
 

 

 

 

 

 

 

 

AKSARAY İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

AR-GE BÜLTENİ 

OCAK 2016 



 

 

1) GİRİŞ; 

 

A) Müdürlüğümüz bünyesindeki AR-GE birimi Strateji Geliştirme şubesinden sorumlu Müdür 

Yardımcısı başkanlığında; Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme ekibi(ASKE) ve 

Projeler Ekibi(PEK) olmak üzere iki ekipten oluşmaktadır. Aksaray İl Millî Eğitim Müdürlüğü 

ARGE birimi 1843555 sayı ve 08/05/2014 tarihli (İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimler 

Yönergesi) kapsamında görev yapmaktır. 

 

B) 2015 yılı İkinci Altı Aylık dönemde birimimizin gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik olarak 

hazırlanan bu bültende sırası ile; 

 

Giriş 

İyi Örnekler 

Stratejik Planlama 

Yerel ve AB Projeleri 

TÜBİTAK Projeleri 

Seminer Konferans Panel ve Benzeri Çalışmalar  

Diğer Bilgiler bölümlerine yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) İYİ ÖRNEKLER; 

 

 

 

 

Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolü İmzalandı 
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Abdülhamid Han Fen Lisesi, Şehit Pilot Hamza 

Gümüşsoy Fen Lisesi ve Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi arasında “Sosyal ve 

Bilimsel İşbirliği Protokolü” imzalandı. 

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer KARTAL desteklerinden dolayı Prof. Dr. Yusuf 

ŞAHİN ve ekibine teşekkür etti. Yapılan açıklamaların ardından Rektör Prof. Dr. Yusuf 

Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer KARTAL, Abdülhamid Han Fen Lisesi Müdürü 

Hacı BERBER, Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Müdürü Jale ÖZDAL ve Ahmet 

Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Dilek DEMİRKAN ilgili protokolü imzaladı. 

İmzalanan protokol kapsamında, bahsi geçen liselerdeki öğrenciler ASÜ’deki bilimsel 

araştırma projelerine katılabilecek; laboratuvar, derslikler ve kütüphaneden 

faydalanabilecekler. 

    

 

http://aksaray.meb.gov.tr/www/sosyal-ve-bilimsel-isbirligi-protokolu-imzalandi/icerik/2224
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E-TWINNING PROJESİ 

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur. 

 

İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en 

heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa 

ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler 

v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. 

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve 

hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını 

kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir. 

 

eTwinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi beş dilde 

mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 230 000 bireysel üyesi bulunmaktadır. 

Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama 

alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak 

hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır. 

 

2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 

2007 yılından bu yana Yaşam Boyu öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi 

Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 33 Avrupa 

Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. 

Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 35 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir. 

Ülkemiz eTwinning'e 2009 yılında dahil olmuştur. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet 

göstermektedir. Ülkemizde 24.000'den fazla okuldan, 40.000'den fazla kullanıcı portala kayıtlıdır ve 

şu ana kadar 7600'den fazla projeye katılmışlardır. eTwinning Erasmus + sürecinde de Avrupa 

Komisyonu'nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve son süreçte 2020 yılına kadar 

sürdürülecektir.   

Bu kapsamda ilimiz merkeze bağlı Altınkaya Orta okulu bir e-Twinning projesi başlatarak 

okullarında öğrencilerle birlikte etkinlikler gerçekleştirmektedir.  

Projenin adı     : e-Twinning arkadaşı en iyi arkadaştır. 

Proje kapsamı   :Sağlıklı yaşam tarzları, sporun hayatımızdaki yeri, eğitici oyunlar, ben ve   

                  benim okulum, müzik, kitap ve film dünyası. 

Proje Etkinlikleri:Öğrencilerin ve okulun tanıtılması okulda e-twinning köşesi 

oluşturulması okuldaki diğer öğretmenlerin ve personelin projeye dahil edilmesi 

öğrencilerin hazırladıkları çalışmaları twinspace sayfasında paylaşılması. 

Ortak bir blog’un oluşturulması ve oluşturulan blog’a yaşadığımız yerdeki                   

ilginç olayların aktarılması. 

Proje ortakları :İtalya, Polonya, Litvanya ve Türkiye 

http://www.etwinning.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI; 

 

 
22.04.2015 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen Stratejik Plan 

Taslağı ve Stratejik Plan Sürecine ilişkin açıklamalar doğrultusunda okul kurumlarımıza stratejik 

planda yer alması beklenen temaları içeren taslak hazırlanmış ve rehberlik çalışmaları yapılmıştır. 

Rehberlik amaçlı okul/kurumların stratejik planları haziran ayı son iş gününe kadar istenmiş,  temmuz 

ayı itibari ile il genelindeki tüm kurumlarımızın hazırladıkları planlar AR-GE Stratejik Planlama 

ekibince değerlendirilerek dönüt sağlanmıştır. Dönüt verilen kurumlarımızdan talepte bulunanlara AR-

GE biriminde birebir rehberlik yapılmıştır.  

Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Planının uygulanmaya konulmasından sonra Müdürlüğümüz 

Planı da Valiliğimiz tarafından onaylanarak ilimiz web sitesinde yayınlanmış ve il/ilçe ve 

okul/kurumlarımızın yapacağı çalışmalar belirlenmiştir. 

Kasım ayı sonuna kadar 6 İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 6 kurum ve 178 okul planı 

Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından incelenerek onaylanmıştır.  

 

 

 

 



4) YEREL VE AB PROJELERİ; 
A) AB PROJELERİ (1) 

                   

Müdürlüğümüzün ERASMUS+ KA1 Okul Eğitimi Projesi 

Kabul Edildi 
Ülkemizde Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülen ERASMUS+ Programı kapsamında Aksaray İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi tarafından hazırlanan KA1 Okul Eğitimi Hareketlilik 

projesi kabul edildi.  

2015 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan ‘Dün Öğrettiğimiz Gibi Bugün Öğretiyorsak, 

Çocuklarımızın Yarınlarını Çalıyoruz Demektir; Yetkinlik İçin Hareketlilik’ isimli proje Aksaray 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde oluşturulan konsorsiyum aralarında farklı türlerden 

ilkokul, ortaokul ve liselerin yer aldığı toplam 17 okulu kapsamaktadır.   Proje hareketlilik faaliyeti 

kapsamında 17 farklı okuldan toplam 26 İngilizce öğretmeni İspanya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda ve 

İngiltere’de düzenlenecek olan eğitim kurslarına katılacaklardır. 

Konsorsiyum üyesi okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerimiz dil öğretiminde 

iletişimsel yaklaşımların, bilişim teknolojilerinin ve drama tekniklerinin kullanılması, yabancı 

dil öğretmenlerinin temel becerileri bakımından mesleki yeterliliklerinin artırılması gibi 

konularda değişik hizmet içi kurslara katılacaktır. Yurtdışı eğitimlere katılan öğretmenlerimiz 

kurs saatleri dışında ve hafta sonları düzenlenecek olan sosyal ve kültürel etkinlikler 

sayesinde bulundukları ülkelerin eğitim sistemlerini ve kültürlerini yakından tanıma fırsatını 

yakalayacaklardır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Proje Ekibinin koordinasyonunda yürütülecek olan 

projemizin yerel faaliyetleri arasında proje bilgilendirme toplantıları,  dikkat artırma 

teknikleri, sınıf yönetimi, gibi seminerler ve dil öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri 

içeren kurslar yer almaktadır. 

 Hem ülkemize hem de Aksaray’a eğitim boyutunda yenilikçi yaklaşımlar getiren 

Erasmus+ Programı kapsamında kabul edilen projemizin, ilimizin eğitim kurumlarına Avrupa 

Birliği’ne dahil farklı ülkelerin eğitim sistemlerini, kültürlerini tanıma fırsatını vermekle 

birlikte; bu ülkelerdeki kurslara katılacak olan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin 

artırılmasına olanak sağlayacağını dile getiren Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Hacı 

Ömer KARTAL projenin hazırlanmasında emeği geçen Müdürlüğümüz Proje ekibine 

teşekkür ederek, kurslara katılacak öğretmenlerimize başarılar diledi.  

   

http://aksaray.meb.gov.tr/www/mudurlugumuzun-erasmus-ka1-okul-egitimi-projesi-kabul-edildi/icerik/2513
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AB PROJELERİ (2) 

 
ERASMUS+ Programı kapsamında AB Eğitim ve Gençlik Programları 

Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı) tarafından yürütülen ve IPA kapsamında 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen Müdürlüğümüzün 2014 

Teklif Çağrısı döneminde sunduğu ‘Mesleki Rehberlikte Avrupa Standartları için 

Hareketlilik’ isimli projesinin yurt dışı hareketlilik toplantısı 14 – 28 Şubat 2015 

tarihleri arasında Almanya’nın Duisburg şehrinde gerçekleştirildi. 

İki hafta süren proje toplantısına Müdürlüğümüzden ve projenin yerel ortakları 

olan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Necmiye Mehmet Yazıcı Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi, Aksaray Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 

Gülbahar Ökçe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nden toplam 13 kişi 

katılmıştır. 

Proje kapsamında Almanya’nın Duisburg şehrindeki meslek liseleri, mesleki 

eğitim merkezleri, atölyeler, meslek kursları ziyaret edildi. Ziyaret edilen okullardaki 

ve kurumlardaki öğretmen, idareci ve öğrencilerle görüşülerek Almanya’daki mesleki 

eğitim süreci hakkında bilgi edinildi ve yerinde gözlem yapıldı. Bunun yanında 

Almanya’daki mesleki eğitim süreci de ayrıntılı olarak incelendi. Öğrencilerin alan 

tercihleri ve mesleki rehberlik süreçleri hakkında öğretmenlerle, idarecilerle, velilerle 

ve öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Duisburg şehrindeki İŞ-KUR ziyaret edildi ve 

mesleki eğitim sürecinde ve meslek edindirme sürecinde yapılan çalışmalar yerinde 

izlendi. Ayrıca Duisburg şehrine bağlı Hamborn ilçe belediye başkanı ziyaret edilerek 

belediyenin mesleki eğitim sürecindeki yeri hakkında bilgi alındı. 

Proje faaliyetleri kapsamında Almanya’da yayın yapan Kanal Avrupa 

kanalında canlı yayına katılan proje katılımcıları hem proje hakkında hem de 

hareketlilik süresince gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.   

  Proje sonunda ‘Mesleki Rehberlikte Doğru Meslek Seçimi ve Yeni 

Yaklaşımlar’ ile ilgili hazırlanacak Rehber kitapçık çalışmaları yapıldı. Proje 

hareketliliği, katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesiyle son buldu. 
 

             

 

 



 
ERASMUS+ Programı kapsamında Müdürlüğümüzün 2014 Teklif Çağrısı döneminde 

Romanya koordinatörlüğünde sunduğu ‘Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship’ 

KA2 Stratejik ortaklık projesinin Eğitim faaliyeti Romanya’nın Braila şehrinde 

gerçekleştirildi. 

Müdürlüğümüzün ortak olarak yer aldığı projenin yerel ortakları Fatih Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, Aksaray Üniversitesi ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Projenin eğitim 

faaliyeti kapsamında, 13 – 19 Eylül 2015 tarihleri arasında Romanya’nın Braila şehrinde proje 

ortak kurumlarını temsilen toplam 8 kişi katılmıştır. Girişimcilik ve iletişim konusundaki 

ğitim faaliyeti 5 gün sürmüştür.  

Ayrıca, yurt dışı faaliyeti kapsamında gidilen şehirdeki eğitim kurumları ziyaret edildi, 

öğretmenlerle ve idarecilerle görüşmeler yapıldı, projenin yerel ortakları ile görüşmeler 

yapıldı. Bunun yanında Milli eğitim Müdürlükleri haricindeki kurumların eğitim öğretim 

sürecindeki rolleri tartışıldı. Proje faaliyetleri oturumlarında proje için yapılan ve yapılması 

planlanan etkinlikler, faaliyet planı, bir sonraki hareketliliğin tarihi ve hareketliliğin 

değerlendirmesi yapıldı. 

 

 

 



                     YEREL PROJELER 

 

TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT 

PROGRAMI 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı (THSKB) tarafından Türkiye genelinde sürdürülen 

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında 5., 6. ve 7. sınıflardan 160 
öğrenciye bisiklet dağıtımı yapıldı. 

Sağlıklı bireyler yetiştirmek için yapılan bu program kapsamında bisiklet kampanyası 
düzenlendiğini ifade eden Sayın Valimiz Şeref ATAKLI, “Bu kampanya, sağlıklı yaşama hizmet edecek 
şekilde yürütülüyor. Bisiklet binerek, yürüyerek bu anlamda sağlığımızı korumuş olacağız” dedi. 

  Konuşmaların ardından Aksaray’da ihtiyaç sahibi ve başarılı 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden 160 
öğrenciye Sayın Valimiz Şeref tarafından öğrencilere bisiklet dağıtımı yapıldı. 

    

 

 

http://aksaray.meb.gov.tr/www/turkiye-saglikli-beslenme-ve-hareketli-hayat-programi/icerik/2482
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ARASINDA 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROTOKOLÜ İMZALANDI 
 

 

 

 

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) ile Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğü, Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası (ATSO), Memur-Sen İl Temsilciliği, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği ve 

Aksaray Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) arasında “İşbirliği 

Protokolü” imzalandı. İmzalanan protokoller gereği kurum mensupları, ASÜ’de, tezsiz 

yüksek lisans yapabilecek.    

 

3 yıldır çeşitli kurumlarla imzalanan protokolün Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilk kez 

imzalandığını belirten ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, tezsiz yüksek lisans 

programlarıyla hayat boyu eğitimi teşvik ettiklerinin altını çizdi ve son derece önemli bir 

yenilikten bahsetti. Yüz yüze eğitim anlamında bu protokolün son kez imzalandığını, 2016-

2017 döneminde tezsiz yüksek lisans programlarının tamamını online ortama taşımayı 

düşündüklerini belirten Rektör Şahin, “Online ortam hem üniversite, hem de öğrenci 

açısından önemli avantajlar sağlıyor. Tezsiz yüksek lisans yapan arkadaşlar hafta sonu veya 

gece geç saatlerde buraya gelmek ve eğitim faaliyetlerine katılmak zorundalar. Aynı durum 

öğretim üyeleri için de geçerli. Online ortam üzerinden bu çalışmaları yaparsak, bir tezsiz 

yüksek lisans öğrencisi, Türkiye’nin ve dünyanın herhangi bir yerinden internete girerek, 

dersini izleyebilir hale gelecek. Yani ders saatlerinde okulda olması gerekmeyecek” dedi. 

Prof. Şahin’in konuşmasının ardından Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, ATSO 

Başkanı Ahmet Koçaş, Memur-Sen İl Başkanı Şaban Bülbül, Kamu-Sen İl Başkanı Ali 

Toprak ve SMMMO Başkanı Bünyamin Köse protokolü imzaladı ve işbirliğinin hayırlı 

olması dileğinde bulundu.  

Bunun yanı sıra ATSO bakımından 25 üye şartı kaldırılırken, staja yeni başlayan 

muhasebeciler de protokol kapsamına dâhil edildi.  

2015 -2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Alım Takvimi ve Koşulları 

http://aksaray.meb.gov.tr/www/aksaray-universitesi-ile-mudurlugumuz-arasinda-tezsiz-yuksek-lisans-protokolu-imzalandi/icerik/2207
http://aksaray.meb.gov.tr/www/aksaray-universitesi-ile-mudurlugumuz-arasinda-tezsiz-yuksek-lisans-protokolu-imzalandi/icerik/2207
http://aksaray.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/02041154_asrencialmtakvimi.pdf
http://aksaray.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_07/k_02155954_img_5764.jpg


5)TÜBİTAK PROJELERİ 

TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri 
temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını 
yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla Bilgisayar, 
Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Teknolojik Tasarım ve Tarih alanlarında ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri 
yarışması düzenlenecek olup son başvuru 18 Ocak 2016’dır. Yarışma ile ilgili okullarımıza duyuru 
yapılmış katılımları desteklenmektedir. 
 

6) SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR; 
 

E-TWINNING ÇALIŞMALARI 

 
 

Müdürlüğümüz Proje Koordinasyon Ekibi ve e-Twinning il koordinatörü tarafından 

ilimizde göreve yeni başlayan İngilizce Öğretmenlerine e-Twinning proje yazma eğitimleri 

verildi. Aksaray Hizmet içi Eğitim Enstitüsü Eğitim salonunda verilen eğitime toplam 20 

İngilizce Öğretmeni katılmıştır. 7,9,10 ve 11 Aralık 2015 tarihlerinde e-Twinning projeleri 

yazma eğitimleri verilerek öğretmenlerin okullarında e-Twinning projeleri hazırlamaları 

sağlandı. Uygulamalı olarak verilen eğitimde bütün öğretmenler en az proje e-Twinning 

projesi hazırladı. E-Twinning il Koordinatörü Kerem ŞAHİN tarafından e-Twinning 

projelerinin tanıtımı yapıldı ve Proje Koordinasyon Ekibi Üyesi Uğur KOYUNCU ve Hakan 

ATAK tarafından web 2.0 araçları eğitimi verildi. 

                  



           

EURODESK ÇALIŞMALARI 

Eurodesk gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin 

Avrupa faaliyelerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa bilgi ağıdır. 33 Avrupa 

ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk bilgi ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 

2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Müdürlüğümüz 2013 yılı aralık ayından 

bu yana Eurodesk temas noktası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Aksaray 

Üniversitesinde okuyan gençlere ve liselerimizde okuyan gençlere Avrupa fırsatlarını 

eğitimler ve seminerlerle aktarmaktadır. Bunun yanında ilimizde yürütülen Gençlik 

projelerini de ziyaret ederek yabancı gençlerle görüşmeler yaparak Avrupa fırsatları hakkında 

bilgilendirme yapmaktadır. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

7) DİĞER BİLGİLER; 

 

 

 

 

il Ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ücretsiz destekleme ve yetiştirme 

kursları açıldı. 

 

      İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri  birçok okulda ve Halk Eğitim Merkezlerinde öğrenci 

başarısını yükseltmek amacıyla Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılmış; öğrenciler kurslara 21 

Eylül - 2 Ekim 2015 tarihleri arasında e-kurs.eba.gov.tr  internet adresinde bulunan “e-kurs” modülü 

üzerinden başvurularını gerçekleştirmiştir. 

 

1. dönem kursları 3 Ekim 2015´te başlamış ve 24 Ocak 2016´da sona erecektir. 2. dönem 

kursları ise 8 Şubat 2016´da başlayacak. 2. dönem kursları ve yıllık kurslar 17 Haziran 2016´da 

tamamlanmış olacak. 3. dönem yaz kursları ise 20 Haziran-11 Eylül 2016 tarihleri arasında 

düzenlenecek. Öğrenciler ders ve öğretmen tercihinde bulunabilecek.  

 

Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en 

fazla 3 dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate 

kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdakiler ise en fazla 6 

dersten 24 saate kadar haftalık kurs almaktadırlar. 

 

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, 

resmi ve özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki 

istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler devam etmektedirler. 

  

 

http://aksaray.meb.gov.tr/www/il-ve-ilce-milli-egitim-mudurlukleri-tarafindan-ucretsiz-destekleme-ve-yetistirme-kurslari-aciliyor/icerik/2306
http://aksaray.meb.gov.tr/www/il-ve-ilce-milli-egitim-mudurlukleri-tarafindan-ucretsiz-destekleme-ve-yetistirme-kurslari-aciliyor/icerik/2306
http://aksaray.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/k_18110948_img_3405.jpg


 

 
 

 

 

Mezun öğrencilerimiz için Kanber Demir Anadolu Lisesinin eski binası Halk 

Eğitim Merkezi Müdürlüğüne tahsis edilmiş, kurslar burada verilmeye devam 

edecektir.  

 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destekleme ve yetiştirme  kursumuz 14 Ekim 2015 

tarihinde öğretime başladı. Merkezimizde; 1 Müdür Yardımcısı, 6’sı Milli Eğitim kadrosunda, 

10 tanesi de ücretli olmak üzere toplam 16 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Kursumuzda 

toplam 12 sınıf bulunmaktadır. 4 sınıf Sayısal: 70; 8 sınıf ta Eşit Ağırlık: 220 olmak üzere 

toplam 290 öğrencimiz bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUYLA KUTLANDI 
 

 

Öğretmenler Günü Kutlama Programı, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun akabinde 

Mili Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer KARTAL’ın Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na 

çelenk sunmasıyla başladı. Kutlama programına Aksaray Kültür Merkezi’nde devam edildi. 

Aksaray Kültür Merkezi’nde yapılan törene Valimiz Sayın Şeref ATAKLI, Milli Eğitim Müdürümüz Hacı 
Ömer KARTAL, Protokol Üyeleri ile okul ve kurum müdürleri, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve 
veliler katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürümüz Hacı Ömer KARTAL Öğretmenlik mesleğinin 
en yüce ve en kalıcı meslek olduğuna dikkat çekerek, yarının Türkiye´sini umut, sevgi ve bilgiyle 
şekillendirenlerin öğretmenlerimiz olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Öğretmen; geçmişle gelecek arasında 
bir köprü kurarak milletin dinamik yapısını çağdaş değerlerle takviye eden, milli kültüre ait yeni 
zenginliklerin kuşaklara aktarılmasını sağlayan, hayatın gerçeklerini aklın ve bilimin ışığında öğreten 
kişidir. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar. Kelebeklerin ışığa 
koştuğu gibi, çocuk yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Unutulmamalıdır ki; en çok sevilen 
öğretmen, en çok seven öğretmendir.” dedi. 

Protokol konuşmalarının ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle ortaokul 
öğrencileri arasından düzenlenen şiir yarışması ve öğretmenlerimiz arasında düzenlenen 
kompozisyon yarışmasında birinci olanlar eserlerini okudular. Kutlama programının en heyecanlı 
anları ise, adaylığı kalkan öğretmenlerimizin, büyük bir coşkuyla yemin etmeleri oldu. 

Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren 
öğrenci ve öğretmenlerimize; Uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerimize ödülleri Milli 
Eğitim Müdürümüz ve protokol üyeleri tarafından verildi. 

Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanıp sunulan Türk Halk Müziği konseri davetlilerin büyük 
beğenisini toplarken izleyicilerden büyük alkış aldı. 
 

 

http://aksaray.meb.gov.tr/www/24-kasim-ogretmenler-gunu-coskuyla-kutlandi/icerik/2459
http://aksaray.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_11/k_25081400_img_3886.jpg

