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İlgi : 16/03/2015 tarihli ve 95360555/602.04/2853270 sayılı yazımız.

İlgi yazım ızla başlatılan Stratejik Plan hazırlam a eğitim leri sona ermiş olup, kuruma ait 
stratejik planların http://adiyam an.m eb.gov.tr/arge/sphs adresinden girişlerin yapılarak 30 
Nisan 2015 tarihine kadar tam am lanm ası gerekmektedir.

http://adiyam an.m eb.gov.tr/arge/sphs adresinde, kurum kodlarınızın şifre olarak 
kullanılarak veri girişinin yapılabileceği ancak güvenlik açısından şifrelerinizin değiştirilmesi 
önerilmekle birlikte başkalarıyla paylaşılm am ası gerekmektedir. Şifre değişikliği yapm ak isteyen 
kurumlar http://adiyam an.m eb.gov.tr/arge/sts adresinden yapabileceklerdir.

Stratejik planların il kontrol ve onaylama işlemleri 30 N isan-29 M ayıs 2015 tarihleri 
arasında yapılacağından bilgi girişleri 30 Nisan 2015 tarihi itibariyle kapatılacaktır. Bu nedenle;

M üdürlüğüm üze Bağlı Okul ve Kurum M üdürlüklerince (birleştirilm iş sınıflı okul 
müdürlükleri hariç) ; m üdürlüğünüze ait stratejik plan bilgilerinin tam am ının girişinin 30 Nisan 
2015 tarihine kadar yapılm ası gerekmektedir.

İlçe M illi Eğitim  M üdürlüklerince; M üdürlüğünüz ve m üdürlüğünüze bağlı kurum ve 
okullar (birleştirilm iş sınıflı okul m üdürlükleri hariç) tarafından stratejik plan bilgilerinin 
tamamının girişinin 30 Nisan 2015 tarihine kadar yapılması ve yaptırılm ası gerekmektedir.

Bu çalışm alarda tereddüt edilmesi durumunda; eğitim de belirtilenler hususlar 
doğrultusunda program  sayfasındaki m esajlar m enüsünden iletişim e geçilm esi (telefonla bilgi 
verilmeyecektir) gerekm ektedir. Konuyla ilgili olarak M üdürlüğüm üze herhangi bir resmi yazının 
(bilgi amaçlı dahi olsa) gönderilmemesi, belirtilen tarihe kadar stratejik planlarını yapmayan 
ilgililer hakkında yasal işlem gerçekleştirileceği hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica 
ederim.
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Vali a.

M illi Eğitim  M üdürü
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M üdürlüğümüze Bağlı Okul/Kurum  M üdürlüklerine (birleştirilm iş sınıflı okul m üdürlükleri 
hariç) 0 3 Nisap 2015
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