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1-GİRİŞ 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ARGE bölümü valilik makamından alınan 03.11.2004 tarih 
ve 15063 sayılı onayları ile kurulmuştur.  

Türkiye genelinde Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ilk kurulan ARGE Bölümü olmuştur. 
Bakanlığımızın 2008 yılında çıkardığı genelge ile tüm illerde hatta ilçelerde kurulmaya başlanmıştır. 

Bölümümüz şu an itibari ile Şube Müdürü Mustafa ÇELİK yönetiminde 5 öğretmen 3 genel idare 
hizmetler sınıfında olmak üzere toplam 9 personelden oluşmaktadır.  

Başlangıçta sadece eğitim-öğretim alanında araştırma yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamak ve 
AB projeleri amacıyla kurulan bölümümüz zamanla çalışma alanını genişletmiştir. 

Birimimizde TEFBİS, Okul Aile Birliği, Bu Benim Eserim, TUBİTAK, TKY, Stratejik Planlama, İstatistik, Yerel, 
Ulusal ve Uluslar arası proje faaliyetleri yer almaktadır. 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çalışmalarında kullandığı komisyon ve kurullar ile yapılan 
çalışmalardan bir örnek aşağıdaki gibidir; 

ARGE Çalışma Komisyonu 

Eğitimde kalitenin artırılması, öğrenci başarısının yükseltilmesi, eğitim sorunlarına çözüm bulunması 
ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması, alınacak kararlar 
doğrultusunda yapılacak çalışmaların belirlenmesi amacıyla üniversiteden öğretim üyesi, eğitim denetçileri 
başkanı, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan çalışma komisyonu oluşturulmuştur. 

ARGE Proje Oluşturma Kurulu 

ARGE Müdür yardımcısı başkanlığında; üniversiteden öğretim üyesi, her eğitim kademesinden 2 şer 
okul müdürü, 1 eğitim denetimcisi, rehber öğretmen vb. kişilerden oluşturulan komisyon, eğitim projeleri 
hazırlanmasında ve uygulanmasında doğrudan görev almaktadırlar. 

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi bu görevlerinin yanı sıra diğer kamu kuruluşlarının çeşitli 
kapsamlarda hazırladıkları projelerin yazım ve yönetim işlerini ve Kırşehir Valiliğinin proje ile ilgili çalışmalarını 
takip ve koordine etmektedir. 
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2- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI  

KIRŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI  

OKUL/KURUM STRATEJİK PLANLARI 

Müdürlüğümüze ait 2010-2014 stratejik planı profesyonel bir şekilde hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra 
okul/kurumlara ait stratejik planlar bakanlığın yayınladığı takvime uygun zamanında okullara yaptırılmaktadır. 
Tüm okulların yönetici ve sorumlu öğretmenine Stratejik Plan hazırlama eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler 
sırasında okullara verilmek üzere hazırlanan “ Okul Stratejik Plan Kalıbı” Bakanlık yöneticileri tarafından 
beğenilerek tüm Türkiye'ye sabit kalıp olarak sunulmuştur. 

2010-2014 stratejik planı hazırlanmasından önce tüm ilçelerde ki tüm okul ve kurumlara stratejik plan 
hazırlama eğitimleri verilmiştir. Yapılan planın uygulanması ile ilgili performans planı ile ilgili uygulamalar her 
yıl düzenli olarak çıkarılmış ve ilgililere sunulmuştur.   

2015-2019 stratejik plan çalışmalarına bakanlığın ilgili yönetmeliği çerçevesinde başlanılmıştır. Bu 
kapsamda ilk olarak il genelindeki tüm okul ve kurumlara stratejik planlama eğitimi planlanmıştır. Eğitimler 5 
grup halinde il merkezinde ve ilçelerde yapılmıştır. 

  Bu eğitimlerde müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından hazırlanan stratejik plan hazırlama modülü 
stratejik plan hazırlama ekiplerine tanıtılmış ve hazırlayacakları plan için rehberlik yapılmıştır. 

Okul ve kurumların eğitimleri tamamlandıktan sonra il milli eğitim müdürlüğünün stratejik planının 
hazırlanması amacı ile stratejik plan üst kurulu ve stratejik plan hazırlama ekibi oluşturulmuştur. ARGE birimi 
tarafından üst kurula 2015-2019 plan dönemi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Daha sonra ise stratejik plan 
hazırlama ekibi üyeleri olan müdürlüğümüzün birim şeflerine stratejik planlama hazırlama eğitimi verilmiştir. 
Şeflere kendi birimleri ile ilgili iş ve sorumlulukları hatırlatılarak plana aktif katılımları sağlanmıştır. ARGE 
biriminin rehberliğinde ve birim şeflerinin katkıları ile müdürlüğümüzün durum analizi çalışmaları yapılmıştır. 
Bu kapsamda GZFT analizini için ilimizdeki tüm müdür ve müdür yardımcılarına online anket uygulanmış ve 
sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca ARGE birimi tarafından oluşturulan komisyon tarafından dış paydaşlarla 
mülakatlar yapılmış ve müdürlüğümüzün GZFT analizi çalışması kapsamında görüşleri alınmıştır.  

Ocak 2015 tarihinden itibaren Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Stratejik Plan Eğitimlerine katılım 
sağlanmıştır. Bu eğitimler sonucunda okul ve kurumlara Stratejik Plan çalışmalarındaki son değişiklikler 
aktarılmıştır. Müdürlüğümüzün taslak Stratejik planı bakanlığımıza gönderilmiştir. Okul ve kurumlarımız 
Bakanlık ve Müdürlüğümüz taslak stratejik planlarına uygun olarak kendi stratejik planlarını hazırlamışlardır. 
Bu süreçte okul ve kurumlarımıza rehberlik yapılmıştır. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatı 
beklenmektedir. 

Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi 2015 yılı süresince hazırlıklarını sürdürdüğü stratejik planlama 
çalışmalarını tamamlamış ve Ocak 2016 tarihinden itibaren Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve 
kurumlar 2015-2019 stratejik planlarını uygulamaya başlamışlardır. Hazırlanan planlar online olarak uzman 
öğretmenlerce kontrol edilmiş ve bakanlığımızın ve Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait stratejik plan ile 
uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. 

Hazırlanan planların bir örneği Müdürlüğümüz ARGE biriminde saklanmaktadır. Plan uygulama dönemi 
içerisinde 6 aylık dönemler halinde planların takvime ve içeriğe uygun olarak izleme ve değerlendirmesi 
yapılmaktadır. 
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3- İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, KAMU HİZMET ENVANTERİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, 
MEBNET, PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR  

 
ÇALIŞMA TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI 
 
Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma takvimi ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda ilgili 

okul ve kurum temsilcisi yöneticiler ile birlikte her yıl Ağustos ayı içerisinde hazırlanır. Yapılan 
çalışma okul ve kurumların kullanımına sunulmak üzere web sayfasından yayınlanır ve okul 
kurumlarımıza resmi olarak gönderilir. 2016 çalışma takvimi hazırlanarak kurumumuzun internet 
sitesinde yayınlanmış ve okul/kurumlarımıza gönderilmiştir. 

İŞ TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI 
İş takvimi ARGE birimi öğretmenlerinin koordinasyonunda Müdürlüğümüz ilgili birim şef ve 

yöneticiler ile birlikte her yıl ocak ayı 1. Haftasında hazırlanır. Yapılan çalışma valilik, müdürlüğümüz 
birimleri ve Teftiş Kurulu Başkanlığının kullanımına sunulur. Ayrıca web sayfasından yayınlanarak 
paydaşlarımızın bilgisine sunulur. 

ÖZDEĞERLENDİRME MODÜLÜ 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, ilimizde seçilen pilot iki Mesleki Teknik 

Ortaöğretim  okulumuzun web ortamında bulunan Özdeğerlendirme Modülü üzerindeki 
değerlendirme raporları son 6 ay boyunca izlenmiştir. Haziran ayı içerisinde oluşturulan Mesleki 
eğitim paydaşları komisyonunca onaylanarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 
incelenmesine sunulmuştur.  

 
İLKÖĞRETİM KURUM STANDARTLARI 
MEBBİS sistemi içerisindeki İKS Modülü üzerinden İlköğretim okullarımızın Kurum Standartları 

bilgi formları ve değerlendirici anketleri takip edilerek, tüm ilk ve orta okullarımızla  iletişim halinde 
bulunarak raporlarını hazırlamaları sağlanmıştır. 

 
İSTATİSTİK 

2015-2016 Eğitim-öğretim yılı İstatistik verileri değerlendirilerek “Milli Eğitim istatistikleri” 
adlı kitap hazırlanmış, müdürlüğümüz ARGE sitesinde yayınlanmıştır.  Müdürlüğün çeşitli brifingleri 
hazırlanarak Bakanlığa ve Valiliğe sunulmuştur. Diğer kurumlardan gelen her türlü  sayısal bilgi 
talepleri karşılanmıştır. Bakanlığımıza 6 ayda Bakan Brifingi ve 4 ayda bir de Bakan Bilgi Notu 
gönderilmiştir. 2016 Ekim ayından itibaren 2016-2017 Eğitim öğretim dönemi veri girişleri 
başlamıştır. Tüm veri girişleri kontrol edilerek koordinasyonu sağlanmıştır. 4 Ocak 2017’den itibaren 
sistem kapatılmış, veriler arşivlenerek istatistik kitabı çalışmaları başlamıştır. 

TEFBİS VE OKUL AİLE BİRLİĞİ 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim – Öğretim kurumlarının tüm kaynaklardan sağlanan gelir 
ve giderlerinin kayıt altına alınması amacına yönelik tasarlanan TEFBİS’e  (Türkiye’de Eğitimin 
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Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemine )  2016 yılı Gelir-Gider bilgi girişlerinin 
takibi yapılmıştır. Okul-Aile Birlikleri tarafından işletilen okul kantinlerinin ihale iş ve işlemleri ve 

Müdürlüğümüzün gelir hesabının takibi yapılmıştır. Ayrıca eğitim-öğretim hizmetleri çerçevesinde 

okullara para yardımı yapılmıştır. 

4- YEREL PROJELER  
 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 1. Ve 2.  TEOG sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben tüm 
okullarımızdan TEOG sonuçları istenmiş ve birimimiz tarafından derlenmiştir. Yapılan değerlendirmede bir 
önceki eğitim öğretim yılı ile karşılaştırmalar yapılmış, ne kadar bir gelişme olduğu ortaya konulmuştur. 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı YGS ve LYS  sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben tüm 
okullarımızdan YGS –LYS  sonuçları istenmiş ve birimimiz tarafından derlenmiştir. Yapılan değerlendirmede bir 
önceki eğitim öğretim yılı ile karşılaştırmalar yapılmış, ne kadar bir gelişme olduğu ortaya konulmuştur. 

Yapılan TEOG, YGS ve LYS değerlendirmeleri okulların objektif değerlendirmesinin yapılması amacıyla 
Milli Eğitim Müdürlüğü birim yöneticilerine ve maarif müfettişleri ile paylaşılmıştır.  

 

2016-2017 1.DÖNEM   
  TR MAT FEN İNG İNK DİN ORT TEOG 

MERKEZ  63,16 60,47 77,17 64,21 71,39 77,02 68,25 477,727 
BOZTEPE  64,1 58,66 74,46 56,85 71,07 78,57 66,77 467,390 
İL GENELİ 61,1 57,73 75,66 60,96 69,02 75,44 66,04 462,311 
MUCUR 58,31 54,9 74,26 59,64 65,32 72,36 63,58 445,091 
KAMAN 58,49 54,76 74,57 55,65 65,96 73,82 63,45 444,166 
ÇİÇEKDAĞI 55 50 69,96 51,6 61,34 70,73 59,29 415,014 
TÜRKİYE GENELİ 54,56 48,61 68,41 54,51 61,38 69,08 58,68 410,768 
AKÇAKENT  53,71 41,92 68,58 47,43 66,41 71,28 57,06 399,420 
AKPINAR 52,95 45,32 68,44 50,44 60,75 68,7 57,03 399,241 

 

2015-2016 2.DÖNEM  TR MAT FEN İNG İNK DİN ORT TEOG 
MERKEZ   67,62 52,13 63,46 64,46 83,66 73,52 67,48 457,380 

İL GENELİ 65,47 49,57 62,27 62,69 72,13 83,07 65,87 445,286 
KAMAN   63,36 48,82 63,36 61,74 72,29 82,98 65,43 441,848 
BOZTEPE   60,48 46,85 61,04 55,32 71,2 81,53 62,74 423,726 
ÇİÇEKDAĞI   62,67 42,19 59,11 59,36 68,61 83,98 62,65 419,914 
MUCUR  60,92 43,73 57,97 59,79 67,34 81,14 61,82 414,952 
AKÇAKENT  61,97 34,47 56,05 56,44 75,65 84,73 61,55 405,844 
TÜRKİYE GENELİ 60 42,05 56,04 57,6 65,08 78,25 59,84 402,197 
AKPINAR  53,23 37,84 52,15 51,81 60,62 74,2 54,98 367,943 
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 2015-2016 1.DÖNEM TR MAT FEN İNG İNK DİN ORT TEOG 
MERKEZ  68,13 54,36 66,02 63,4 69,9 82,16 67,33 460,818 
İL GENELİ 65,73 51,2 64,52 61,06 66,95 81,04 65,08 444,850 
KAMAN 63,41 48,74 64,85 58,94 64,66 80,42 63,5 434,016 
MUCUR 61,99 44,14 62,15 59,58 60,52 79,98 61,39 417,387 
ÇİÇEKDAĞI 62,13 44,73 60,37 54,68 59,93 80,69 60,42 412,036 
BOZTEPE 57,76 45,97 59,25 52,99 60,22 73,73 58,32 398,922 

TÜRKİYE GENELİ 59,32 42,9 58,06 54,72 58,8 73,98 57,96 395,158 
AKÇAKENT 56,45 34,61 54,87 49,87 67,24 77,89 56,82 378,669 
AKPINAR  53,55 39,71 53,22 50,06 52,7 69,94 53,2 362,180 
          
2014-2015 2.DÖNEM 

          TR MAT FEN İNG İNK DİN ORT TEOG 
MERKEZ  74,03 51,94 62,85 52,14 69,51 82,42 65,48 452,441 
İL GENELİ 72,2 49,64 61,12 50,86 67,76 81,14 63,79 439,973 
MUCUR 71,4 47,76 57,36 53,62 65,24 80,53 62,65 429,668 
ÇİÇEKDAĞI 70 45,1 60,78 48,66 67,73 80,39 62,11 426,642 
KAMAN 69,39 47,36 60,31 48,26 65,51 79,65 61,74 425,864 
BOZTEPE 66,89 42,95 60,49 44,25 61,15 77,62 58,89 407,307 
AKPINAR  68,27 42,61 51,44 46,12 59,91 75,81 57,36 393,929 
TÜRKİYE GENELİ 66,17 43,08 53,4 45,64 59,79 75,5 57,26 393,734 
AKÇAKENT 60,29 37,39 48,62 40,45 61,81 71,23 53,3 362,514 
                  
2014-2015 1.DÖNEM 

          TR MAT FEN İNG İNK DİN ORT TEOG 
MERKEZ  70,3 49,71 64,2 54,02 66,82 87,85 65,48 448,863 
İL GENELİ 67,84 46,51 62,18 51,9 64,09 86,12 63,11 431,799 
MUCUR 66,52 44,08 59,13 54,47 62,78 85,87 62,14 422,007 
KAMAN 64,93 43,49 60,71 48,03 61,25 84,45 60,48 413,770 
AKPINAR  63,88 39,11 56,28 46,19 54,29 80,22 56,66 388,298 
ÇİÇEKDAĞI 61,05 37,57 57,38 46,26 57,48 82,86 57,1 387,800 
BOZTEPE 59,66 38,81 60,51 43,36 55,59 76,44 55,73 383,717 
TÜRKİYE GENELİ 60,19 38,53 55,65 46,9 55,95 79,85 56,18 382,231 
AKÇAKENT 56,79 30,79 51,79 40,96 53,36 76,57 51,71 349,712 

 

"TARİHE YOLCULUK" 

Kırşehir eğitim kalitesi olarak kendisini ispat etmiş bir şehirdir. Bu başarının sebebi ve kaynağı 
olan yoğun derslerden dolayı Öğrencilerimiz Şirin Kırşehir’i tanımak konusunda biraz eksik 
kalmışlardır. Öğrencilerimizin yaşadıkları mekânları, şehrin bugünlere gelmesini sağlayan tarihi 
kişilikleri, bu şehri geleceğe taşıyacak yerleri daha iyi tanıyabilmeleri için bir program dâhilinde bir 
yerel gezi planlamasının doğru olacağı düşünülmüştür. 
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Müdürlüğümüz ile Kırşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde, , 
farklı günlerde 20 okulumuzun  her birinden 38 öğrenci ve 2 öğretmenin katıldığı gezinin  yol ve 
yemek giderleri Kırşehir Belediyesi tarafından karşılanmaktadır.  
5 yıldır düzenlenen "Tarihe Yolculuk" projesi gezileri 2016 planlamaları yapılmıştır. 

 

 

 “GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ EĞİTİM, GÜVENLİ YARINLAR” 

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ile Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile uygulamaya konan 
“Güvenli Okul, Güvenli Eğitim, Güvenli Yarınlar” projesi kapsamında eğitime taraf olan bütün 
kurumların desteği ile il merkezindeki ve ilçelerdeki velileri, okul idarecilerini, öğretmen ve 
öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla eğitim verilmeye başlanmıştır. 

Kırşehir merkezde ve ilçelerde toplam 170 okul müdürü ve rehber öğretmen projenin gereği olarak 
yapılacak olan eğitimlerle ilgili bilgilendirilmiş, Çocuk polisi mevzuatı ve Çocuk Şube Müdürlüğünün 
iş ve işlemleri tanıtılmış eğitim kitapçığı ve broşürler dağıtılmıştır. 

Bu kapsamda Hayriye Kımçak Anadolu Lisesinde 120 öğrenciye Çocuk polisi mevzuatı ve Çocuk Şube 
Müdürlüğünün iş ve işlemleri tanıtılmış, Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Aile Ve Sosyal politikalar İl 
Müdürlüğü’nün desteği ile madde bağımlılığı, internet bağımlılığı ve cinsel istismar konularında 
eğitim verilmiştir. 

2015 yılı içerisinde il merkezimizde bulunan toplam 7 anaokulunda toplam 910 öğrenciye temel 
trafik kuralları konusunda, 61 yönetici ve öğretmene Çocuk Şube Müdürlüğü mevzuatı, bireysel 
güvenlik kuralları ve çocuk istismarı konularında eğitim verilmiş,  
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“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE” 

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan madde bağımlılığı konusunda il genelinde önemli 
çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen muhtemel 
madde bağımlılığını erken bir süreçte tespit edebilmek ve tespit sonrasında gereken doğru adımları atabilmek 
için yapılan bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarıdır. 

Çalışmalar kapsamında ilimize atanan 105 aday öğretmene uzman psikolog ve konu üzerinde yurt 
dışında eğitim almış uzmanlar tarafından aşağıdaki konularda eğitim verilmiştir. Madde bağımlılığının 
belirlenme yöntem ve tekniklerinin neler olduğu,- Sınıf ve gözlem ortamında madde bağımlılığının nasıl tespit 
edilebileceği, 

- Resim, yazı, anket vb tekniklerinin bağımlılığın tespitinde nasıl kullanılacağı, 

- Sınıf rehber öğretmenliğinin etkin işleyişi, 

- Madde bağımlısı bir öğrenciye yaklaşımda dikkat edilmesi gerekenler, 

-Madde bağımlısı bir öğrencinin eğitim öğretim hayatının aksamadan devam edebilmesi için dikkat 
edilmesi gerekenler, 

-Akran danışmanlığı, 

- Acil durumlarda müdahale teknikleri, 

- Uyuşturucu madde nedir? Çeşitleri nelerdir? 

Eğitimler sırasında genç öğretmenlerimizi meslekleri süresince muhtemel karşılaşabilecekleri sorunlar 
ve bu durumlarda öğrenci ve aile ile nasıl iletişime geçileceği konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

 Faaliyetler kapsamında ayrıca okullarımızdan sigara içmeyen gençlerle farklı sosyal faaliyetler yapıldı. 
 

 
 

             

 

 
  

“ÖĞRENCİLERİMİZ KİTAP VE YAZARLARLA BULUŞTU” 
Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve geleneksel Ahilik Haftası kutlamaları 

kapsamında düzenlenen Kitap Günleri programında şehrimize gelen yazarlar ve yayınevleri ile 
öğrencilerimizi buluşturduk. 

Birimimiz tarafından yapılan organizasyon ile 5 gün devam eden Ktap Günleri etkinliğine 
günlük beş bin öğrencimizin fuar alanına gelerek yazarlarla sohbet etmeleri ve sevdikleri kitapları 
almaları sağlanmıştır. 
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“DEĞERLER EĞİTİMİ” 
2016-2017 Eğitim öğretim yılı için "Değerler Eğitimi" konusunda proje çalışması planlanmıştır. 

Eğitim konuları olarak doğruluk, vatan sevgisi, sorumluluk ve adalet kavramları belirlenmiştir. 
Projenin ilk aşamalarından biri olarak ilimiz genelinde pansiyonlu okullarımızda çalışmalar 
başlatılmış, konu hakkında kurum müdürleri bilgilendirilmiştir. Proje faaliyetleri devam 
edilmektedir. 
 
“AKADEMİK BAŞARI” 
 

 İlimizde Akademik Başarının Arttırılması amacıyla dezavantajlı öğrencilerin belirlenmesi, 
öğrenci devamsızlıkların azaltılması ve sınav başarılarının artırılması amacıyla il genelinde proje 
çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda TEOG ve YGS sınavlarında son 4 yılın değerlendirmeleri, ilçe, 
okul, sınıf, şube ve öğrenci odaklı yapılmakta ve başarı değerlendirmeleri yapılmaktadır.  

“AHİLER KALKINMA AJANSI PROJESİ” 
 
“Kırşehir İletişimle Liderleşiyor” 
AHİKA ya sunduğumuz ve desteklenmeye değer görülen “Kırşehir İletişimle Liderleşiyor” isimli 

projemiz kapsamında il merkezinde bulunan 100 okul müdürümüze iletişim, değerlendirme, 
protokol, eğitim liderliği konularında 40 saatlik hizmet içi eğitim verilecektir. 

 
“KIRŞEHİR BELEDİYESİ YEREL YÖNETİM ÖĞRENCİ MECLİSİ”  PROJESİ 

Ortaokul ve lise öğrencilerimizin yerel yönetimlere katılarak ülkemizdeki demokrasi 
anlayışının güçlendirilmesi, öğrencilerimizde yerel demokrasi kültürünün oluşturulması, çoğulculuk 
bilincinin geliştirilmesi, şehir kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı nesillerin 
yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, 
becerilerinin kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Çocukların ve gençlerin fikirlerinin kurumsal olarak alınabilmesi ve demokrasi kültürünün 
tabana yayılması için Kırşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 8869 lise öğrencisi ve 7346 
öğrenci ortaokul öğrencisi yapılacak mini yerel seçim ile her okuldan birer temsilci seçilecek ve 
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“Yerel Yönetim Öğrenci Meclisleri” oluşturulmuştur. Meclis ile ilgili alt komisyonlar ve komisyonlar 
üyelerinin seçimi ile kurulacaktır.  

Bu meclisler lise ve ortaokul olmak üzere 2 ayrı meclis olacak şekilde yapılandırılacaktır. Her 
bir “Yerel Yönetim Öğrenci Meclisi” 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerinde yer alan çalışma 
prensipleri çalışacak bu meclisler, hükümler gereği iç yapılanmaya giderek kendi aralarında iş 
bölümü yapacaktır. Amil hükümler gereği yapacakları rutin toplantılar ile belediye ile ilgili fikir ve 
düşüncelerini beyan etme ve kayıt altına alma imkânı sağlanacaktır. 

 

  
 
“YAŞAMAYI SEVİYORUM DAYANIŞMA MERKEZİ” UYGULAMALARI 
 
Kırşehir valiliği tarafından yürütülen Yaşamayı Seviyorum Dayanışma Merkezi uygulamalarının 

yaygınlaştırılması ve teknik desteğinin sağlanması, ayrıca uygulamaya destek olmak adına farklı hibe 
kaynaklarına proje yazma çalışmaları yapılmıştır. 
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5-AVRUPA BİRLİĞİ ULUSAL AJANS PROJELERİ 
 

 

2016 - ERASMUS K1 

 

 

2016 - ERASMUS K2   

Referans Okul  Proje Adı Bütçe ( EURO) 

2016-1-TR01-KA102-
028429 

Kırşehir Özel Eğitim 
Mesleki Eğitim 
Merkezi 

Engelleri Kaldıran 
Lezzetler 
Mesleki Eğitim k1 

82.018,00 

2016-1-TR01-KA101-
025243  

 

Menekşe Ahmet 
Yalçınkaya 
Anaokulu  

 

OTİZM - Dünyaya 
Farklı Bir Bakış 
Okul Eğitimi k1 

 

16.896,00 
 

 
2016-1-TR01-KA102-
025940 

Kırşehir Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

Almanyada 
Kaynakçılık ve Cnc 
Uygulama Deneyimi 
Mesleki Eğitim k1 

44.130,00 

Referans Okul  Proje Adı Bütçe 

2016-1-TR01-KA219-
034289_1 

Değirmenkaşı 
ortaokulu 

 
WEB 2.0 TOOLS IN 

EDUCATION 

Okul Eğitimi 

21.120 

 
2016-1-TR01-KA204-

034891 
 

 
Kırşehir Valiliği 

 

European Memories 
 

Yetişkin Eğitimi 

 
121.730 

 

 

KIRSEHIR IL MILLI 
EGITIM 

MUDURLUGU 

Search and 
implementation of 

procedures for dyslexia in 
VET 

Mesleki Eğitim 

23.450 

2016-1-UK01-KA219-
024484_7 

Yusuf Demir Bilim 
Sanat Merkezi 

Teaching Maths Through 
Games Using Multiple 

Intelligences 
Okul Eğitimi 

16.230 
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MENEKSE AHMET YALCINKAYA ANAOKULU  

Autism - The World From a Different Perspective  

OTİZM - Dünyaya Farklı Bir Bakış 

 

 

Eğitim sisteminin en önemli amacı; tüm çocukların gelişim süreçlerindeki olası sorunlarını 
çözmeye yardımcı olmak ve onlara gereksinim duydukları eğitim hizmetlerini sağlamaktır. Özel 
eğitimin amacı ise; farklı özellik ve gereksinimlere sahip olan engelli bireylerin;toplum içindeki 
rollerini gerçekleştiren,başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum 
sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,toplum içinde bağımsız yaşamaları ve 
kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini 
geliştirmelerini,uygun eğitim programları,özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim 
ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve 
hayata hazırlanmalarını sağlamaktır. 

Bu nedenle, farklı özellik ve gereksinimleri olan engelli bireylerin öğrenme gereksinimlerinin 
karşılanabilmesi için; özel programlara,yöntem ve tekniklere, araç gereç ve uygun fiziksel 
düzenlemelere sahip ortamlara ve insan kaynağına ihtiyaç vardır.  

Eğitim hizmetinin engelli bireyler için erişilebilir ve eşit olarak yararlanılabilir kılınması, bu 
kişilerin toplum içinde kendine yeterli, üretken bireyler olmaları ve kaliteli bir yaşam 
sürdürebilmeleri açısından büyük öneme sahiptir. 

İlimizde "Otizmli Öğrencilerin Eğitimi" konusunda bilgi ve uygulama eksiklikleri 
bulunmaktadır. Okul öncesi eğitimde "Otizmli Öğrenci ve Ailelerine" faydalı olmak bu konuda daha 
fazla bilgi ve beceri sahibi olmak için bu projeyi yapmaya karar verdik.            

Öğretmenlerimiz Avrupa'da okul ziyaretlerinde bulunacaklar, ziyaretler sırasında farklı 
uygulama teknik ve yöntemleri,eğitim araç ve materyallerini göreceklerdir. Bu proje sonunda gerekli 
bilgi beceri ve donanımlara sahip olarak ülkemize dönmeyi,öğrendiğimiz bilgi ve becerileri 
okulumuzda uygulamayı,İlimizdeki diğer Okul Öncesi ve Özel Eğitim Kurumları ile paylaşmayı 
planlıyoruz.            
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KIRSEHIR MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 

ALMANYADA KAYNAKÇILIK VE CNC UYGULAMA DENEYİMİ 

 

 

Projemiz mesleki yeterlilik ve deneyimlere sahip bireylerin yetiştirilmesi anlamında, Metal 
Teknolojisi Kaynakçılık dalı  öğrencilerinin, Almanyadaki meslek okulu ve işletmelerde, Metal ve 
Metal alaşımlarının birçok farklı yöntemle kaynak edilebilirliğini, farklı olarak kaynak yöntemlerinde 
kullanılan ilave metal, elektrot ve kaynak tellerinin hangi yöntemlerde ve malzemelerde daha 
verimli sonuçlar verdiğini, kaynak yaparak öğreneceklerdir.  Makine Teknolojisi CNC dalı öğrencileri, 
Bilgisayarlı Makine İmalatı ( CNC ) ile işlem yapılan makineleri kullanarak, Solid CAM ve Solid WORKS 
programlarını kullanarak, farklı tip ve modellerde CNC makinelerinde çalışmayı ve hangi 
programların daha iyi sonuç verdiğini uygulama yaparak öğreneceklerdir. Öğrencilerimiz CNC 
makinelerinin kullanımının yanı sıra, kullandıkları makinelerin mekaniksel bakım ve onarımları 
konusunda gözlem yapma ve uygulama imkanı bulacaklardır. 

Hareketlilik faaliyeti katılımcıları, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden  Metal 
Teknolojisi Alanı ( Kaynakçılık Dalı  13 öğrenci ), Makine Teknolojisi Alanı ( CNC dalı 13 öğrenci ) 11. 
sınıf öğrencilerinden olmak üzere toplamda 26 kişi  ve  öğrencilere refakat etmek üzere 3 
öğretmenden oluşmaktadır. Genel olarak öğrencilerimiz meslek alanları ile ilgili temel eğitimleri 
almış olup, 11  sınıf seviyelerinde eğitim görmektedirler. Öğrencilerimiz mesleki eğitim aldıkları 
dallarla ilgili olarak mesleki eğitimi alma, iş piyasalarında istihdam edilme ve iş piyasalarının 
teknolojik seviyelerinde eğitim alma noktalarında ihtiyaçları olmaktadır. 
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KİRSEHİR OZEL EGİTİM MESLEKİ EGİTİM MERKEZİ  

Engelleri Kaldıran Lezzetler 

 

 

 

Projemiz 46 tane orta ya da hafifdüzeyde fiziksel açıdan engeli bulunan veya öğrenme 
güçlüğü çeken beceri kazandırılabilir, eğitilebilir bireyin mutfak hizmetleri konusunda eğitilmelerini 
içermektedir.  

Projemizin ev sahibi ortağı ise Avrupa standartlarında eğitim hizmetleri veren ve engelli 
istihdamına yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle kalitesini oluşturmuş Portekiz ve İsveçteki  
CERCI ve  Botkyrka Kommun  kuruluşlarıdır. Evsahibi kuruluş bünyesinde barındırdığı mutfak 
hizmetleri atölyesi ve uzman, eğitmen, pedagoglarıyla bu konuda yeterli donanıma ve teknik 
kapasiteye sahiptir. 

Proje kapsamında 46 tane engelli katılımcı 2 akış halinde 01.03.2017 ve 03.05.2017 tarihleri 
arasında Braga ve Botykra şehirlerine gidecek ve mutfak hizmetleri alanında eğitim alacaklardır. 
Proje koordinasyonu Kırşehir Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılmak koşuluyla 
ortak kuruluşlar da oluşturulacak yönetim birimine katılıp projenin her safhasında yer alacaklardır. 
Bu amaçla idare ve takip için komisyonlar oluşturulacaktır. Ayrıca katılımcıların adil seçimine, 
mümkün oldukça ekonomik açıdan dezavantajlı gruplardan olmalarına dikkat edilecektir. 

 

DEĞİRMENKAŞI ORTAOKULU 

WEB 2.0 ARAÇLARI    Eğitimde Teknoloji Kullanımı 
 

21. yüzyıl öğretmeni artık bizim geleneksel eğitim olarak adlandırdığımız öğretmen merkezli 
eğitimden vazgeçerek öğrencileri daha ön plana çıkaran öğretmendir. 21. yüzyıl öğretmeninden 
beklenenler ise kendisini gelişen teknolojiye adapte etmesi ve bu teknolojileri de sınıfında en iyi 
şekilde kullanabilmesidir. 

Web 2.0 teknolojisi, Web kullanıcıları arasında çevrim-içi işbirliğinin ve paylaşımının 
yapılmasına imkan sağlayan bir Web teknolojisi servisidir. Bu servis dağınık haldeki kullanıcıların 
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Web 2.0 uygulamaları yardımıyla paylaşım alanları oluşturmalarına imkan sağlamaktadır. Bu 
çalışmada Web 2.0 teknolojisinin sunduğu yenilikler arasında bulunan ağ günlükleri (Weblogs), 
oynatıcı ve video yayın abonelikleri (podcast and videocasts), vikiler (wikis), sosyal ağlar (social 
networks), yer imleri (bookmarks), etiketleme (tagging), resim paylaşımı (photo sharing) 
uygulamalarının eğitim alanında kullanımlarına ilişkin Avrupa Örneklerini görmek istiyoruz. 

 

 

 

30 AĞUSTOS ZAFER İLOKULU 

Let’s Improve- Geliştirelim 

2014-2016 

Projenin Amacı: Yapılan araştırmalar, satranç eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarını 
arttırdığını göstermektedir. Ayrıca, satranç oynayan öğrencilerin muhakeme yeteneklerinin, okuma 
becerilerinin ve analitik düşünme yetilerinin geliştiği fark edilmiştir. 

Okullarda yukarıdaki bulguların önemini göz önüne alarak; satranç oyunuyla, sınıflar, farklı yaşlar ve 
farklı cinsiyetler arasında bir köprü oluşturmasını sağlamayı ve öğrencilerimizin satranç 
öğrenmelerini zevkli ve eğlenceli bir hale getirmeyi, akademik ve sosyal açıdan gelişimini en üst 
düzeye taşımayı hedeflemekteyiz. Projenin Hedef Kitlesi: Projemizin ulaşacağı hedef kitlemiz 
öncelikli olarak okulumuzdaki farklı yaş, ve cinsiyetteki öğrencilerimizdir. Nihai hedef kitlemiz ise 
projemizi yaygınlaştırabilmemiz halinde Kırşehir Merkezde bulunan ilkokullardır. 
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6-İLETİŞİM BİLGİLERİ   
 
 
 

 

SIRA Adı SOYADI Unvanı Cep Telefonu e-posta 
Bulunduğu 

Ekip 
Ekipteki 
Görevi 

  Ahmet Kurbani ÖZDAŞ Şube Müdürü 0 532 6483808 AR-GE Yöneticisi ahmetkurbani@hotmail.com 

1 Mehmet Gürhan LADİKLİ Öğretmen 0 505 5063040 ASKE mgladikli@hotmailcom Ekip 
Sorumlusu 

2 Yasin DOĞANER Öğretmen 0  505  5410836 ASKE yasindoganer@gmail.com Ekip Üyesi 

3 Ali ERDEM Öğretmen 0 554 3842770 PE alierdem1907@yahoo.com Ekip 
Sorumlusu 

4 Dede Yunus ŞENBAY Öğretmen 0 505 7798019  PE ysenbay@yahoo.com Ekip Üyesi 

5 Yener İŞÇİMEN Öğretmen 0  505 4325539  TEFBİS İl Koordinatörü yeneriscimen@hotmail.com 

6 Sevim AKGÜL Şef 0 386 2135150 

  

sevimakgul40@hotmail.com 

7 Nesrin TEKİNARSLAN VHKİ 0 386 2135150 nesrintekinarslan@hotmail.com 

8 Mevlidiye EKİN VHKİ 0 386 2135150 mevlidiye_ekin@hotmail.com 

9 Durdu ÇALAR VHKİ 0 507 3049961   
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