
Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü  

AR-GE Bülteni 
T E M M U Z  2 0 1 7  

S A Y I  7  

S İ İ R T  M İ L L İ  E Ğ İ T İ M  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü   

A R - G E  B Ü L T E N İ  



İÇİNDEKİLER:  

AR-GE Birimi 3-4 

Stratejik Planlama 5-6 

AB Projeleri 7-8-9-

10 

TUBİTAK Projeleri 11-12-

13-14-

15-16 

İletişim Bilgileri 17 

S İ İ R T  M İ L L İ  E Ğ İ T İ M  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü   

A R - G E  B Ü L T E N İ  



S A Y F A  3  

AR-GE Birimi 
Strateji geliştirme şubesinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı 
veya şube müdürüne bağlı olarak kurulan AR-GE birimi; araştırma, 
stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi (ASKE) ve projeler ekibi 
(PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur. 
 

AR-GE biriminin görevleri 
MADDE 6- (1) AR-GE birimi aşağıda belirtilen görevleri yürütür: a) Yö-
nergenin yedinci maddesinde ekiplere verilen görevleri yürütmek, so-
nuçlandırmak, raporlamak ve arşivlemek. 
b) İl AR-GE ekiplerinin çalışmalarını içeren dokümanı, bu Yönerge eki 
AR-GE Bülteni (Ek 3) formatına uygun olarak Ocak ve Temmuz ayları-
nın ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yayın-
lamak, Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığı (SGB) elektronik posta 
ile göndermek. 
c) Bakanlık (SGB) tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
(2) AR-GE birimlerine; 
a) İl millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şubeleri tarafından yürütülmesi 
gereken çalışmalar, 
b) Daha önce çeşitli çalışmalarla tamamlanan, araştırma ve geliştirme 
evresi bulunmayan veya AR-GE birimi görev alanı ile ilişkili olmayan 
uygulamaya yönelik çalışmalar, 
c) Stratejik planlama, performans programı, proje yönetimi gibi AR-GE 
çalışmalarına veya iç kontrol sistemine yönelik olarak çıkarılan yazılım-
lar hariç olmak üzere, Bakanlık birimleri veya diğer kurum ve kuruluş-
larca uygulamaya konulmuş her türlü yazılımın veri girişi, ve benzeri 
görevler verilemez. 
 

AR- GE ekiplerinin görevleri 
MADDE 7- (1) Aşağıda yer alan görevler AR-GE ekiplerinin ortak gö-
revleridir. 
a) AR-GE biriminin görev alanına giren konularda düzenlenen mahalli 
hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almak. 
b) Öğretim yılı başında hazırlayacakları eğitim ve rehberlik planı doğ-
rultusunda ilçe, okul ve kurumlara yerinde, rehberlik amaçlı eğitim ver-
mek. 
c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık 
merkez birimleri tarafından verilen AR-GE birimi görevleri kapsamın-
daki görevleri yürütmek. 
ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE bülteni ve el broşürü gibi 
materyallerin hazırlanmasında görev alarak, birim çalışmalarının kamu-
oyuyla paylaşılmasını sağlamak. 
d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bilgi ve belgelerin rehber-
lik ve denetim birimlerinin denetimine ve Bakanlığın kontrolüne hazır 
hâlde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak. 
e) Görev alanlarıyla ilgili olarak üniversiteler ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmak 
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f) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi amaçlı konfe-
rans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak. 
g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalış-
tay ve benzeri çalışmalara katılmak. 
 
(2) Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır: 
a) İl millî eğitim müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine et-
mek. 
b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına rehberlik 
etmek. 
c) İl millî eğitim müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faaliyet raporunu 
hazırlamak. 
ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, raporlamak 
ve güncellemek. 
d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik araştır-
malar yapmak ve projeler geliştirmek. 
e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve 
hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak. 
f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 
g) Millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların memnuniyetini artıra-
cak, vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik düzenlemeler için araştırmalar yapmak ve sonuçlarını 
ilgili birimlerle paylaşmak. 
ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi 
çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik yapmak. 
h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda araştırma yap-
mak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili mercilere 
sunmak. 
ı) Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve panel 
gibi toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve tebliğleri il milli eğitim müdürlüğü 
web sitesinde yayınlamak. 
i) İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını raporlamak 
ve kamuoyuyla paylaşmak. 
j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek ve araştırmacılar 
ile eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak. 
k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurt içi ve 
yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve diğer kurum ve 
kuruluşlarla iş birliği yapmak. 
l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri ile ilgili iş ve iş-
lemleri yürüten komisyona katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 
 
(3) Projeler Ekibinin görevleri şunlardır: 
a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, 
bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak. 
b) İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme kapasitesini 
geliştirmek üzere eğitim vermek ve teknik destek sağlamak. 
c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına tanıtmak ve bu bağ-
lamda projeler hazırlanmasında eğitim kurumlarına teknik destek sağlamak, sonuçlarını izlemek ve 
raporlamak. 
ç) AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde destek 
vermek. 
d) İl düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanan projelerle ilgili 
veri toplamak ve raporlamak. 



 
 
 
İlimizde Strateji Planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 16.09.2013 tarihli ve 2013-26 sayılı genelgeleri doğrultusunda kurulmuş-
tur. MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı kapsamında: 

2015-2019 yıllarını kapsayan il stratejik planımız hazırlanarak web sitesinde                     

yayınlanmıştır. 

 

 

  VİZYON 
 

“Düşünen, sorgulayan, üretken  

bireyler  

yetiştirmek.” 

 

MİSYON      

 “Toplumun eğitimini ve gelişmesini  

sürekli sağlamak; kültürel değerleri gelişti-

rerek gelecek nesillere aktarmak, eğitim-

öğretimde her türlü sosyal ve fiziki ortamı sağlayarak teknolojiyi en ücra yer-

lere ulaştırmak, insan kaynaklarımızı etkili ve verimli kılarak ilimizin eğitim 

kalitesini yükseltmek.”  

 

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 



2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI  
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Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Programı Hazırlandı. 

 
 5018 sayılı Kanun ile; kamu idarelerinin; kal-
kınma planları, bunlara ilişkin programları, ilgili mev-
zuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde 
geleceğe ilişkin misyon ve vizyon oluşturmaları, 
stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemeleri, 
performanslarını önceden belirlenmiş olan gösterge-
ler doğrultusunda ölçmeleri ve kamu hizmetlerinin 
istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için büt-
çeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsisle-
rinin stratejik planlarına dayandırılmaları zorunluluğu 
getirilmiştir.  
Kamu harcamalarının niteliğini artırmanın en önemli 
yollarından biri bütçeleme anlayışında Performans 
Esaslı Bütçeleme yaklaşımına geçmektir. 5018 sayı-
lı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ana 
hatlarıyla belirlenmiş olan Performans Esaslı Bütçe, 
kaynakların performans esasına göre dağıtılmasını 
temel alan ve hesap verebilirlik sonucuna üzerine 
odaklanılan bir bütçeleme yaklaşımıdır.  
 
 Kamuda stratejik yönetim ve performans 
esaslı bütçeleme yaklaşımının benimsenmesi, iyi 

yönetişim açısından olumlu katkıların elde edilmesini beraberinde getirecek ve performans 
göstergelerinin oluşturulması zorunluluğu nedeniyle kuruluşların, her türlü planlama ve uygu-
lama faaliyetlerini etkinlik, yerindelik, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilke-
leri doğrultusunda şekillendirmelerini sağlayacaktır. Sistematik veri toplama ve sonuçları 
analiz etme alışkanlığını kazandıracak ve kuruluşlarda katılımcı yönetişimi geliştirecektir.  

 
Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Ka-

nunu gereği 2015-2019 Stratejik Planımızı hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmıştık. Aynı Ka-
nunun “Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması (Madde 6)” ve “Mali saydamlık ve 
hesap verilebilirlik (Madde 4)” ilkeleri gereği, 2017 Mali Yılı Performans Programımızı ha-
zırlamış bulunmaktayız. Bu performans programı 2015-2019 Stratejik Planımızda belirledi-
ğimiz hedeflerin, 2017 Mali Yılına ilişkin performans hedeflerini ortaya koymaktadır. Bu ça-
lışma ile Kurumumuzun 2017 yılına ilişkin hedeflerini, bu hedeflere hangi faaliyetlerle ulaşı-
lacağını ve faaliyetler için tahsis edilen bütçeyi, saydamlık ilkesi çerçevesinde paydaşları-
mızla paylaşmayı amaçladık.  



 

AB PROJELERİ 
 

Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği altında yer alan 
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Programı 
kapsamında Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Konsorsiyum Lideri Olarak 
Başvurduğu Proje uygulanmaya başlandı. 

 

 Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başvu-
rusu yapılan Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğ-
renme Hareketliliği altında yer alan Mesleki Eği-
tim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
Programı kapsamında  “Siirt’te Gençlerin Mesleki Eği-
tim Kapasitelerinin arttırılması” isimli projesi uygulan-
maya başlandı.  

 

 İl Milli Eğitimin sunmuş olduğu bu proje saye-
sinde; farklı mesleki eğitim alanlarından (bilişim teknolojileri, yiyecek - içecek hizmetleri, çocuk 
gelişimi ve muhasebe - finansman) pilot olarak seçilen öğrenci ve öğretmenler Avrupa'daki 
mesleki eğitim sistemine dahil olacak ve bu sayede elde ettiği kazanımları Siirt geneline akta-
racaktır. Bu kapsamda; bilişim alanından 7 öğrenci ve 1 refakatçi Macaristan'a, yiyecek içecek 
hizmetleri alanından 7 öğrenci ve 1 refakatçi Belçika'ya,  ve muhasebe finansman alanından 7 
öğrenci ve 1 refakatçi Almanya'ya 1 ay süreyle gönderildi ve staj yapmaları sağlandı. Buna 
ilave olarak Macaristan'a 10 mesleki eğitim personeli gönderildi ve İngiltere'ye de 10 olmak 
mesleki eğitim personeli gönderilecek. Bu kişiler 2 hafta süreyle Avrupa'daki mesleki eğitim 
sistemlerini inceleyeceklerdir.  

 

Projenin amaçları: 

- Avrupa'da bilişim teknolojileri, yiyecek - içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve muhasebe - fi-
nansman alanlarında uygulanan mesleki eğitimleri incelemek ve iyi uygulamaları Türkiye'ye 
transfer etmek, 

- Pilot uygulamaların Siirt geneline yayılmasını sağlayarak mesleki eğitimde il düzeyinde ge-
lişmeyi tesis etmek, 

- Öğrenci ve personel katılımcılarımıza bilişim teknolojileri, yiyecek - içecek hizmetleri, çocuk 
gelişimi ve muhasebe - finansman alanlarında Avrupa'daki yenilikleri tanıyabilme olanağı sun-
mak, 

- Öğrenci ve personel katılımcılarımızın dil yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak, 

- Bilişim firmalarında, anaokulu ve kreşlerde, muhasebe firmalarında ve yiyecek - içecek sek-
törlerinde çalışacak gençlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak, 

- Mesleki Eğitim'de Avrupa deneyimine sahip nitelikli gençler yetiştirmek, 

- Mesleki eğitimde özel sektör - okul işbirliklerini güçlendirmek, 

- Katılımcılarımızın farklı kültürleri tanıyarak hoşgörü ve barış içerisinde birlikte yaşama moti-
vasyonlarını artırmak, 

- Öğrenci ve personel katılımcılarımıza ilgili meslek eğitiminde Avrupa'da yürütülen müfredatı, 
eğitim süreçlerini, eğitim araç ve metotlarını yakından görerek ülkemizdeki durumla kıyaslama 
yapabilme şansı sunmaktır. 

 



Konsorsiyum üyesi olan okulların katılımcı dağılımları bölümlere göre şu şekil-
dedir: 

- IMKB Gazi MTAL - Bilişim Teknolojileri - 7 öğrenci + 1 refakatçi  

- Zübeyde Hanım MTAL - Yiyecek İçecek Hizmetleri - 7 öğrenci + 1 refakatçi 

- Evliya Çelebi MTAL - Muhasebe - Finans - 7 öğrenci + 1 refakatçi  

- Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Eğitim personeli - 20 personel 
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TÜBİTAK PROJELERİ 
Siirt Genelinde 2016-2017 Dönemi 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Düzenlendi. 
 

"TÜBİTAK 4006 Bilim" fuarları kapsamında Siirt genelinde 15 okul TÜBİTAK Bilim Fuarı dü-

zeledi. 
 

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve "TÜBİTAK Tarafından Desteklenen 
Bilim Fuarlarına Dair İşbirliği Protokolü" kapsamında yer alan "MEB'e bağlı okulların değişik 
kademelerinde eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerde bilim kültürünün gelişmesi" 
amacıyla 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2016-2017 dönemi çağrısı kapsamında 
Siirt’te 15 okul hibe almaya hak kazanmıştır.  

 

 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesinde ve ken-
di ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının 
sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek öğrenebilecekleri bir 
ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda hibe almaya hak kazanan 15 okul TÜBİ-
TAK Bilim Fuarı düzenledi. 

Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi 

 
 

Atatürk Anadolu Lisesi 
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Eruh Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 

İkizbağlar Ortaokulu 



Molla Halil İmam Hatip Ortaokulu 

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Siirt Bilim Sanat Lisesi 
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Şirvan Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Siirt Salih Omurtak Ortaokulu 

Siirt Türk Telekom Fen lisesi 



75. Yıl Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu 

Şehit Davut İlbaş Ortaokulu 

Zübeyde Hanım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
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75. Yıl Ortaokulu 
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İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yeni Mahalle Lise Caddesi Öğretmen Evi Binası Kat 

3/4  

Merkez - Siirt  

Tel:04842231028  

Fax:04842232298  

E-posta: arge56@meb.gov.tr 

Ahmet Mithat SARAÇOĞLU 

Şube Müdürü 

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Bayram BÜLBÜL - Öğretmen 

Cemil ASLAN - Öğretmen 

ASKE EKİBİ 

Mehmet Şirin BATUR - Öğretmen 

Veysel KİREÇ - Öğretmen 

Yunus Emre DİRİARIN - Öğretmen 

PEK EKİBİ 


