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AR-GE Birimi 
Strateji geliştirme şubesinden sorumlu il milli eğitim müdür yar-
dımcısı 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) Yönergenin yedinci maddesinde ekiplere verilen görevleri yü-
rütmek, sonuçlandırmak, raporlamak ve arşivlemek. 
b) İl AR-GE ekiplerinin çalışmalarını içeren dokümanı, bu Yöner-
ge eki AR-GE Bülteni (Ek 3) formatına uygun olarak Ocak ve 
Temmuz aylarının ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğünün in-
ternet sitesinde yayınlamak, Bakanlık merkez birimleri ile Bakan-
lığı (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 yürütül-
mesi gereken çalışmalar, 
b) Daha önce çeşitli çalışmalarla tamamlanan, araştırma ve geliş-
tirme 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 çı-
karılan yazılımlar hariç olmak üzere, Bakanlık birimleri veya diğer 
kurum ve kuruluşlarca 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 or-
tak görevleridir. 
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 
doğrultusunda ilçe, okul ve kurumlara yerinde, rehberlik amaçlı 
eğitim vermek. 
c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakan-
lık merkez birimleri tarafından verilen AR-GE birimi görevleri kap-
samındaki görevleri yürütmek. 
ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE bülteni ve el broşü-
rü gibi materyallerin hazırlanmasında görev alarak, birim çalışma-
larının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak. 
d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bilgi ve belgelerin 
rehberlik ve denetim birimlerinin denetimine ve Bakanlığın kontro-
lüne 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 
konferans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak. 
g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konfe-
rans, çalıştay 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 koor-
dine etmek. 
b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına reh-
berlik 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, rapor-
lamak ve güncellemek. 
d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik 
araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek. 
e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel göster-
geleri ve hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak. 
f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürüt-
mek. 
g) Millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların memnuniyetini 
artıracak, 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 yö-
netimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik yap-
mak. 
h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda araştır-
ma yapmak 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 ra-
porlamak ve kamuoyuyla paylaşmak. 
j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek ve araş-
tırmacılar 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 işlemleri 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 hazır-
lama, sunma ve yürütme kapasitesini geliştirmek üzere eğitim 
vermek ve teknik destek sağlamak. 
c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eği-
tim kurumlarına tanıtmak ve bu bağlamda projeler hazırlan-
masında eğitim kurumlarına teknik destek sağlamak, sonuçla-
rını 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. 



 

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri 
haline getiren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kuruluşlarının gele-
ceğe dönük olarak stratejik planlarını hazırlamaları ve bütçelerini planda öngörülen misyon, 
vizyon, amaç ve hedefleri ile uyumlu olacak biçimde performans programlarına dayalı olarak 
oluşturulması gerektiğini hükme bağlamıştır. Bu sayede kuruluşların politika oluşturma kapa-
sitelerinin artırılması, bütçe hazırlama ve uygulama süreçlerinde mali disiplinin sağlanması, 
kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadı-
ğının izlenmesi ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi he-
deflenmektedir. 

Bu bağlamda ve katılımcı bir anlayış ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2019-20123 dönemi 
beş yıllık stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda; 

1. Stratejik Geliştirme Kurulu oluşturuldu. 
2. Stratejik Planlama ekibi, valilik makamının 26.09.2018 tarih ve 17411076 sayılı 

olurlarıyla oluşturulmuştur. 
3. İl müdürü ,müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve şube müdürleri-

ne 2019-2023 stratejik planlaması için bilgilendirici toplantı yapıldı.  
4. 2019-2023 Stratejik Planlama durum analizi, mevzuat analizi, kurum içi ve kurum 

dışı analizler yapılmıştır.  
5. Misyon, vizyon ve temel değerler belirlendi.  
6. Bakanlık planlaması doğrultusunda amaç, hedef, performans göstergeleri ve 

stratejiler yapıldı. 
7. Maaliyetlendirmeler yapıldı.  
8. İlçe ve okulların stratejik planlarının yapılması için rehberlik faaliyetleri gerçekleş-

tirilmiştir. 
 

SİİRT 2019 2023 STRATEJİK PLANLAMA 
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AB PROJELERİ 
 

Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği altında yer alan 
Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Programı 
kapsamında Siirt İlinde 5 Meslek Lisesinin Projesi Onaylandı. . 

 

 Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki 
eğitim veren 5 okulumuzda  başvurusu yapılan Eras-
mus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
altında yer alan Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personeli-
nin Öğrenme Hareketliliği Programı kapsamında 5 
okulumuzun projesi onaylandı. 

 Bu kapsamda projelerin uygulandığı okullarda 
toplamda 60 öğrenci Avrupa'nın farklı ülkelerinde staj 
faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir. Ayrıca 20 okul per-
soneli de projeler kapsamında yapılandırılmış kurs fa-

aliyetine katılacaklardır. Projesi onaylanan okullarımız; 

Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  
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Okul Adı Proje Adı 

Siirt Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Ve Hidrolik Asansör Sistemlerinin 
Ab Ve Direktifleri Ve Cen Standartlara Uygun 
Olarak Projelendrilmeleri, Montajı Ve Bakıma 
Yönelik Staj Programı 

Park Elektrik Mesleki Ve Teknik Anadolu Li-
sesi 

Elektrik Ve Motor Öğrencileri Otomotiv Sta-
jında 

Kayabağlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Öncesi Eğitiminde Drama Etkinlikleri 
Uygulama Stajı 

Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Mesleki Eği-
tim Merkezi 

Özel Öğrencilerin Mobilya Süsleme Sanatı 
Stajı 

Gökçebağ Çok Programlı Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Mesleki Eğitiminde Reggio 
Emilia Yaklaşımı 
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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 Mü-
dürleri ve farklı branştaki öğretmenlere bilgilendirme toplantı yaptı. Toplantıya İl Milli 
Eğitim Müdürümüz İsa GÜNEŞ, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Mithat SARA-
ÇOĞLU, AR-GE ekibi, Ortaokul, Lise müdürlerimiz ve farklı branşlardaki öğretmen-
ler katıldı. 

 

 

 

 

TÜBİTAK PROJELERİ 



 

TÜBiTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Cemil TUNÇ ilimizde TÜBi-
TAK bilgilendirme toplantısı yaptı.  
 
 TÜBİTAK İl  temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ahmet ERULAŞ ve TÜBİTAK Ar-Ge temsil-
cisi M. Şirin BATUR ilimizdeki ortaokul ve liselerde görev yapan farklı branştaki öğretmenlere 
bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Mithat SARA-
ÇOĞLU, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, AR-GE ekibi, Ortaokul, Lise müdürlerimiz ve farklı branş-
lardaki öğretmenler katıldı. 
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  PROJE_BASLIK_TR IL_AD ILCE_AD 

1 FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU  SİİRT MERKEZ 

2 SİİRT BİLİM SANAT MERKEZİ  SİİRT MERKEZ 

3 75.YIL ORTAOKULU  SİİRT MERKEZ 

4 PARK ELEKTRİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİM FUARI  SİİRT ŞİRVAN 

5 VAKIFBANK NİZAMETTİN SEVGİLİ ORTAOKULU  SİİRT KURTALAN 

6 SANCAKLAR ORTAOKULU  SİİRT MERKEZ 

7 YUKARI TÜTENOCAK ORTAOKULU  SİİRT BAYKAN 

8 ŞEHİT ÖĞRETMEN İSMAİL ÇELİK ORTAOKULU  SİİRT MERKEZ 

9 SİİRT İBRAHİM HAKKI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  SİİRT MERKEZ 

10 GAZİ ANADOLU LİSESİ  SİİRT MERKEZ 

Siirt Genelinde 2018-2019 Döneminde 10 Okul 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı  
Düzenleyecek. 

 

"TÜBİTAK 4006 Bilim" fuarları kapsamında Siirt genelinde 10 okul TÜBİTAK Bilim 

Fuarı düzenleyecek. 
 

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 öğrenci-
lerde bilim kültürünün gelişmesi" amacıyla 4006 Bilim Fuarları Destekleme Progra-
mı 2018-2019 dönemi çağrısı kapsamında Siirt’te 10 okul hibe almaya hak kazan-
mıştır.  

 

 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı çerçevesin-
de ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapa-
rak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için 
eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 
hibe almaya hak kazanan 10 okul TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenecek. 

 

 
 



DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA) 
Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2018 
Yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık  döne-
mi kapsamında yürütücüsü Siirt İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 2 adet proje sunuldu. 

Bu projeler kapsamında Siirt il merkezi ile ilçelerinde 
hizmet veren kurum ve kuruluşlarda görev yapan 
psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere  (PDR 
mezunu ) yönelik BLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERA-
Pİ konulu 32 saatlik ve Siirt il merkezi ile ilçelerinde 
hizmet veren kurum ve kuruluşlarda görev yapan 

farklı branştaki öğretmenlere de 30 saatlik AB ERASMUS PLUS PROGRAMLARINA PRO-
JE YAZIMI VE UYGULAMA EGİTİMİ verilecektir.  Projelerin amaçları şu şekildedir: 

 

AB ERASMUS PLUS PROGRAMLARINA PROJE YAZIMI VE UYGULAMA EGİTİMİ  

-Katılımcılar Erasmus Plus hibe programları ve farklı hibeler hakkında toplamda 30 saat uy-
gulamalı/örgün eğitim, 64 saat danışmanlık hizmeti alacaklar.  

-Katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun şekilde hazırlayabilecek. Katılımcılar konu ile 
ilgili profesyonel bir bakış açıcı elde edecek. 

-Projemiz kapsamında AB Erasmus Plus Programlarına Proje yazımı ve Uygulama Eğitimi/ 
Danışmanlık Hizmetleri eğitimi alan öğretmenlerimiz kendi kurumlarındaki eğitim kalitesini 
projeler hazırlayarak arttıracak. 

-Eğitime katılacak olan öğretmenlerimizin 20 farklı okulda görev yapan öğretmenlerimiz bu 
eğitimin bir sonucu olarak ilimizde bu yıl ki Erasmus plus hibe programlarına ekstra en az 20 
proje sunacak ve 10000 öğrenci dolaylı yoldan sunulan projelerden faydalanacak. 

 

BİLİŞSEL VE DAVRANIŞÇI TERAPİ  

- Proje kapsamında bilişsel ve davranışçı terapi eğitimi alan öğretmenler hizmet ettiği ku-
rumlarda ki öğrencilere bu hizmeti verecektir. 

- İl geneli 25 rehber öğretmenin 12500 örgenciye hizmet verecektir. 

- Katılımcılar mesleki yaşamlarında karşılaşacakları 'sınav kaygısı, travma sonrası stres bo-
zukluğu, öfke kontrolü, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, agorafobi, 
özgül fobiler, uçak fobisi, sosyal anksiyete, obsesif kompülsif bozukluk, relaksasyon egzer-
sizleri, konversiyon bozukluk' gibi davranışsal sorunların giderilmesinde yeni teknikler konu-
sunda katkı sağlayacaktır.  

Proje kapsamında verilecek bu eğitim sayesinde öğrencilerin yaşamış oldukları birçok kaygı 
çeşitlerine, duygu ve davranış sorunlarını ortadan kaldırılıp, çözüme ulaşması kolaylaşacak-
tır.  
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Ortaokullar arası değerlendirme sınavı yapıldı. 

İl Milli eğitim Ar-Ge koordinatörlüğünde il genelindeki 35 ortaokulda gerçekleştirilen 

sınava 13 bin öğrenci katıldı. 

Sınav sonunda başarı sağlayan öğrenciler, çeşitli ödüllerle ödüllendirildi. 
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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 


