
 Strateji geliştirme şubesinden sorumlu il milli eğitim müdür yardım-
cısı 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. Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi 
olarak  çalışmalarımız hakkında bilgi vermek ve sizlerle paylaşımda bulun-
mak için 6’şar aylık dönemler halinde bu bülteni kamuoyuyla paylaşmakta-
yız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi, 1843555 sayı ve 
08.05.2014 tarihli "İl Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri Yöner-
gesi" kapsamında çalışmalara devam etmektedir. 
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 Siirt’te eğitim-öğretimin kalitesi ve niteliğini artırmak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
işbirliğinin öneminden bahseden İl Milli Eğitim Müdürümüz M. Fethi SUAY, Siirt Üniversitesi İla-
hiyat Fakültesi Dekanlığı ve Siirt İl Müftülüğü ile işbirliği halinde din öğretiminde hem kurum per-
sonellerinin mesleki, akademik ve kültürel gelişimlerini destekleyen ve pedagojik formasyonları-
nı geliştiren faaliyetler planlayarak hem de öğrenci bilgi ve donanımlarının arttırılması amacıyla 
imzalanan protokolün faydalı olacağını belirtti.   
 
 Protokol ile resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilere milli, manevi, 
ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda imam hatip öğ-
rencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça ve İHL 
meslek dersi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetlerine destek 
verilmesi, din görevlilerinin mesleki gelişimleri, din eğitim ve öğretiminde bilgi ve tecrübe payla-
şımları kapsamında öğretmen ve okul yöneticileriyle işbirliği yapılması hedefleniyor.  
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http://siirt.meb.gov.tr/www/il-mudurlugumuz-ile-siirt-universitesi-ilahiyat-fakultesi-dekanligi-ve-siirt-il-muftulugu-tarafindan-egitimde-isbirligi-protokolu-imzalandi/icerik/387#
http://siirt.meb.gov.tr/www/il-mudurlugumuz-ile-siirt-universitesi-ilahiyat-fakultesi-dekanligi-ve-siirt-il-muftulugu-tarafindan-egitimde-isbirligi-protokolu-imzalandi/icerik/387#


 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Genç Memur-Sen Siirt Şube Başkanlığı’nce imzalanan 
"Değerler Eğitimi" protokolü ile ortaokul öğrencilerine eğitim verildi. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Genç Memur-Sen Siirt Şube Başkanlığı birlikteliğinde Milli İra-
de İmam Hatip Ortaokulu ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Ortaokulu öğrencilerine Değerler 
Eğitimi Programı düzenlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü ile Genç Memur-Sen Siirt Şube Başkanlığı arasında imzala-
nan değerler eğitimi protokolü kapsamında öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edecektir 

  

 . 
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Siirt'te Öğrencilere Değerler Eğitimi 



 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün devamsız Öğrenciler için başlattığı çalışmalarla yüz-
lerce öğrencinin okula devamı sağlandı.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sene başında tüm kademelerin okul müdürleri ve okul 
rehber öğretmenleri ile yapılan toplantılar sonucu ilimiz okullarında tüm kademelerde okula de-
vam etmeyen öğrenciler için sebepleri ile beraber devamsız öğrencilerin tespit edilmesi için ça-
lışmalar başlatıldı. 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminde görev  
apan Yunus Emre DİRİARIN’ın koordinesinde merkez tüm 
ilk okul, orta okul ve lise kademelerinde oluşturulan il ziyaret 
ekipleri ile ev ziyaretleri yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucun-
da ilimiz merkez okullarında eylül, ekim ve kasım ayları bo-
yunca toplam 215 öğrencinin okula devamı sağlandı. 
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DEVAMSIZ ÖĞRENCİLER 



 

  

 

2015-2019 yıllarını kapsayan il stratejik planımız hazırlanarak web sitesinde                     
yayınlanmıştır. 

 

 

   VİZYON 
 
“Düşünen, sorgulayan, üretken bireyler  

yetiştirmek.” 

 

 

   MİSYON      

 “Toplumun eğitimini ve gelişmesini  sü-

rekli sağlamak; kültürel değerleri                           

geliştirerek gelecek nesillere aktarmak, eğitim

-öğretimde her türlü sosyal ve fiziki ortamı 

sağlayarak teknolojiyi en ücra yerlere ulaştırmak, insan kaynaklarımızı etkili ve 

verimli kılarak ilimizin eğitim kalitesini yükseltmek.”  
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İlimizde Strateji Planlama çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığının 16.09.2013 tarihli ve 2013-26 sayılı genelgeleri doğrultusunda kurul-
muştur. MEB 2015-2019 Stratejik Planı Hazırlık Programı kapsamında: 

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 



 Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Programı Hazırlandı. 

 
 5018 sayılı Kanun ile; kamu idarelerinin; kalkınma 
planları, bunlara ilişkin programları, ilgili mevzuat ve benimse-
dikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve 
vizyon oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler 
belirlemeleri, performanslarını önceden belirlenmiş olan gös-
tergeler doğrultusunda ölçmeleri ve kamu hizmetlerinin isteni-
len düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile prog-
ram ve proje bazında kaynak tahsislerinin stratejik planlarına 
dayandırılmaları zorunluluğu getirilmiştir.  
Kamu harcamalarının niteliğini artırmanın en önemli yolların-
dan biri bütçeleme anlayışında Performans Esaslı Bütçeleme 
yaklaşımına geçmektir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu’nda ana hatlarıyla belirlenmiş olan Perfor-
mans Esaslı Bütçe, kaynakların performans esasına göre da-
ğıtılmasını 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 ilkeleri 
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 Kanu-
nu gereği 2015-2019 Stratejik Planımızı hazırlayarak kamuoyu ile paylaşmıştık. Aynı Kanu-
nun “Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması (Madde 6)” ve “Mali saydamlık ve he-
sap verilebilirlik (Madde 4)” ilkeleri gereği, 2016 Mali Yılı Performans Programımızı hazırla-
mış bulunmaktayız. Bu performans programı 2015-2019 Stratejik Planımızda belirlediğimiz 
hedeflerin, 2017 Mali Yılına ilişkin performans hedeflerini ortaya koymaktadır. Bu çalışma ile 
Kurumumuzun 2017 yılına ilişkin hedeflerini, bu hedeflere hangi faaliyetlerle ulaşılacağını ve 
faaliyetler için tahsis edilen bütçeyi, saydamlık ilkesi çerçevesinde paydaşlarımızla paylaş-
mayı amaçladık.  
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2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI  



  FAALİYET RAPORU 

 Küresel ölçekte değişen kamu yönetimi anlayışı ülke-
mizde bu alanda bir dizi reformun hayata geçirilmesine zemin 
hazırlamıştır. Bu reformların önemli bir kısmına ilişkin düzenle-
meleri bünyesinde barındıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu; kalkınma planları ve programlarda yer alan 
politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, hesap verebilirli-
ğin ve malî saydamlığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Söz 
konusu kanun kapsamındaki düzenlemelerden biri olan perfor-
mans esaslı bütçeleme sistemi; idarelerin amaç ve hedeflerini 
içeren stratejik planlar, stratejik planların yıllık uygulama dilim-
leri olan performans programları ve performans programların-
daki hedeflerin gerçekleşme durumları ile idarenin yıllık uygu-
lama sonuçlarını içeren faaliyet raporları olmak üzere üç ayak 
üzerinde durmaktadır. Faaliyet raporları kamu yönetiminde 
şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanarak hizmet kalitesinin 
geliştirilmesinin de önemli araçlarından biridir. 

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü 2015– 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık orta ve uzun vadeli 
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaş-
mak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planını hazırlayarak uygula-
maya koymuştur.  Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve 
hedeflere dayalı yönetim anlayışı, bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yarar-
lanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nda, öncelikle müdürlüğümü-
zün stratejik amaç, stratejik hedefleri ve bu hedeflerin nasıl ölçüldüğünü gösteren performans 
göstergeleri tanımlanmıştır. 2016 sonunda önceden belirlenen stratejik hedefler ile yılsonu itiba-
riyle hedeflerin gerçekleşme oranları tespit edilerek değerlendirmeler yapılmıştır.   

Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının sonucu olarak hazırlanan ve 
2016 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 
faaliyet ve projelerin yer aldığı Müdürlüğümüzün 2016 Yılı Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgi-
sine sunarım.  
 

 

 

 

 

STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 
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 Siirt'te, kız çocuklarının okullaşma oranının artırılması amacıyla "Kızların 
Eğitimi Projesi" (KEP II) kapsamında seminerler verildi.  

 

 

 

 

 

 

 Özellikle kız çocuklarının daha kaliteli ve uzun süreli eğitim almasını hedefleyen Türkiye 

ve Avrupa Birliği, 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda başlatmış oldukları or-

tak çalışma kapsamında Siirt’te farklı katılımcı gruplara seminerler verildi.  

 Bu çerçevede, okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerle devam edemeyen çocukların 
eğitimlerini sürdürebilmeleri için aileler, eğitimciler, yerel kanaat önderleri ve idareciler nezdin-
de bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. 
 

 Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki arasında Siirt’in de bulunduğu 15 pilot ilde (Muş, Bit-

lis, Siirt, Batman, Bingöl, Ağrı, Kars, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Şırnak, 

Hakkari) yoğunlaşarak ve yaklaşık iki yıl sürecek faaliyetlerde, on binlerce eğitimci, yerel ka-

naat önderi, aile ve çocuğa doğrudan ulaşılması hedefleniyor. 

 Proje kapsamında saha araştırmaları yapılarak eğiticiler eğitiliyor, bilgilendirme toplantı-

ları, seminerler, konferanslar, festivaller düzenleniyor. Kent merkezlerinden köylere aileye ziya-

retler gerçekleştirilip medya yoluyla geniş kitlelere ulaşılması hedefleniyor. 
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 KIZLARIN EĞİTİMİ PROJESİ 
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 KIZLARIN EĞİTİMİ PROJESİ 
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İÇ YAZI BAŞLIĞI  

 Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği altında yer alan 
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında kabul 
edilen Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Siirt’te Erken Okul Terkinin Önlen-
mesi Adlı Projesi’nin Faaliyetleri Gerçekleştirildi. 

 

 Proje Kapsamında 2 adet faaliyet gerçekleştrildi. Almanya’da Yapılandırılmış Kurs içeren 
birinci faaliyet kapsamında konsorsiyum ortağı olan 4 okuldan 15 personel “Erken Okul Terkinin 
azaltılması” konulu eğitime katıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bununla beraber 2. faaliyet olan İşbaşı İzleme kapsamında da Almanya’da 10, Belçika’da 
da 10 personel toplam 20 personel farklı okullarda işbaşı izleme faaliyetini gerçekleştirdiler. 

 

 

 

AB PROJELERİ  
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İÇ YAZI BAŞLIĞI  

 

AB PROJELERİ  
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Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği altında yer alan Mes-
leki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsa-
mında Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Konsorsiyum Lideri Olarak Başvur-
duğu Proje Onaylandı. 

 

 Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başvurusu 
yapılan Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Ha-
reketliliği altında yer alan Mesleki Eğitim Öğrenici ve Per-
sonelinin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında  
“Siirt’te Gençlerin Mesleki Eğitim Kapasitelerinin arttırıl-
ması” isimli projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
onaylandı  

 

 İl Milli Eğitimin sunmuş olduğu bu proje sayesin-
de; farklı mesleki eğitim alanlarından (bilişim teknolojileri, yiyecek - içecek hizmetleri, çocuk geli-
şimi ve muhasebe - finansman) pilot olarak seçilen öğrenci ve öğretmenler Avrupa'daki mesleki 
eğitim sistemine dahil olacak ve bu sayede elde ettiği kazanımları Siirt geneline aktaracaktır. Bu 
kapsamda; bilişim alanından 7 öğrenci ve 1 refakatçi Macaristan'a, yiyecek içecek hizmetleri ala-
nından 7 öğrenci ve 1 refakatçi Belçika'ya,  ve muhasebe finansman alanından 7 öğrenci ve 1 
refakatçi Almanya'ya 1 ay süreyle gönderilecek ve staj yapmaları sağlanacaktır. Buna ilave ola-
rak Macaristan'a 10 ve İngiltere'ye de 10 olmak üzere toplam 20 mesleki eğitim personeli gönde-
rilecek ve bu kişiler 2 hafta süreyle Avrupa'daki mesleki eğitim sistemlerini inceleyeceklerdir.  

 

Projenin amaçları: 

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

- Pilot uygulamaların Siirt geneline yayılmasını sağlayarak mesleki eğitimde il düzeyinde gelişme-
yi tesis etmek, 

- Öğrenci ve personel katılımcılarımıza bilişim teknolojileri, yiyecek - içecek hizmetleri, çocuk geli-
şimi ve muhasebe - finansman alanlarında Avrupa'daki yenilikleri tanıyabilme olanağı sunmak, 

- Öğrenci ve personel katılımcılarımızın dil yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak, 

- Bilişim firmalarında, anaokulu ve kreşlerde, muhasebe firmalarında ve yiyecek - içecek sektörle-
rinde 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 motivas-
yonlarını 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. 

 

AB PROJELERİ  
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TÜBİTAK PROJELERİ  
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 TÜBiTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Cemil TUNÇ ilimizde TÜBiTAK 
bilgilendirme toplantısı yaptı.  
 
 TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Cemil TUNÇ ilimizdeki Lise Müdürleri ve 
farklı branştaki öğretmenlere bilgilendirme toplantı yaptı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürümüz M. 
Fethi SUAY, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin ŞAHİN, AR-GE ekibi, Lise müdürlerimiz ve 
farklı branşlardaki öğretmenler katıldı. 

 

 

 

 



SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
ARGE BİRİMİ  

Ar-ge56 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Yeni Mahalle Lise Caddesi Öğretmen Evi Binası Kat 

3/4  

Merkez - Siirt  

Tel:04842231028  

Fax:04842232298  

E-posta: arge56@meb.gov.tr 

AR-GE EKİBİ 
 

Hüsamettin ŞAHİN       Şube Müdürü 

Bayram BÜLBÜL           AR-GE 

Cemil ARSLAN              AR-GE 

Fatma KÖKSOY            AR-GE 

Mehmet Şirin BATUR   AR-GE 

Veysel KİREÇ                AR-GE 

Yunus Emre DİRİARİN  AR-GE 


