisi  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

23. Kurumumuzun fiziki 

mekânlarının etkin kullanımı 

sağlanacaktır. 

 

Rehberlik Servisi  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

 

 

STRATEJİK HEDEF 3. 3 

Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmelere uygun; elektronik (web tabanlı hizmetler) 

ortamlarının etkinliğini artırarak ve verilerin elektronik ortamda toplanması, analizi, 

güvenli bir şekilde iletimi ve paylaşılmasını sağlamak suretiyle enformasyon 

teknolojilerinin kullanımını plan dönemi içerisinde artırmak 
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Performans Göstergeleri 3. 3 

 

Hedefin Mevcut Durumu 

2012-2013 eğitim öğretim yılında bilişim teknolojisi kullanımına ilişkin açılan hizmet 

içi eğitim ve kurslara katılan personel sayısı 2 iken, 2013-2014’te 5 olmuştur. Kurum 

çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri akışı konusundaki memnuniyeti 2012-

2013’te %60 iken, 2013-2014’te %75 olmuştur. Kurum internet sayfasında ve 

kurumun sosyal medya hesaplarında yayımlanan duyuru ve haber sayısı 2012-2013’te 

125, 2013-2014’te 258 olmuştur. 

 

 

Tedbirler 3. 3 

Tedbir/Strateji Koordinatör 

Birim 

İlişkili Alt 

Birim/Birimler 

Tahmini Maliyet 

24. Eğitim ortamlarımız iş 

güvenliği esasları 

çerçevesinde düzenlenecektir. 

 

Kurs Öğretmenleri  Rehberlik 

Servisi 
Bakanlık bütçesi ve 

Okul Aile Birliği 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

25. STK ve belediyelerle işbirliği 

içinde eğitim faaliyetleri 

planlanacaktır. 

Yönetim Kadrosu  Mali yükümlülük 

içermemektedir. 

26. Kurumumuzdaki teknolojik 

donanımların bilinçli ve 

verimli kullanılması 

sağlanacaktır. 

 

Rehberlik Servisi  Okul Aile Birliği 

bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 3. 3 

Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Önceki Yıllar Plan 

Dönemi 

Sonu 2012/2013 2013/2014 

1. 
Enformasyon teknolojilerinin kullanımına ilişkin açılan hizmet 

içi eğitim/kursa katılan personel sayısı 
2 5 7 

2. 
Kurum çalışanlarının kurum hizmetlerine ilişkin veri akışı 

hususundaki memnuniyeti 
%60 %75 %85 

3 
Kurum internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında 

yayımlanan duyuru/haber sayısı 
125 258 350 
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MALİYETLENDİRME/BÜTÇELEME 

MALİYET TABLOSU 

Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Stratejik Plan Tema, Stratejik Amaç, Hedef 

Maliyet İlişkisi 

Tablo: SP Tema, SA, SH, Maliyet İlişkisi Tablosu 

TEMA 

STRATEJİK 

AMAÇLAR / 

HEDEFLER 

2015 2016 2017 2018 2019 

MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ MALİYETİ 

T
E

M
A

-1
 

STRATEJİK AMAÇ 1 10.000,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 

Stratejik Hedef 1. 1 10.000,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 

T
E

M
A

-2
 

STRATEJİK AMAÇ 2 10.000,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 16.000,00 

Stratejik Hedef 2. 1 3.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 

Stratejik Hedef 2. 2 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.500,00 

Stratejik Hedef 2. 3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 

T
E

M
A

-3
 

STRATEJİK AMAÇ 3 58.000,00 60.000,00 62.785,00 65.500,00 69.000,00 

Stratejik Hedef 3. 1 10.000,00 10.500,00 12.785,00 11.500,00 12.500,00 

Stratejik Hedef 3. 2 20.000,00 21.000,00 20.000,00 24.000,00 25.500,00 

Stratejik Hedef 3. 3 28.000,00 28.500,00 30.000,00 30.000,00 31.000,00 

Amaçların Toplam Maliyeti: 78.000,00 83.000,00 87.785,00 91.500,00 98.000,00 

Genel Yönetim Gideri 5.000,00 5.250,00 5.500,00 5.750,00 5.850,00 

STRATEJİK PLAN TOPLAM MALİYETİ: 465.635,00 

 

KAYNAK TABLOSU 

KAYNAKLAR 

2014-2015 

(TL) 

2015-2016 

(TL) 

2016-2017 

(TL) 

2017-2018 

(TL) 

2018-2019 

(TL) 

Genel Bütçe 
57.518,00 59.850,00 62.200,00 64.100,00 67.350,00 

Etkinlikler 
             - 1.200,00 1.500,00 1.800,00 2.000,00 

Okul Aile Birliği 
25.485,00 27.200,00 29.585,00 31.350,00 34.500,00 

Toplam 
83.003,00 88.250,00 93.285,00 97.250,00 103.850,00 
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BÖLÜM 4 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İzleme ve Değerlendirme aşağıdaki esaslara bağlı kalınarak yapılacaktır: 

Stratejik planın performans ölçümü ve değerlendirilmesinde; hedefler bazında 

belirlenen performans göstergeleri ile hedeflerin gerçekleşme oranları ve yılda bir 

yapılacak olan paydaş memnuniyeti anket sonuçları esas alınacaktır.  

İzleme sürecinde elde edilen veriler, stratejik hedefler ve performans 

göstergeleri ile karşılaştırılarak tutarlılığı ve uygunluğu ortaya konulacaktır. Stratejik 

planda belirlenen hedeflere ulaşılamaması durumunda gerekli tedbirler alınacaktır.  

Stratejik planın gerçekleşme düzeyi incelenirken cari yıl ile eğitim öğretim 

yılının örtüşmediği göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır. Okulumuz izleme 

değerlendirmesini dönem bitimlerinde yapacak, Yıllık faaliyet raporunu Haziran 

ayındaki verilerine göre hazırlayacaklardır. 

Stratejilerin yürütülmesinden sorumlu olan birimler, izleme değerlendirme 

sürecinin yürütülmesinden de sorumlu olacaklardır. Performans programında ayrıntılı 

olarak belirtilen periyotlara uygun olarak, yapılan kontroller sonucunda planın 

işlemesi ile ilgili aksaklıklar yaşanması durumunda, sorumlu birimler tarafından 

düzenleyici ve önleyici faaliyetler planlanacaktır. 

İzleme ve değerlendirme sürecinin her aşamasında yönetime geri bildirim 

sağlanarak, stratejik planın daha kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır. 

Stratejik plan süreci sürekli değişebilen, dinamik bir süreç olduğu için, bu 

süreçte, planlama ve aynı zamanda kontrol tekniği olarak bütçenin de, statik olmak 

yerine esnek bütçe tekniğine uygun olarak hazırlanması daha uygun olacaktır. Ayrıca 

stratejik planda yer alan faaliyetlerin belirli periyotlarla kontrol edilerek yeniden 

düzenlenmesi nedeniyle bütçelerin esnek şekilde planlanması ve faaliyetlerin 

değişimiyle birlikte maliyetlerin de değişmesi gerekecektir. 
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Tablo: Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü İzleme Değerlendirme Zaman 

Kapsamı Tablosu 

 

 

 

Ekler ayrıca Klasör olarak verilmiştir. 
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İzleme 

Değerlendirme 

Dönemi 

Gerçekleştirilme 

Zamanı 

İzleme Değerlendirme Dönemi Süreç 

Açıklaması 

Zaman 

Kapsamı 

Kurumun Birinci 

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

Her yılın 

Şubat ayı içerisinde 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından, sorumlu 

oldukları Performans göstergeleri ile ilgili 

birimlerden gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve incelenmesi 

Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye 

sunulması 

Eylül -Ocak 

(1.Dönem) 

dönemi 

Kurumun İkinci 

İzleme-Değerlendirme 

Dönemi 

Aynı yılın  

Temmuz ayı sonuna 

kadar 

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından, sorumlu 

oldukları Performans göstergeleri ile ilgili  

birimlerden gerçekleşme durumlarına ilişkin 

verilerin toplanması ve incelenmesi 

Performans Göstergelerinin gerçekleşme durumları 

hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye 

sunulması 

Eylül-Haziran 

Dönemi 

Eğitim öğretim 

yılı 


