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AESEM Tarihsel Bakış 

AESEM, kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak, bilim ve teknoloji 

alanındaki ilerlemeleri ve bilgi birikimini geniş anlamda topluma yayarak, Ülkemizin 

kalkınmasına hizmet etmek amacıyla 17.09.2008 yılında kurulmuştur. 

 

2015 yılı öncesi kurumun faaliyetleri 

 

2014 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler 

- BESYO Özel Yetenek Sınavı Kursu 

 

2014 Yılı Toplam Gelir: 197.592,39 TL 

 

2013 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler 

- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kursu 

- Yüzme ve Tenis Kursu 

- Çilek Yetiştiriciliği Hakkında Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Faaliyetleri 

2013 Yılı Toplam Gelir: 243.700,19 TL  

 

2012 Yılı Gerçekleştirilen Faaliyetler 

- Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Kursu 

- Akupresör ve Aromaterapi Kursu 

- İngilizce Oryantasyon Kursu 

 

2012 Yılı Toplam Gelir: 162.794,20 TL 

 



2015 Yılı ve Sonrası Yönetim Değişikliği İle Birlikte Yürütülen Faaliyetler 

 

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Vatan Karakaya’nın oluru ile Yrd.Doç.Dr. Adem 

Taşdemir, 2015-2016 eğitim öğretim yılı ikinci yarsından sonra göreve başlamıştır. Bu süreçten 

itibaren günümüze gelen dönemde, yapılan ihtiyaç analizi doğrultusunda, aşağıdaki başlıklar 

altında faaliyetler yürütülmüştür. Bu süreçte, 3 yıllık kurum için stratejik planlama yapılmış ve 

aşağıda belirtilen başlıklar ile ilgili yetersizliklerin olduğu belirlenerek iş yükü oluşturulmuştur.  

 

İhtiyaç analizinde kullanılan yöntemler ve başlıca problemler 

 

1. “AESürekli Eğitim Merkezi (AESEM) nedir? ve ne iş yapar?” gibi soruların yanıtı 

bulunamamıştır. Bu süreçte  

a. 2011’den günümüze faaliyet alanları nelerdir? 

b. Bu günden sonra ne olmalı?  

gibi sorulara yanıtlar aranmıştır.  

Bunun yanında özellikle kurumlar arası eğitim/kurs/seminer vb birçok unsurda 

karmaşanın yaşandığı ve bir birlikteliğin olmadığı tespit edilmiştir. Örneğin, SKS Daire 

Başkanlığı yüzme kursu açabiliyor ve yahut dışarıdan kafasına göre kurs talep edebilmekteydi. 

Bu durum hem kaynakların ekonomik kullanılamamasını hem de birimler arası iletişimsizliğin 

göstergeleriydi.  

Bu problemin üstesinden gelmek amacıyla Ahi Evran Üniversitesi tüm birimlerine 

AESEM’in çalışma amacını bildiren ve örgün eğitim dışındaki tüm eğitsel faaliyetlerin 

AESEM kapsamında yapılabileceğini açıklayan bir yazı gönderilerek yukarıda belirtilen 

olumsuzlukların üstesinden gelinmeye çalışılmıştır.  

 

2. “Sürekli Eğitim Uygulamalarını (AESEM) nasıl yaygınlaştırabiliriz?” sorusunun yanıtı 

aranmıştır. Bu süreçte  

a. Yeni web sayfa tasarımının olmadığı  

b. Amblemin oluşturulmadığı 

c. Broşür ve kitapçıkların basılmadığı 

d. Birimlerde duyuruların yapılamadığı 

e. Personel yetersizlikleri gibi temel problemler saptanmıştır.  

 

3. “Talep edilen kursları nasıl belirleyebiliriz?” sorusunun yanıtı aranmıştır. Üniversite içi ve 

dışında herhangi bir protokole ve işbirliğine ait dokümana rastlanılmamıştır.  Bu süreçte; 

 

 



Üniversite içi faaliyetler 

o Öğretim üyelerinin mail adreslerine yönlendirilen GOOGLE DRIVE üzerinden 

online form doldurma talebi veya birimlere yollanılan ölçekten elde edilen bilgiler 

(EK 1)  

o Öğrencilere yönelik olarak hazırlanan tek soruluk yarı yapılandırılmış görüşme 

formu (EK2) 

 Tesadüfi örnekleme ile her bir birimlere anketler yoluyla ihtiyaçlar 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

o Üniversite dışı faaliyetler ile taleplerin alınması için 

 Özel Birimler 

- İŞKUR ile görüşme 

- Esnaf Sanatkârlar Birliği ile görüşme / Stratejik planlarının incelenmesi 

- Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşme / Stratejik planlarının incelenmesi 

- Borsalar Birliği ile görüşme / Stratejik planlarının incelenmesi 

- Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 

- İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

Devlet Birimleri  

- Kırşehir Belediyesi ile görüşme / Stratejik planlarının incelenmesi 

- Valilik ile görüşme  

- İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşme 

- Diyanet Başkanlığı ile görüşme 

- Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşme 

 

o Diğer Sürekli Eğitim Merkezlerinin Faaliyetleri 

- Üniversitemiz AESEM merkezi, tüm ülke çapında 100’e yakın üyesi bulunan Türkiye 

Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyinin üyesidir. Ancak bununla 

ilgili 2015 yılına kadar yapılan bir faaliyet veya girişim rastlanılamamıştır.  

 

o Milli Eğitim Bakanlığı yaşam boyu öğrenme modülleri ders içerikleri ile uyumlu 

sertifika programlarının tasarlanması yollarına gidilmiştir.  



Yeni Yönetimle Birlikte Yapılan Başlıca Çalışmalar 

 

1) Kurum Kimliği Oluşturma/ Kurumsal İyileşme çalışmaları  

AESEM, kuruluş misyon ve vizyonuna uygun, başta AEÜ personel ve 

öğrencilerine yönelik daha sonrasında şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun akademik ve 

kişisel gelişimi sağlayacak her türlü eğitim faaliyetinin yürütüldüğü bir merkez olarak 

çalışmalarına 2015 yılından itibaren hizmet etmektedir.  

Eğitimlerde amaç, yaşam boyu öğrenme perspektifinde vatandaşlarımızın, kamu kurum ve 

kuruluşları ile birlikte özel şirket personellerinin ve AEÜ personel ve öğrencilerinin hizmet 

öncesi-süresi-sonrası ihtiyaçlarının onların lehine olacak şekilde karşılanmasını 

sağlamaktadır. 

Buradaki temel sloganlar; 

- yaşam boyu öğrenmenin adresi 

- geleceğinizi birlikte planlayalım / birlikte yön verelim 

olarak düşünülmüştür.  

Bunlara ek olarak “Neden AESEM?” sorusu ile hizmet edilmesi düşünülen kitleye 

AESEM’in çalışma amaçlarını ileten mesajlar hem AESEM web sayfasından hem de basılı 

materyallerde vurgulanan ana başlıklar olarak tasarlanmıştır.  

“Neden AESEM?” 

 yüksek standartlarda çeşitli eğitim hizmetleri 

 kaliteli eğitmen desteği 

 uygun fiyat seçenekleri ve indirimler 

 iş yoğunluğunuza uygun esnek zamanlarda eğitim 

 küçük gruplarda aktif öğrenme etkinlikleri 

 birçok sertifika programı seçeneği 

 ücretsiz eğitimler 

 örgün, uzaktan ve uygulamalı eğitim seçenekleri ile AESEM her 

zaman yanınızda geleceğinizi hazırlamanıza yardım ediyor. 

a. Kurum Ambleminin oluşturulması 

Daha önceki dönemlerde kuruma ait bir amblem tasarlanmamıştır. Kuruma kimlik 

kazandırmak için modern tasarım çizgilerinde bir amblem oluşturulmuş ve senato kararı ile 

onaylanmıştır.  

 



 

Ambleme yüklenen anlamlar: 

 

a   : Farklı yazı tonu ve rengi ile Ahi Evran-ı Veli yi vurgulamaktadır.  

Üç farklı renk : Mavi, turuncu ve yeşil renkler üniversitemiz renklerini kapsayarak Ahi 

Evran Üniversitesinin bir birimi olduğunu vurgulamaktadır.  

Yazının altındaki çizgi: Kurumun geçmişten gelen bir misyona ve geleceğe yönelik bir vizyona 

sahip olduğunu vurgulamaktadır.  

 Aynı zamanda “e” ler göz gibi alttaki çizgi ise gülen bir yüz gibi 

tasarlanmıştır. Buradaki amaç ise sizleri önemsiyor ve gülen yüz ile 

sempatik bir iletişimle yaklaşıyoruz dolaylı mesajını vermektir.  

Arial yazı fonu : Kurumun çağdaş bir kurum olduğunu vurgulamaktadır.  

 



 

2) 3 yıllık dönem için Stratejik Planlama  

AESEM kurs/eğitimlerinde temel amaç insan kalitesini yükseltmektir. Bu süreç yaşam 

boyu öğrenme perspektifinde yapılandırılmıştır. Her yaş grubundan, her eğitim seviyesinden ve 

toplumun her katmanına hitap eden kurslar ile eğitimcilerin hizmet öncesi-sırası-sonrası 

eğitimleri AESEM bünyesinde önemsenmektedir.  

 

Ayrıca Ahi Evran Üniversitesinin her potansiyelini şehre ve bölgeye taşıma/tanıtma 

noktasında önemli bir misyona sahiptir. Bu süreçte AESEM ailenin bir üyesi olarak Ahi Evran 

Üniversitesinin DIŞ DÜNYAYA AÇILAN KAPISIR.  

 

Yukarıdaki sıralanan birçok gerekçeye istinaden 3 yıllık süreçte belirlenen hedefler 

şunlardır:  

Hedef 1: Her yıl elde edilen cironun %10’u kadar ekonomik büyüme hedeflenmektedir. 

 

Hedef 2: Her yıl en az şirket/STK/kamu kurumu ile 3 protokol imzalanacak olup 

üniversite şehir bağları güçlendirilecektir.  

 

Hedef 3: Her yıl AESEM’e kayıt yapan öğrenci sayısı %5 arttırılacaktır.  

 

Hedef 4: Her yıl AESEM’de açılan ders sayısı/çeşitliliği %3 arttırılacaktır. 

 

Oluşabilecek riskler/ olası Önlemler 

 

- Kurumda halkla ilişkiler/grafik tasarımcı ihtiyacının karşılanamaması 

Reklam, pazarlama ve müşteri ilişkilerinde yavaşlamaya ve iş süreçlerinin uzamasına 

neden olmaktadır. Bu durum kurumsal hantallığa neden olmaktadır. 

ÖNLEM: Teknik eleman ihtiyacının karşılanması gerekmektedir.  

 

- Döner sermaye işletmesindeki personel yetersizliğinden kaynaklanan hantallık 

Döner sermaye işletmesinde sadece 2 personelin olması ve tüm işlerin bu personel 

üzerinden yürümesi çok yoğun bir iş yükünü beraberinde getirmektedir. Bu nedenlerden 

dolayı AESEM ödeme, alım vb birçok süreçte zaman kaybına ve kaynak israfına 

uğramaktadır.  

ÖNLEM: Acilen Döner sermayenin güçlendirilmesi ve birimlere yönelik memurların 

görevlendirilmesi gerekmektedir.   

 



- Döner sermaye işletmesine giren paranın %1’inin hazineye, %8’inin KDV, %5’inin BAP 

ve %30’unun kuruma kalmasından kaynaklanan problemler 

2016 yılı içinde yaklaşık 380.000 TL gelir AESEM bütçesine yansımıştır. Bu cironun yaklaşık 

%14’i (yaklaşık 55.000 TL) Ahi Evran Üniversitesinin kullanımına açılmadan çıktı olarak 

erimiştir. Bu durum gelirler ve öğretim üyelerine verilen ücretler açısından büyük riskler 

oluşturmaktadır. Bunun yanında öğretim üyelerinin en az %15 ve üstü vergi dilimine 

girmeleri, ek olarak damga vergisi gibi ücretlerin kesilmesi özellikle yeni açılacak kurslar ve 

öğretim üyesi talebini doğrudan etkilemektedir.  

 

ÖNLEM: Kurumun faaliyetlerini bir vakıf altında yürütmesi kaynakların daha efektif 

kullanımını sağlayabilir.  

 

- Uzaktan eğitimin modülünün alınamaması//İhalesi tamamlanamayan e-kampüs de yer 

alan yazılımın işlevselliğinin olmaması ve/veya e-kampüsün hayata geçirilememesi. 

Bu durum özellikle uzaktan eğitim modülü ile verilmesi planlanan kurslar açısından riskler 

oluşturmaktadır. İş yoğunluğu fazla olan iş gruplarında çalışan personel ile kampüste birebir 

yüz yüze ders işlenememesi gibi nedenlerden dolayı uzaktan eğitim modülüne ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

ÖNLEM: Bir yıllık sınırsız kullanım ve tüm danışmanlık teknik hizmetlerin sunulduğu 

yazılımlar paket olarak yaklaşık 3.500 TL civarında satılmaktadır. E-kampüs hayata 

geçirilinceye kadar bu yazılımın temin edilmesi gerekmektedir.  

 

 

SWOT ANALİZİ SONUÇLARI 

Güçlü Yanlar 

- Üniversitenin tüm fiziki ve akademik personelinin kullanılabilmesi 

- Tanıtım faaliyetlerinin çok yönlü tasarlanması 

- Kurum içi idari personelin istek ve gayreti 

- Kurs sonu geri bildirim mekanizmasının işletilmesi 

- Kurumsallaşma kültürünün oluşturulması 

- Yıllık cironun/kapasitenin her yıl arttırılması 

- Profesyonel bakış ile piyasa yaklaşımı 

- Kurumlar arası sıcak iletişim ve müşteri memnuniyeti 

 

Zayıf Yanlar  

- Teknolojik yenilikler açısından rekabet ortamına ayak uyduramama 



- Tanıtım/müşteriye ulaşma noktasında yaşanan sıkıntılar 

- Müdür ve müdür yardımcılarının part time çalışma saatleri ve iş yüklerinin fazlalığı 

- AESEM idari personelinin TÖMER içinde çalışması ve verimliliğinin azalması 

 

Fırsatlar 

- Şehir açısından üniversitenin bir potansiyel olarak görülmesi 

- Üniversite yönetiminin şehir ile bütünleşik bir ilişki kurma gayreti 

- Şehirde eğitime duyulan ihtiyaç 

- Öğrencilerin ve velilerin eğitime olan talepleri 

 

Tehditler 

- Teknik eleman yetersizliği 

- Döner sermaye işletmesindeki iş yükü 

- SMS ve  e-mail sisteminin kullanımında Öğrenci İşleri Daire Başk bağımlılık 

- Vergi vb birçok kesinti 

- Öğretim üyelerine ödenen ücretlerdeki ek kesintiler 

- Bazı kurslar için alanında yeterli uzman öğretim elemanın olmayışı



 

3) Eğitim Standartlarının Oluşturulması 

Eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı yaşam boyu öğrenme modülü ders içerikleri ile uyumlu 

olacak biçimde sertifikalı/sertifikasız eğitim programları oluşturulmaktadır. Bu süreçte EK 1 de 

belirtilen form ile ders içerikleri oluşturulmakta ve bir standart altında ders havuzu 

oluşturulmaktadır.  

 

*** Akreditasyon çalışmaları devam etmekle birlikte sertifika başına oluşan fiyatlandırma 

nedeni ile süreç yavaşlamıştır.  

 

AESEM bünyesinde verilebilecek kurslar aşağıdaki başlıklar altında kurs havuzunda 

toplanmıştır: 

Eğitim Programlarımız 

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ 

 TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI KURSU 
 MICROSOFT OFFICE EĞITIM PROGRAMLARI 

 ÖĞRETIM AMAÇLI TEKNOLOJIK ARAÇLAR VE KULLANIMLARI EĞITIMI 
 BILGISAYAR DESTEKLI ÇIZIM VE TASARIM 
 PHOTOSHOP  KURSU 

SPOR EĞİTİM PROGRAMLARI 

 YÜZME KURSU 
 TENIS KURSU 
 BADMINTON KURSU 
 HAREKET EĞITIMI VE JIMNASTIK KURSU 
 STEP- AEROBIK VE FITNESS KURSU 

DİL EĞİTİM PROGRAMLARI 

 İNGILIZCE SEVIYE A1 
 İNGILIZCE SEVIYE A2 
 YDS SINAVINA HAZIRLIK KURSU 
 ENGLISH CONVERSATION CLUB (INGILIZCE KONUŞMA KURSU) 
 GENEL ARAPÇA KURSU 
 OSMANLICA KURSLARI (BAŞLANGIÇ AŞAMASI) 

BECERİ KAZANDIRMA PROGRAMLARI 

 ANLAYARAK HIZLI OKUMA 
 GÜZEL VE ETKILI KONUŞMA 
 ETKILI ILETIŞIM VE BEDEN DILI 



KÜLTÜR, SANAT VE KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMLARI 

 SERAMIK SANATI 
 SUNUM TEKNIKLERI 
 GRAFIK ANIMASYON 
 GIRIŞIMCILIK 

 DRAMA 
 DIKSIYON 
 FOTOĞRAF ÇEKIMI VE GÖRSEL DÜZENLEME 
 HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) 
 DIJITAL FOTOĞRAFÇILIK 
 İLK YARDIM EĞITIMI 
 STRES VE ZAMAN YÖNETIMI 
 AILE EĞITIMI KURS PROGRAMI 
 AFET BILINCI EĞITIMI 
 ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI SOSYAL ETKINLIKLERI 
 İLETIŞIM YÖNTEM VE TEKNIKLERI 
 İŞARET DILI 

 ALES HAZIRLIK KURSU 
 RESIM SANATI 
 SUNUM TEKNIKLERI 
 ANLAYARAK HIZLI OKUMA 
 ÖRNEKLERLE BILIMSEL MAKALE YAZILMASI EĞITIM PROGRAMI 

MESLEK EDİNDİRME PROGRAMLARI 

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI SERTIFIKA PROGRAMI 
 EVDE YAŞLI BAKICI DESTEK PERSONELI EĞITIM SERTIFIKA PROGRAMI 

 YÖNETICI ASISTANLIĞI VE BÜRO YÖNETIMI EĞITIM PROGRAMI 
 İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI SERTIFIKA PROGRAMI 
 AILE DANIŞMANLIĞI SERTIFIKA PROGRAMI 
 AĞIRLAMA YÖNTEMLERI/ PROTOKOL VE ZIYAFET ORGANIZASYONLARI EĞITIMI 
 AŞÇILIK EĞITIMI 
 SATIŞ ELEMANI 
 HASTA BAKIM ELEMANI 
 HALKLA İLIŞKILER ELEMANI 
 TEMEL SEKRETERLIK HIZMETLERI 
 YÖNETICI ASISTANI 
 ENGELLI BAKIM ELEMANI 
 KANTIN İŞLETMECILIĞI HIJYEN EĞITIMI 

 İŞ GÜVENLIĞI VE İŞÇI SAĞLIĞI 
 ADLI KALEM İŞLERI 
 ÇOCUK BAKIMI VE OYUN ODASI SOSYAL ETKINLIKLERI 
 YANGIN EĞİTİMİ KURSU 
 TEMEL ILK YARDIM EĞITIMI KURSU 

İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA 

 ARAŞTIRMA RAPORU HAZIRLAMA TEKNIKLERI 
 ARAŞTIRMA TEKNIKLERI 

 UYGULAMALI İSTATISTIK ANALIZ YÖNTEMLERI 
 YAPISAL EŞITLIK MODELLERI VE LISREL UYGULAMALARI 
 PROJE YÖNETIMI EĞITIMI 



TARIMSAL KURSLAR 

 MEYVE YETİŞTİRİCİSİ 
 ASMA YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 BESİ SIĞIRCILIĞI 
 DIŞ MEKAN BİTKİLERİ YETİSTİRİCİSİ 

MUHASEBE VE İŞLETME PROGRAMLARI 

 PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETIMI 
 MÜŞTERI ILIŞKILERI YÖNETIMI 
 TEMEL MUHASEBE 
 MUHASEBE VE MALI TABLO ANALIZI 
 BILGISAYARLI MUHASEBE 



 

4) İş grupları/STK/Resmi Kurumlar İle Yapılan İşbirlikler: 

 

2015 yılı öncesi kurumlar ile yapılan işbirlikleri: 

 

Kayıtlarda herhangi bir protokole rastlanılamamıştır.  

 

2015 yılından itibaren iş grupları/STK/resmi kurumlar ile yapılan işbirlikleri: 

 

o Ticaret Borsası ile hizmet içi eğitim modülü (2015 ve 2016 yılı) 

o Kırşehir Ticaret Sanayi Odası ile hizmet içi eğitim modülü (2015 ve 2016 yılı) 

o Kırşehir İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ilgili sertifika programı (2016 yılı) 

o BİL Eğitim Kurumları ile ilgili ortak eğitim modülü protokolü (2015 yılı) 

o Kırşehir İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile ilgili AHİKA destekli eğitim modülü (2016 

yılı) 

o Kırşehir Belediyesi ile hizmet içi eğitim modülü (süreç devam ediyor) 

o Ticaret Borsası ile URGE proje desteği eğitim modülü (2016 yılı) 

o İl Sağlık müdürlüğü (2016 yılı) (ilk yardım eğitimi sertifika eğitimi) (süreç devam ediyor) 

 

Yapılması hedeflenen işbirlikleri: 

o Kırşehir Diyanet İl Müdürlüğü – Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 

o Kurum içi-Tıp Fakültesi – Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı 



 

5) İstihdam ve Kapasite Artırımı 

 

2015 yılından itibaren AESEM yönetimi, idari ve hizmet personel sayısı artmıştır. 

AESEM, 3 yarı zamanlı çalışanı ve 4 tam zamanlı çalışanı olmak üzere toplam 7 personel ile 

çalışmalarına devam etmektedir.  

Bunun yanında, 2015 yılında asgari ücret ile biri erkek biri bayan olmak üzere 2 yüzme 

eğitmeni 3 ay süreli istihdam edilmiştir. Üniversitemiz yüzme havuzundan kaynaklanan ısıtma 

problemlerinden dolayı 2016 yılı kış döneminden itibaren yüzme kurslarına ara verilmiştir.  

Gelecek dönem için özellikle bir grafik tasarımcı ve halkla ilişkiler uzmanının AESEM 

bünyesine katılması yürütülen faaliyetlerin verimliliğini arttıracaktır.  



 

6) Ekonomik Göstergeler 

 

2012 Yılı Toplam Gelir: 162.794,20 TL 

 

2013 Yılı Toplam Gelir: 243.700,19 TL  

 

2014 Yılı Toplam Gelir: 197.592,39 TL 

 

2015 yılı AESEM gelirleri : 270.943,41 TL 

 

2016 yılı AESEM gelirleri : 382.261,95 TL 
 

 



 

7) Fiziksel Göstergeler 

 

a. Bina ve Dersliklerin Yeniden Yapılandırılması 

AESEM bünyesinde verilen birçok eğitim için üniversitemizin tüm mekanları aktif olarak 

kullanılabilmekle birlikte, 2016 eğitim öğretim yılı ile birlikte AEÜ Cacabey yerleşkesi D bloğun 

güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından özerk bir bina ve koridora sahip 

olunmuştur. Binanın yerleşimi, derslikleri, iç ve dış mekan dinlenme alanı vb birçok kısmı 

detaylıca düşünülmüş ve modern anlayışla birlikte üniversitemizin dışa açılan yüzünü yansıtacak 

biçimde dizayn edilmiştir.  

 

 

Yönetim Ofisleri 

 



 

İdari Ofis 

 

 



Dersliklerimiz 

 

 

 

Aşık Paşa Dersliği 

 

  

 

Ahi Evran Dersliği  

 

 



   

Yunus Emre Dersliği 

 

 

Öğrenci Dinlenme Alanları 

 

 

AESEM Giriş Koridoru 

 



b. Tanıtım Faaliyetleri 

 

AESEM yönetimi tanıtım faaliyetlerini çok yönlü planlamaktadır. Bu süreçte; 

- Basılı materyaller ile yüz yüze tanıtım (broşür ve kitapçıkların kullanımı) 

 



- Modern web sayfa tasarımı ile duyuru, ilan, haber vb birçok bilginin paylaşımı 

 

aesem.ahievran.edu.tr 

 

 

 

- Şehir ve üniversite bilboard larının kullanımı 

 

 

- E-mail ve SMS yolu ile öğretim üyeleri ve aileleri ile birlikte üniversitemiz 

öğrencilerine duyuru ve bilgi paylaşımı  

 



- Açık iletişim formu ile teklif, ön kayıt, şikayet vb birçok sistemin işe koşulması 

 

 

- İş grupları/STK/kamu kurumları ile yüz yüze görüşme 

 



Gelecek dönemler için planlar: 

 

Açılacak kurslar ve beklenen cirolar 

- İlkyardım kursu – 30.000 TL 

- Jimnastik kursu- 5000 TL 

- Kırşehir Belediyesi Hizmet İçi Eğitimi – 15.000 TL 

- URGE projesi eğitmen desteği – 13.000 TL 

- Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi – 30.000 TL 

- Psikolojik Danışmanlar için Ölçek Geliştirme Sertifika Eğitimi- 6.000 TL 

- Kırşehir TSO yıl sonu eğitimleri- 6.000 TL 

- Eğiticilerin Eğitimi sertifika programı – 9.600 TL 

- Telli Çalgılar kursu – 5.000 TL 

- Kalkınma bakanlığı/TUBİTAK proje yazımı destelerinin sağlanması – ücret proje 

büyüklüğüne bağlı değişmektedir 

 

* 2016-2017 yılı için birçok resmi kurum için hizmet içi eğitim modüllerinin AHİKA proje destekli 

(en fazla 15.000 TL destek miktarı) planlanması düşünülmektedir.  

 

YÖNETİMDEN KARŞILANMASI BEKLENEN TALEPLER 

 

 Kurumda 1 adet halkla ilişkiler+grafik tasarımcı teknik eleman ihtiyacının 

karşılanması gerekmektedir.  

 

 Acilen Döner sermayenin güçlendirilmesi ve birimlere yönelik memurların 

görevlendirilmesi gerekmektedir.  

 

 Kurumun faaliyetlerini bir vakıf altında yürütmesi kaynakların daha efektif kullanımını 

sağlayabilir.  

 

 Bir yıllık sınırsız kullanım ve tüm danışmanlık teknik hizmetlerin sunulduğu uzak 

eğitim yazılımları paket olarak yaklaşık 3.500 TL civarında satılmaktadır. E-kampüs 

hayata geçirilinceye kadar bu yazılımın temin edilmesi gerekmektedir. Yazılım 

detaylı bilgi için bknz EK 4. 



EK 1: Öğretim üyelerinin e-mail adreslerine gönderilecek online form- 

 

1. Bölüm: Eğitimi Verecek Eğitmenin 

Adı Soyadı  

Unvanı  

Birimi  

Çalışmakta Olduğu Kurum ve Adresi   

Cep Telefon no  

Diğer Telefon no  

E-Posta  

2. BÖLÜM: Program Hakkında 

Verilecek Programın Adı  

Programın Amacı  

 

Programın Türü 

 Katılım Sertifika Programı 

 Eğitim Sertifika Programı 

 Seminer Etkinliği 

Program Müracaat Tarihi   

Programın Başlama/Bitiş Tarihleri  

Programın Süresi (Öngörülen Toplam Saat)  

Program İçin Önerilen Gün ve Saatler  

Program İçin Önerilen Mekan ve Donanım  

Önerilen Katılımcı Sayısı  

Öngörülen Kişi Başı Katılım Ücreti ve 

Taksitlendirme Durumu 

 

Özel Koşullar  



 

3. BÖLÜM: Eğitim Hakkında Bilgi 

Eğitimin İçeriği  

Eğitim Konu Başlıkları  

Kimler Katılabilir  

Belgelendirme □ Yok 

□ Katılım Sertifikası 

□ Eğitim Sertifikası  

 

Not: Yukarıdaki formu Word ortamında doldurunuz, ilan ve afişlerde kullanabilmemiz için 

açmayı planladığınız eğitimi anlatan en az 3 adet resimle birlikte  aesem@ahievran.edu.tr adresine 

gönderiniz. 

mailto:aesem@ahievran.edu.tr


EK 2: Öğrencilere yönelik olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu ve kurs başvuru 

formu 

 

 

“Kişisel, mesleki ve akademik gelişiminizi sağlayacak hangi kurs, seminer, eğitim modülü veya 

danışmanlık hizmeti almak istersiniz. Lütfen sıralayınız.” 



EK 3: Kurs başvuru formu 

 
Kurs Başvuru Formu 

 

Katılmak İstediğiniz Program : 

Adı Soyadı : 

TC Kimlik Numarası : 

Cep Telefonu : 

İş / Ev Telefonu : 

Eğitim Durumu : 

Cinsiyet 

:        Bay 
:       Bayan 

Doğum Yeri / Tarihi :                                          -  ..... / ..... / ......... 

E-Posta :                                         @ 

Adres : 

 
Yukarıda belirttiğim bilgiler doğru olup ilgili kurs programına kaydımın yapılmasını istiyorum. 

 
 

 
..... / ..... /2015 

                 İmza 
 

__________________________________________________________________________ 
Ekler: 
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
2- Öğrenci ise, Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kimlik Fotokopisi 
Banka Dekontu  

 


