
 

i  

  

ŞIRNAK VALİLİĞİ 
ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ 

 
 

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ 2017 YILI 

FALLİYET RAPORU 
      

 

  



 

ii  

  

 

 

2017 

FAALİYET RAPORU   
  

  

Mehmet AKSÜT 

      Milli Eğitim Şube Müdürü  

  

Hazırlayanlar  

Hakan EREN 

Koordinatör  

  

Abbas UTKU YAŞAR  

    

  

 

  

ARALIK 2017  

ŞIRNAK 

  

 

  

Bu kitap, 17.03.2006 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu İdarelerince  

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen esaslara uygun  

şekilde hazırlanmıştır .    



 

iii  

  

  

  

  

  

  

  

Yayın içeriğine yönelik sorularınız için:  

Tel: 04862161560  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

İnternet  

                                                      http://sirnak.meb.gov.tr/ 

  

  

e-posta 

arge73@meb.gov.tr  

                                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  
  

Bu yayının her hakkı Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğüne aittir. Gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.   

  



 

iv  

  

  

  

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. 

Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen  

gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır.”  

M. Kemal ATATÜRK  
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İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU   

  

     

      Günümüzde toplumlar, yaşam felsefeleri ve çağdaş hedefleri doğrultusunda, bilimsel düşünme 

gücüne sahip ve sorumlu kuşaklar yetiştirme görevini eğitime vermişlerdir. Bu durumu dikkate alıp, 

önlemler alabilen, mevcut potansiyellerini azami ölçüde kullanabilen, bunu ekonomisi ve toplumsal 

faydaya dönüştürerek inovatif düşünen ülkeler, kalkınma sürecini başarıyla gerçekleştirecektir. 

Dolayısıyla eğitim kurumlarının görevleri hem değişmiş, hem artmış, hem de zorlaşmıştır. Eğitim; bilim 

ve teknoloji çağında, toplumsal yaşamın odak noktası olarak, sorunlara çözüm getirmenin temelinde, her 

zaman yer almaktadır. Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 – 2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık orta ve 

uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara 

ulaşmak için izlenecek stratejiler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik planını hazırlayarak uygulamaya 

koymuştur.  Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı 

yönetim anlayışı, bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine 

duyarlılığın artırılması 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nda, öncelikle müdürlüğümüzün stratejik amaç, 

stratejik hedefleri ve bu hedeflerin nasıl ölçüldüğünü gösteren performans göstergeleri tanımlanmıştır. 

2017 sonunda önceden belirlenen stratejik hedefler ile yılsonu itibariyle hedeflerin gerçekleşme oranları 

tespit edilerek değerlendirmeler yapılmıştır.  Hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışının 

sonucu olarak hazırlanan ve 2017 yılı içinde gerçekleştirdiğimiz ve bundan sonraki süreçte 

gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyet ve projelerin yer aldığı Müdürlüğümüzün 2017 Yılı Faaliyet 

Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım. 2017 yılı faaliyet ve projelerde yoğun ve özverili biçimde 

çalışarak raporda belirtilen faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan mesai arkadaşlarıma  ve diğer 

paydaşlarımıza teşekkür eder, bu çalışmamızın eğitim camiamıza hayırlı olmasını dilerim.  

                                                     Nurettin YILMAZ                                               

İl Milli Eğitim Müdürü  



 

vi  

  

İÇİNDEKİLER  
  

I.BÖLÜM:GENEL BİLGİLER ......................................................................................... 6   

A-Misyon ve Vizyon ............................................................................................................ .......... 7  

B-İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Yetki, Görev ve Sorumlulukları .......................................... 7   

C-İdareye İlişkin Bilgiler .................................................................................................... .......... 9  

1- Fiziksel Yapı ......................................................................................................................................... 

9  

2- Organizasyon Yapısı ............................................................................................... ........................... 10 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları .............................................................................................. ............ 

11  

4. İnsan Kaynakları ................................................................................................................................. 15  

5. Sunulan Hizmetler ........................................................................................................... ................... 24  

6.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ............................................................................................................ 25 

7- Denetim Sonuçları ........................................................................................................... ................... 26  

II. BÖLÜM: AMAÇ ve HEDEFLER .............................................................................. 28   

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................. . 29  

B. Temel Politika ve Öncelikler ................................................................................................. 30   

III. BÖLÜM:FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ..... 34  

A-Mali Bilgiler .............................................................................................................................  35  

1-Bütçe Uygulama Sonuçları ................................................................................................... ............... 35  

B-Performans Bilgileri......................................................................................................... ....... 36  

1.Faaliyet ve Proje Bilgileri .................................................................................................................... 36  

2. Performans Bilgileri ........................................................................................................ .................... 

63  

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ....................................................................................... 

82 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

................................................................................. 87  

IV.BÖLÜM:KURUMSAL KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ...................... 88  

A-Üstünlükler ................................................................................................................. ............. 89  

B-Zayıflıklar ................................................................................................................................ 89   

C-Değerlendirme ............................................................................................................... .......... 90  

V.BÖLÜM: ÖNERİ VE TEDBİRLER ............................................................................  

93 EKLER ....................................................................................................................... ........ 98  

  

  





 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

             I.BÖLÜM:GENEL BİLGİLER 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   
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 18/11/2013 tarihli 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğine 

göre il millî eğitim müdürünün görevleri: il millî eğitim müdürleri, bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik 

planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek 

etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar.   

 İl millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde 

yürütür.   Bu kapsamda 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanuna göre Millî Eğitim Müdürlüğü  

olarak amaçlarımız: Türk milli eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve 

ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, ahlaki, insani, 

manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima 

yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve 

sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 

haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve 

sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne 

sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı 

ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 

ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak 

ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; Böylece bir yandan Türk 

vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde 

iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın 

yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. Millî Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuna, çalışma usullerine 

ve iş süreçlerine, temel faaliyetlerine ilişkin aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır:1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 18/11/2013 tarihli 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl 

ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi Kanunu, 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu, 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 657  

Devlet Memurları Kanunu, 5580  sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 1702 sayılı İlk ve  

Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleriyle ilgili Kanun, 19/6/1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu, 6/6/1997 tarihli 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/6/1965 tarihli 625 

sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 21.10.2008 tarihli 27031 sayılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. Müdürlüğümüz tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve 

niceliğine ilişkin hükümler 18/11/2013 tarihli 28471 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim 

Müdürlükleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir:  
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C-İdareye İlişkin Bilgiler  

1- Fiziksel Yapı  

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduktan sonra 

Maarif Vekâleti adı altında 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Yasa ile İcra Vekilleri Heyetinin 

(Bakanlar Kurulunun) on bir vekâletinden biri olarak göreve başlamıştır. 1923 yılında Ankara’da 

tektar kurulan Maarif Vekâleti on bir birim olarak yeniden düzenlenmiştir. 1949 yılında İl İdaresi 

Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle her ilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurulması 

kararlaştırılmış. 1990 Yılında Şırnak’ın il olması ile beraber Müdürlüğümüzde 15 mayıs 1990 

yılında kurulmuştur. Böylelikle Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü de eğitim faaliyetlerine 

başlamıştır.    
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a-İl Geneli Okul/Kurum Sayıları  

OKUL/KURUM TÜRÜ  RESMİ  ÖZEL  SAYISI  

Milli Eğitim Müdürlüğü  7 0 7 

Anaokulu  28 0 28 

İlkokul  292 2 294 

Ortaokul  240 2 242 

İmam Hatip Ortaokulu   17 0 17 

Ortaöğretim Okulu  59 8 67 

Özel Eğitim Okulları  1 0 1 

MEM'e Bağlı Kurumlar  12 0 12 

Toplam Okul/Kurum Sayısı  656 12 668 

2- Organizasyon Yapısı   

 Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur. İlçe millî eğitim müdürlükleri, görev 

ve hizmetleri yürütürken il millî eğitim müdürlüklerine karşı da sorumludur. İl ve ilçelerin 

sosyal ve ekonomik gelişme durumları, nüfusları ve öğrenci sayıları göz önünde 

bulundurularak, bu müdürlükler farklı tip ve statülerde kurulabilir ve bunlara farklı yetkiler 

verilebilir  
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3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları  

Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu; bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların yanında 

risklerin de arttığı 21. yüzyılda; yenilikçiliğe önem verilmesi, bilim ve teknoloji kapasitesinin artırılması, beşeri 

sermayenin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanabilmesi büyük önem 

taşımaktadır. Günümüzün küresel ekonomisinde çocuklarımızın ve gençlerimizin rekabetçi olabilmeleri için 

21. yüzyıl dinamiklerini yakalamaları ve bunun gerektirdiği yetenekleri geliştirebilmeleri gerekir. Evrensel 

farkındalık, finans, ekonomi, girişimcilik, yaratıcılık gibi disiplinler arası konuların ana derslerle entegre 

edilerek sunulması ve akademik içerik Gittikçe karmaşıklaşan rekabet ortamına hazır olan öğrencileri fark 

etmek ve güçlü yönlerini ve becerilerini daha da iyi geliştirebilmeleri için farklı uygulamalarla onları 

desteklemek; hayata ve iş yaşamına yönelik becerileri zayıf olan öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini 

artırmak ve zayıf oldukları alanlara yönelik yenilikçi uygulamalar oluşturmak; yaratıcı, yenilikçi, kritik 

düşünebilen ve problem çözebilen, iletişim ve iş birliğine yatkın 21. yüzyıl becerilerine sahip yeni bir neslin 

eğitim yoluyla oluşmasını sağlamak ve gözetmek Fatih Projesi’nin en önemli misyonudur. Bu misyon 

çerçevesinde eğitimde ‘’FATİH Projesi’’ 21. yüzyıl vatandaşlığı becerileri olarak tarif edilen teknoloji 

kullanımı, etkili iletişim, analitik düşünme, problem çözme, birlikte çalışma ve iş birliği gibi becerileri 

geliştirerek öğrencilerimizi edilgen olmaktan çıkaracak ve eğitimde fırsat eşitliğini geliştirecektir. Bilgiye 

erişim kolaylaşacak ve projeyle daha önce okullarda yakalamaya çalıştığımız “okulda bilgisayar teknolojisi” 

hedefinden, “sınıfta, öğrenci ve öğretmenin elinde bilişim teknolojisi” hedefi  

yakalanacaktır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yalnızca düşünme becerisine ve iş bilgisine 1sahip olmak yeterli 

değildir. Aynı zamanda öğrencilerin yaşam ve kariyer becerilerini de geliştirebilmeleri önemlidir.   

Yaşam ve kariyer becerilerini geliştiren gençler esnek, uyum sağlayabilen, girişken, sosyal ve 

kültürlerarası iletişim becerileri yüksek, üretken, liderlik özelliklerine ve sorumluluklarına sahip bir nesli 

oluşturabileceklerdir. Tüm bu unsurların yanı sıra, üretim ve tüketim süreçlerinde en kritik faktör olarak ortaya 

çıkan bilgiye ilişkin gelişmeler ve bu sürece etki eden teknolojik yapılanma, şüphesiz ki eğitimin ve 

yetiştirilecek insan gücünün tanımlayıcısı olacaktır.  

  Eğitim öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve 

her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla, Eğitimde ‘’FATİH Projesi’’ 

çalışmaları devam etmektedir. Eğitimde ‘’FATİH Projesi’’ kapsamında; teknolojinin etkili ve verimli 

kullanılarak öğrenci başarısının artırılması temel amacına hizmet eden proje bileşenleri doğrultusunda yapılan, 

yapılmakta olan ve planlanan çalışmalar şu şekilde ifade edilebilir: İl milli eğitim müdürlüğümüzün bilişim 

teknolojileri vizyonu, eğitim sistemini ileri teknolojilerle kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp 

değerlendirerek sürekli geliştirmek, yenilikçi çözümler geliştirmeyi özendirmektir. Müdürlüğümüzde, bilgi ve 

teknolojik kaynaklardan en verimli şekilde yararlanılmaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimize, günümüzün ve 

geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda her bakımdan nitelikli ve ileri bir eğitimin verilebilmesi için, eğitim ve 

öğretim kurumlarımız, öğretim programlarını destekleyen eğitim materyalleri, ders ve laboratuvar araç-

gereçleri, en son teknolojilere haiz makine teçhizat ve eğitim ekipmanları ile donatılmaktadır.   
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Milli Eğitim Bakanlığı İnternet ve e-Dönüşüm Hizmetleri  
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Gittikçe karmaşıklaşan rekabet ortamına hazır olan öğrencileri fark etmek ve güçlü 

yönlerini ve becerilerini daha da iyi geliştirebilmeleri için farklı uygulamalarla onları 

desteklemek; hayata ve iş yaşamına yönelik becerileri zayıf olan öğrencilerin kendilerine 

olan özgüvenlerini artırmak ve zayıf oldukları alanlara yönelik yenilikçi uygulamalar 

oluşturmak; yaratıcı, yenilikçi, kritik düşünebilen ve problem çözebilen, iletişim ve 

işbirliğine yatkın 21. yüzyıl becerilerine sahip yeni bir neslin eğitim yoluyla oluşmasını 

sağlamak ve gözetmek Fatih Projesi’nin en önemli görevidir.  
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4. İnsan Kaynakları  

İnsan kaynağının iç ve dış gelişmelere uygun olarak etkili bir biçimde 

yapılandırılması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi kurumun bugünü ve geleceği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Bu düşünceden hareketle bir kurumun; gelecekteki hedeflerine 

etkin bir biçimde ulaşabilmesi için ihtiyaç duyacağı insan kaynağı sayısının ve niteliklerinin 

önceden belirlenmesine ve bu ihtiyacın nasıl ve ne düzeyde karşılanabileceğinin 

saptanmasına ilişkin faaliyetleri içeren bir “İnsan Kaynakları Planlamasına’’ ihtiyaç vardır. 

Bu doğrultuda Bakanlığımızca 2011 yılında, “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen İstihdam 

Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi (İKOP)” başlatılmıştır.  

 

 

 

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL DURUMU 

GÖREV ÜNVANI TOPLA

M 

ASİL VEKİL BOŞ 

İL MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜ 

2 1 1 - 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRÜ 

6 4  

2 (1 VEKİL 

1GÖREVLENDİRME) 

- 

MAARİF MÜFETTİŞLERİ 

BAŞKANI 

0 0 0 0 

MAARİF MÜFETTİŞLERİ 

BAŞKAN YRD. 

- - - - 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜR 

YRD. 

2 2 1 - 

İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE 

MÜDÜRÜ 

5 0 5 - 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM ŞUBE 

MÜDÜRÜ 

15 2 13 - 

MAARİF MÜFETİŞLERİ 

SAYISI 

0 0 - - 

MAARİF MÜFETTİŞİ YRD 

SAYISI 

- -

- 

- - 

OKUL /KURUM 

YÖNETİCİSİ 

ASİL VEKİL/GÖREVLENDİ

RME 

TOPLAM 

MÜDÜR 123 257 380 

MÜDÜR BAŞ YRD. 9 11 20 

MÜDÜR YARDIMCISI 50 623 673 

EĞİTİM ÖĞRETİM SINIFI OLMASI GEREKLİ 

NORM 

MEVCUT ÜCRET

Lİ 

İHTİY

AÇ 

ÖĞRETMEN 8.713 6389 1607 2329 
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Eğitim Öğretim Dışı Personel Durumu   

Unvanı  
Olması Gerekli 

Norm  
Mevcut Durum  İhtiyaç  

Genel İdare Hizmetleri  360 226 134 

Teknik Hizmetler Sınıfı  34 12 22 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı  19 2 17 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı  432 167 265 

b-İlimizde Öğretmen Durumu (Yöneticiler dâhil)  

EĞİTİM KADEMELERİ  RESMİ  ÖZEL  TOPLAM  

Okulöncesi  380 40 420 

İlkokul  1017 602 1619 

Ortaokul  2140 401 2541 

İmam Hatip Ortaokulu  132 10               142 

Ortaöğretim        1695 93 1788 

Özel Eğitim Okulları  95 42 137 

Kurumlar (Hem, Öğ.Evi Vs.)  12 0 12 

Toplam  5471 1188 6659 
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d-Müdürlüğümüz Personelinin Öğrenim Durumu   

Öğreni 

m  

Düzeyi  

  
  

 

 

 
   

Personel  

Sayısı  

1  122  6477  58  5  187  33 61  101  7045  

  

  

  

 

    

ŞIRNAK İL GENELİ EĞİTİMİN GENEL DURU MU  

ÖĞRENCİ SAYILARI   

EĞİTİM KADEMESİ  RESMİ  ÖZEL  TOPLAM  

Okulöncesi  12.158 42 12.200 

İlkokul  51.463 252 51.715 

Ortaokul  53.415 212 53.627 

İmam Hatip Ortaokulu  4.143 0 4.143 

Ortaokul Toplam  57.608 212 57.820 

Genel Ortaöğretim  10.018 1.403 11.421 

Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim  14.325 1.227 15.552 

İmam Hatip Lisesi  3.704 0 3.704 

Ortaöğretim Toplam  28.047 0 28.047 

Özel Eğitim Okulları  3.375 445 3.820 
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TAŞIMALI EĞİTİM  
 

Taşınan Birim Sayısı                                                   1236  

Taşıma Merkezi Sayısı                                                   7  

Taşımalı Öğrenci Sayısı (İl Geneli)                               14514  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

  

YATILI BÖLGE ORTAOKULLARI (YBO)  

YBO Sayısı  1 

YBO Toplam Öğrenci Sayısı  270 

YBO Pansiyon Kapasitesi  520 

YBO Yatılı Öğrenci Sayısı  270 

YBO Derslik Sayısı  14 

YBO Öğretmen Sayısı  105 

  

YBO DIŞINDAKİ DİĞER PANSİYONLAR VE YURTLAR  

  

Ortaöğretim Pansiyon Sayısı  7 

Ortaöğretim Pansiyon Kapasitesi  1686 

Ortaöğretim Pansiyonları Yatılı Öğrenci Sayısı  - 
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2014-2015 EĞİTİM KADEMELERİNE GÖRE OKULLAŞMA ORANLARI(%)  

EĞİTİM KADEMELERİ  NET  BRÜT  

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (3-5 Yaş)  29.58 25.30 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (4-5 Yaş)   31.49 32.34 

Okul Öncesi Okullaşma Oranı (5 Yaş)  27.33 29.36 

İlkokul Okullaşma Oranı  98.11 108.36 

İlköğretim  Okullaşma Oranı  97.46 105.04 

Ortaokul Okullaşma Oranı   89.46 105.04 

Ortaöğretim Okullaşma Oranı   60.68 90.42 
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5. Sunulan Hizmetler  

  

 Müdürlüğümüzün  sunduğu hizmetler, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir. 14 Eylül 2011 tarihli 

Resmî Gazete ’de yayımlanan Kararname ile benzer işleri yapan birimler bir araya 

toplanarak yetki, görev ve sorumluluk konusundaki dağınıklığa son verilmiştir. Ayrıca 

hiyerarşik kademeler azaltılarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili cevap 

oluşturulabilen bir yapıya geçilmiştir. Bakanlık ve hizmet birimlerinin sunduğu hizmetlere 

ilişkin görev tanımları bu KHK ile yeniden yapılanmanın amaç ve hedefleri doğrultusunda 

belirlenmiştir.  

 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan “ Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim  

Müdürlükleri Yönetmenliği” ile verilen;  

 

İl ve ilçe Müdürlüğümüzün başlıca görev alanları şöyle gruplandırılmıştır:  

  

a) Temel Eğitim,  

b) Ortaöğretim,  

c) Mesleki ve Teknik Eğitim,  

ç) Din Öğretimi,  

d) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri,  

e) Hayat Boyu Öğrenme,  

f) Özel Öğretim Kurumları,  

g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri,  

ğ) Strateji Geliştirme,  

h) Hukuk,  

ı) İnsan Kaynakları Yönetimi,  

i) Destek,  

j) İnşaat ve Emlak,  

  

Bölümler, il veya ilçenin millî eğitim şube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet 

benzerliğine göre birleştirilerek veya ayrılarak şubeler şeklinde oluşturulmaktadır.   
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6.Yönetim ve İç Kontrol  

  

  01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu uyarınca yönetim sorumluluğu modelinin bir gereği olarak stratejik 

yönetim anlayışının benimsenmesi, süreçlerle yönetim sisteminin hayata geçirilmesi, 

performans esaslı bütçelemekle stratejik planın ilişkilendirilmesi ve tüm bu sistemlerin 

sağlıklı çalışması amacıyla Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde etkin ve etkili bir iç 

kontrol sisteminin kurulması çalışmaları devam etmektedir.  

 Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması 

çalışmaları kapsamında; 05.10.2009 tarihinde yayınlanan Bakanlığımız Eylem Planının, 

“Kontrol Ortamını Oluşturma” bileşeni altında bulunan “H5:İdarelerin misyonu ile 

birimlerin ve personelin görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi” hedefinin; H5.E2: 

Birimin misyonuyla ilişkilendirilecek iş-işlem-yetki ve sorumluluk analizlerinin yapılması, 

H5.E3: Görevlerin fonksiyonellik analizlerinin yapılarak iş akış diyagramlarının 

oluşturulması, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayan çizelgelerin 

oluşturulması belirlenmiştir.   

 Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığının Süreç Hiyerarşisi belirlenmiş, idari ve mali 

süreçleri künyelere bağlanarak haritalandırılmıştır. 2013 yılında “Milli Eğitim Bakanlığı İş 

Analizlerinin Yapılarak Görev Tanım Formlarının Hazırlanması” projesi geliştirilmiştir. 

Anılan projede, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde birimlerde yer alan pozisyonlar gözden 

geçirilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen pozisyonlar için iş analizleri 

yapılmış, işin gerekleri ve işin nitelikleri tespit edilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı Görev 

Tanımları Dokümanı hazırlanmıştır.   

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak görevlendirilen AR-GE İl Koordinatörü Hakan EREN 

kanalıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı tarafından yapılan bu çalışmalara(İç Kontrolde 

Risk Yönetimi ve Harcama, Süreç Yönetimi, İş ve Görev Analizi, İç Kontrol ve Stratejik 

Plan İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon çalışmaları, Performans Esaslı  

Bütçeleme İle Stratejik Planın İlişkilendirilmesi, İdari ve Mali İş Süreçlerinin Çıkarılması, 

Doküman oluşturulması ve iyileştirilmesi) katkı sağlamaktayız.  
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7- Denetim Sonuçları  

  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Müfettişleri tarafından yapılan denetimler sırasında  

tespit edilen hususlar, Müdürlüğümüze gönderilen ihbar/şikâyet dilekçeleri ile valilik ve 

kaymakamlıklardan gelen ihbar/şikâyet ve talepler, Alo 147, BİMER ve MEB Bilgi Edinme 

Sistemi aracılığıyla ulaştırılan ihbar/şikâyetler neticesinde, inceleme ve gerektiğinde de 

soruşturma, Bakanlık Makamı, Valilik, Kaymakamlık ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının talebi 

üzerine de ön inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2017 eğitim öğretim 

dönemi içerisinde , Maarif Müfettişlerine verilen toplam iş sayısı, sonuçlandırılan ve devam 

eden iş sayısı, düzenlenen inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporu, suç duyurusu rapor 

sayıları verilmektedir.  

  

 
  

İNCELEME, SORUŞTURMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR  

İNCELEME-SORUŞTURMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR  2017-2018 

İnceleme   182 

Soruşturma   131 

Ön inceleme raporu   3 

Suç duyurusu   - 

Ön rapor   - 
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II. BÖLÜM: AMAÇ ve HEDEFLER  

  
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri  
  

Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, 

kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, 

hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve 

işleyişini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemek amacıyla çıkartılan 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesinde; “Kamu idareleri; kalkınma planları, 

programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 

misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin 

izleme ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan 

hazırlarlar” denilmektedir.  
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Müdürlüğümüz  2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan tema, stratejik amaç ve 

hedefler şunlardır;  

  

TEMA 1:  EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTIRILMASI  

STRATEJİK AMAÇ 1:Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm bireylere yönelik 

sunulan eğitim ve öğretim hizmetine fırsat ve imkân eşitliği içinde katılmaları ve 

tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.  

STRATEJİK HEDEF 1.1:Plan dönemi sonuna kadar Örgün ve yaygın eğitimin tüm 

kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği 

sağlanarak eğitim ve öğretime katılım ve tamamlama oranlarını artırmak.  

TEMA 2:  EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI  

STRATEJİK AMAÇ 2: Her kademedeki bireyin nitelikli yetiştirilmesi yanında bu gücü 

doğru ve yerinde değerlendiren, bilgiyi üreten, kullanan, geliştiren, dil becerileri yüksek, 

ulusal ve uluslararası paydada buluşan, sağlıklı ve mutlu bir nesil oluşmasını sağlamak.  

STRATEJİK HEDEF 2.1:Plan dönemi sonuna kadar eğitim ve öğretimin her kademesinde 

öğrencilerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik faaliyetlere katılım oranını ve 

akademik başarı düzeylerini artırmak.  

STRATEJİK HEDEF 2.2:Özel ve kamu kurumlarındaki meslek örgütleri ile işbirliği 

yaparak hayat boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere 

sahip iş gücünü yetiştirmek ve mezunların istihdam edilebilirliklerini artırmak  

STRATEJİK HEDEF 2.3:Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak öğrencilerin yabancı 

dilleri öğrenme yeterlilikleri ile uluslararası hareketliliğe katılan öğrenci ve öğretmen 

sayısını artırmak, merkezi yabancı dil sınavlarındaki başarı oranlarını artırmak
.  
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 TEMA 3: KURUMSAL KAPASİTENİN ARTIRILMASI  
  
STRATEJİK AMAÇ 3: Eğitim sisteminin niteliğini artıracak etkin ve verimli kurumsal 

yapıya ulaşmak için; beşeri, fiziki ve mali alt yapı eksikliklerini gidererek, bilgi 

teknolojilerinin etkililiğini artırıp, çağın gereklerine uygun yönetim ve organizasyon yapısını 

daha etkin hale getirerek, kurumsal kapasiteyi geliştirmek.  

STRATEJİK HEDEF 3.1:İnsan kaynakları planlamasını yapmak ve belirlenen standartlar 

doğrultusunda, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve beceriler ile kendilerini 

geliştirmelerini sağlayacak imkânlar sunmak.  

STRATEJİK HEDEF 3.2:Belirlenen, ihtiyaçlar doğrultusunda, çağın gereklerine uygun 

biçimde donatılmış eğitim ortamlarını tesis ederek kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve 

verimli kullanılmasını sağlamak.  

STRATEJİK HEDEF 3.3:Bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak, etkin bir  

izleme ve değerlendirmeyle desteklenen,  şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim anlayışıyla 

organizasyon kapasitesini geliştirmek  

  

B. Temel Politika ve Öncelikler  
  

  Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program’da aşağıda belirtilen politika ve öncelikler 

yer almaktadır.   

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)   

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme 

yaklaşımı çerçevesinde iş gücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, 

kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir.   

Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin 

ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel 

aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir 

müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm 

programı uygulanacaktır.   

Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul 

öncesi eğitim, imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde 

yaygınlaştırılacaktır.   
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İlk ve ortaöğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların 

okula erişimi sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır.   

Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme 

eğitimi doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki 

altyapı güçlendirilecektir.   

Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi 

derecede öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.   

Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan 

etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle süreç odaklı bir değerlendirme yapısına 

kavuşturulacaktır.   

Eğitim sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde 

öğrenci kazanımlarının izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri 

ve standartları belirlenecek, ulusal düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması 

geliştirilecektir.   

Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile 

okullar arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, 

öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, 

kariyer gelişimi ve performansa dayanan bir yapıda düzenlenecektir.   

Deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması 

özendirilecektir.   

Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.  

Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları 

yaygınlaştırılacaktır.   

Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu 

açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif 

katılımı özendirilecektir.   

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı 

geliştirilecek, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. 

FATİH Projesi tamamlanacak ve teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel 

göstergeler geliştirilerek etki değerlendirmesi yapılacaktır.   

Eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme 

perspektifinden hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, 

girişimcilik kültürünün benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin 
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orta ve uzun vadeli sektör projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla 

artırılacaktır.   

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi oluşturularak eğitim ve öğretim programları ulusal 

meslek standartlarına göre güncellenecek, önceki öğrenmelerin tanınmasını içeren, öğrenci 

hareketliliğini destekleyen ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikasyon 

sistemi geliştirilecektir.   

Ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitimde, program 

bütünlüğü temin edilecek ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde uygulamalı eğitime ağırlık 

verilecektir.   

Yükseköğretim sistemi, hesap verebilirlik temelinde özerklik, performans odaklılık, 

ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı rekabetçi bir yapıya 

dönüştürülecektir.   

  

Orta Vadeli Programı (2015-2017)   

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme 

yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, 

kalite odaklı dönüşüm sürdürülecektir  

  

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi   

Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven 

ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı 

kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi 

toplumu gereklerine haiz bireyler yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır. Eğitim 

sisteminde 12 yıllık kademeli eğitim uygulamasına geçilmiş olması da dikkate alınarak 

kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı kapsamında;   

a. Eğitimde kalite, rekabet, verimlilik ve fırsat eşitliğini artırmaya yönelik olarak okulları 

merkeze alan bir örgütlenme ve bütçe sistemi çerçevesinde eğitim yönetimi yeniden 

yapılandırılacaktır.   

b. Eğitimin her kademesinde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün 

eğitim yatırımları kalite odaklı bir anlayışla teşvik edilecektir.  

c. Eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları artırılacak, donanım ve fiziki altyapı 

geliştirilecek, bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılacak, eğitime erişimde 

bölgeler ve cinsiyet itibarıyla dengesizlikler azaltılacaktır.   



ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

d. Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu ve öğrencilerin 

ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel 

aktivitelerin daha fazla yer aldığı, sınav odaklı olmayan bir müfredat dönüşüm programı 

uygulanacaktır.   

e. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci yeterliliklerini esas 

alan bir performans sistemini de içerecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.   

f. Orta ve yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanı değişimine ve hareketliliğine 

yönelik uluslararası programlar artırılarak sürdürülecek ve bu programlara katılım 

yaygınlaştırılacaktır.   

  

Bütçe Giderlerine İlişkin Temel Politikalar   

2016-2017 döneminde izlenecek maliye politikası, büyümeyi potansiyel seviyesine 

çıkarmayı, istihdamı artırmayı ve kamu dengelerini iyileştirmeyi hedeflemektedir. Mali Plan 

döneminde, büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel gelişmişlik farklarını 

azaltan harcamalara daha fazla önem verilecektir. Sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli 

harcamalara öncelik verilmesi suretiyle toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve beşeri 

sermayenin niteliğinin arttırılmasına yönelik politikalar uygulanmaya devam edilecektir.  
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III. BÖLÜM:FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ 

VE DEĞERLENDİRMELER 
 

 

A-Performans Bilgileri  

  1.Faaliyet ve Proje Bilgileri  

    1.1.Faaliyet Bilgileri   

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-1  

Performans Hedefleri  
2017 yılında tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak. 

Faaliyetler   
Okulöncesi yoğunlukta olmak üzere velilere yönelik panel, konferans vb. bilgilendirme 

çalışmaları düzenlenecek. 

Sorumlu Birimler  
Temel Eğitim (Okulöncesi) 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-2  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK İL  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak. 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik rehabilitasyon hizmeti verilecek ve ilgili kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak 

Sorumlu Birimler  
   Temel Eğitim ,Özel Öğretim  

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-3  

Performans Hedefleri  ŞIRNAK İL  MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak. 

MEB VBS ve SMS (8333) sisteminin yaygınlaştırılması çalışmaları yapılacak. 

Sorumlu Birimler  Mesleki ve Teknik Eğitim, Temel Eğitim, Din Öğretimi 
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FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-4  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   
2017 yılında öğrencilerimizin akademik başarılarını ve proje çalışmalarına katılım 

oranını/sayısını artırmak 

Sorumlu Birimler  
Temel Eğitim,  Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi 

  

  

  

  

  

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-5  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında öğrencilerimizin akademik başarılarını ve proje çalışmalarına katılım 

oranını/sayısını artırmak 

“Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” proje çalışmalarının ve ödül sürecinin 

gerçekleştirilmesi 

Sorumlu Birimler  Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Ortaöğretim, Temel Eğitim 

  

 FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-6  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında öğrencilerimizin akademik başarılarını ve proje çalışmalarına katılım 

oranını/sayısını artırmak 

Öğrencilere yönelik akademik içerikli anket uygulaması 

Sorumlu Birimler  
Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Temel Eğitim, Ortaöğretim 

  

 FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-7  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin yenilikçilik, girişimcilik niteliklerini geliştirerek 

eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek. İŞKUR, Sanayi ve Esnaf Odaları ile işbirliği içinde 

mesleki kurslar açılacak. Kurslarla ilgili afiş, broşür, reklam, tanıtım filmi vb. hazırlanması 

sağlanacak. 

Sorumlu Birimler  
Hayat Boyu Öğrenme 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-8  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
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Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin yenilikçilik, girişimcilik niteliklerini geliştirerek 

eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek. İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile iş 

piyasasına yönelik meslek alanları ve işbirliği stratejisi belirlenecek. Protokoller kamuoyu 

ile paylaşılacak. 

Sorumlu Birimler  
 Mesleki ve Teknik Eğitim 

  

  

 FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-9  

Performans Hedefleri  ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin yenilikçilik, girişimcilik niteliklerini geliştirerek 

eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek. 

Atölye ve laboratuar öğretmenleri sektördeki gelişmeler ve iş piyasası ile ilgili öğrencilere 

rehberlik çalışmaları yapacak. 

 

Sorumlu Birimler  Mesleki ve Teknik Eğitim 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-10  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin, yabancı dil ağırlıklı hareket programlarına katılım 

oranını/sayısını artırmak. DynEd Dil Eğitim Sisteminden yararlananlara 7/24 ulaşılabilir 

rehberlik hizmeti verilecek. Sistem kullanımına ilişkin ödül süreci uygulanacak 

Sorumlu Birimler  
Temel Eğitim 

  

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-11  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin, yabancı dil ağırlıklı hareket programlarına katılım 

oranını/sayısını artırmak. 

Yabancı dil öğrenme yeterliklerini geliştirmeye yönelik kurslar açılacak. Kurslarla ilgili afiş, 

broşür, reklam, tanıtım filmi vb. hazırlanarak bilgilendirme  sağlanacak. 

Sorumlu Birimler  
Hayat Boyu Öğrenme 

  

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-13  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin, yabancı dil ağırlıklı hareket programlarına katılım 

oranını/sayısını artırmak. 

AB proje faaliyetlerinin izleme/değerlendirmesi ve AB projeleri “Saha Ziyaretleri” 

yapılacak. Uzaktan etkileşim ile ilgili bilgilendirme sağlanacak.Gerçekleştirilen proje ve 

hareketlilik programlarının diğer paydaşlarla paylaşımı sağlanacak. 
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Sorumlu Birimler  
Strateji 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-14  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin, yabancı dil ağırlıklı hareket programlarına katılım 

oranını/sayısını artırmak. 

AB proje faaliyetlerinin izleme/değerlendirmesi ve AB projeleri “Saha Ziyaretleri” 

yapılacak. Uzaktan etkileşim ile ilgili bilgilendirme sağlanacak.Gerçekleştirilen proje ve 

hareketlilik programlarının diğer paydaşlarla paylaşımı sağlanacak. 

 

Sorumlu Birimler  
Strateji 

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-15  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde insan kaynakları ihtiyacını karşılamak, mesleki gelişim ve yeterlilik 

faaliyetlerine katılım oranını/sayısını arttırmak. 

 Yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilecek, Şırnak üniversitesi  ve diğer 

üniversitelerle işbirliği yapılacak. 

Sorumlu Birimler  
İnsan Kaynakları 

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-16  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde insan kaynakları ihtiyacını karşılamak, mesleki gelişim ve yeterlilik 

faaliyetlerine katılım oranını/sayısını arttırmak. 

Norm kadro doluluk oranın gerçekleştirilmesi ve ücretli öğretmen sayısının azatılması için 

kadrolu öğretmenleri bölgede tutacak projeler yapılacak. 

Sorumlu Birimler  
İnsan Kaynakları 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-17  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde kurumların fiziki ve teknolojik altyapılarını desteklemek; başta 

dezavantajlı gruplar olmak üzere kurum fiziki yapısını öğrenci ihtiyacına göre  geliştirmek. 

Okul fiziki yapılarının iyileştirilmesi için büyük onarım çalışmaları 

Sorumlu Birimler  
Destek, Özel Eğitim ve Rehberlik,İnşaat ve Emlak 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-18  

Performans Hedefleri  ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
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Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde kurumların fiziki ve teknolojik altyapılarını desteklemek; başta 

dezavantajlı gruplar olmak üzere kurum fiziki yapısını öğrenci ihtiyacına göre  geliştirmek. 

Derslik, özel eğitim sınıfı, Spor salonları,çok amaçlı konferans salonu  oluşturulması. 

Sorumlu Birimler  Destek, Özel Eğitim ve Rehberlik,İnşaat Emlak 

  

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-19  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılı içerisinde kurumların fiziki ve teknolojik altyapılarını desteklemek; başta 

dezavantajlı gruplar olmak üzere kurum fiziki yapısını öğrenci ihtiyacına göre  geliştirmek. 

Derslik ve Okulların fiziki yapsının onarılması projesinin hayata geçirilmesi. 

Sorumlu Birimler  
İnşaat-Emlak 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-20  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017  yılında, ilimizde mevcut eğitim kurumlarının yönetim alanında yapılan çalışmalarda, 

kurumlardan hizmet alanların memnuniyet oranını arttırmak. 

Taşımalı Eğitim Uygulaması 

Sorumlu Birimler  
Destek 

  

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-21  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında, ilimizde mevcut eğitim kurumlarının yönetim alanında yapılan çalışmalarda, 

kurumlardan hizmet alanların memnuniyet oranını arttırmak. Kitap dağıtım ve poşetleme 

işlemi 

Sorumlu Birimler  
Destek Hizmetleri 
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FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-22  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında, ilimizde mevcut eğitim kurumlarının yönetim alanında yapılan çalışmalarda, 

kurumlardan hizmet alanların memnuniyet oranını arttırmak. Kurum çalışanlarına ve kurum 

hizmetlerinden yararlananlara anket  uygulaması yapılacak. 

Sorumlu Birimler  
Strateji, Destek 

  

 

 
FAALİYET GERÇEKLEŞME TABLOSU-23  

Performans Hedefleri  
ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyetler   

2017 yılında, ilimizde mevcut eğitim kurumlarının yönetim alanında yapılan çalışmalarda, 

kurumlardan hizmet alanların memnuniyet oranını arttırmak. 

Dilek Öneri Sistemine işlerlik kazandırılması ve geri bildirim sağlanması 

Sorumlu Birimler  
Strateji, İnsan Kaynakları, Destek 
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1.2. Proje Bilgileri  

 

AR-GE GÜNEYDOĞU KALKINMA AJANSI 

 Valiliğimiz Proje Ofisi ve Dicle Kalkınma Ajansı ile ortak yürüttüğümüz Z-Kütüphane 

Projemiz öğrencilere ve ebeveynlerine kütüphanelerden nasıl en etkili biçimde 

yararlanabilecekleri ve gerek elektronik gerekse yazılı medya kullanım becerilerini nasıl 

geliştirebileceklerinin öğretilmesi, kütüphanelerin yaygınlaştırılması ile ulaşılması 

beklenen hedefler arasındadır. 

 Proje Bütçesi: 1 Milyon TL 

 Merkezimizde ve ilçelerimizde en az 10 Z-Kütüphane yapılması planlanmaktadır. 
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AR-GE SOSYAL DESTEK PROGRAMI  (SODES) 

 

 2017 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10 projeyle başvuru yaptık. Bu projelerden 2’si 

Kalkınma Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Ayrıca 1 projemizde Yedek olarak kabul 

edilmiştir. İlk bilgilendirme toplantısı Valiliğimizce proje koordinatörlerine düzenlenmiş olup 

,en kısa sürede projelere başlanacaktır. 
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AR-GE TÜBİTAK BİLİM FUARLARI 

 

 “TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI” ön başvuruları Ekim ayı içerisinde alınmış olup, 

başvurular   1 Aralık 2017 tarihine kadar sürmektedir. Bu konuda İlçelerimiz de 

bilgilendirilmiştir. 38 okulumuz başvuru yapmıştır. Sonuçlar 25 Aralık 2017’de 

açıklandı.37 projemiz kabul edildi . Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 
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AR-GE ŞEHİR TİYATROLARI PROJESİ 

 Başlatılan ‘Sahne Senin Türkiyem’ projesi kapsamında 17 il ve 59 ilçede sahnelenen 

Tuzla Sanat Galerisi Şırnak ilimizde de gösteri yapacaktır. 

 Hedef Kitle: Öğretmen ve Öğrencilerimiz 
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AR-GE ULUSAL AJANS YURTDIŞI PROJELERİ 

 Geçen sene öğretmenimiz Faruk Kaplan ile yapmış olduğumuz 3 tane K1 ve K2 projemiz 

kabul edilmemiştir.2018 başvuruları açılmış olup yeni projelerimiz yazılmaya 

başlanmıştır. 
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AR-GE DEĞERLİ ÖĞRETMENİM PROJESİ 

 

 Anadolu Öğretmen Vakfı, sosyal girişimcilik kavramının eğitim alanına uygulanmasını 

esas alan ve bu alanda ilklerden olan “Değerli Öğretmenim” projesini, Milli Eğitim 

Bakanlığıyla 2013 yılında hayata geçirmeye başladı. Projenin amacı Türkiye’deki eğitim 

sisteminde, araştıran, sorgulayan, eğitim alanında toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm 

odaklı, mesleki yeterliliğe sahip, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel 

değerleri dikkate alan öğretmen bakış açısını pekiştirmek; yaratıcı ve yenilikçi projelerin 

ortaya çıkmasını sağlamak ve öğretmenler ile gençlerin kapasitelerini geliştirmelerine 

destek olmaktır. 2018 yılında Şırnak il genelinde 1000 kişiye eğitim vereceğiz . 
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AR-GE PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ 

 Dicle Kalkınma Ajansı ve AR-GE işbirliğiyle 24 öğretmenimize 29-30 Kasım- 01 Aralık 

2017 tarihlerinde Proje Döngüsü Eğitimi verilmiştir. Sertifikalarımız önümüzdeki 

günlerde Sayın Valimiz Mehmet AKTAŞ tarafından dağıtılacaktır  . İkinci eğitimimiz 

Ocak ayında düzenlenecektir. 
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DİCLE KALKINMA AJANSI 

 

 Dicle Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek başvuruları başlamış olup, 2 proje  yazmış 

bulunmaktayız. 
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STRATEJİK PLAN 

AR-GE birimi tarafından 2015-2019 yılı stratejik planı hazırlandı. Bu plana bağlı olarak her yıl 

performans programı yapılmaktadır. Dönem başında Bakanlık müfettişlerinin kurumumuzu 

ziyaretleri sırasında ilk baktıkları resmi evrak kurum stratejik planımız olmuştur.2017 yılı 

sonunda stratejik planımızı revize ettik.2019 yılında stratejik planın bitmesine ardından yeni 5 

yıllık stratejik plan çalışmalarına 2018 yılından itibaren başlanacak. 
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AR-GE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PROJESİ 

 İçişleri Bakanlığımız ile ortak  olarak  düzenlediğimiz projemizle  ,ilkokul 1. sınıf 

öğrencilerimize hikaye ve boyama kitabı  dağıtılmıştır. 
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AR-GE PLENETERYUM PROJESİ 

 Hacettepe Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı Başkanı başkanlığında tüm öğrencileri 

izletilecek 3 boyutlu gökyüzü macerasıdır. 
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AR-GE 15 TEMMUZ MİLLİ DEMOKRASİ İLE İLGİLİ RESİM 

YARIŞMASI 

 Milli Demokrasi Derneği ile Liselerimize yönelik resim yarışması düzenlenecektir. 

  Ödüllerimiz; 

 1. Tam Altın 

 2.Yarım Altın 

 3.Çeyrek Altın 

 İlçe 1.lerimiz ise Tabletle ödüllendirilecektir. 
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AR-GE BAĞIMSIZ ANAOKULLARININ DUVAR SÜSLEMESİ 

PROJESİ 

 Gap Şırnak Temsilciliği ile Anaokullarımızda dış duvar süslemeleri yapılacaktır. 
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ŞIRNAK AR-GE E-TWİNNİNG PROJESİ 

Öğretmenler tarafından yerli malına dikkat çekmek için hazırlanan "81 il'iz, Hepimiz Biriz" 

projesinin poster sergileri 81 ilde eş zamanlı açıldı.1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan 

sonra ekonomik kaynaklarını tüketen Türkiye'nin dışa bağımlı hale geldiğini söyledi. Yerli 

üretimin artırılabilmesi için birtakım adımlar atılması gerekti. Bu bağlamda 1946'dan itibaren 

okullarımızda 12 Aralık'tan sonraki hafta Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlandı. Bu, 

yerli üretimin artırılması, öğrencilere yerli malı tüketmenin önemini anlatabilmek için atılan bir 

adımdı. Bu bağlamda bizler öğretmen arkadaşlarımızla 'Okulumuzda Yerli Malı Haftası'nda ne 

yapabiliriz?' diye düşünürken bir fikir gelişti. Bir proje hazırlayıp farkındalık yaratmak istedik. 

81 ilden 81 öğretmene ulaşıp kendi illerini tanıtan afişler tasarlamaları için sosyal medyadan bir 

duyuru yaptık. Olumlu cevap aldık. 81 ilden 81 öğretmenimiz bizlere destek oldu. 81 ilden 

öğretmenleriniz kendi illerinin ürünlerini, kültürlerini yansıtan afişler tasarladılar.Projenin 

amacı, yerli malların tüketiminin artması, ülkemizde üretilen ürünleri öğrencilere görsel yolla 

anlatabilmekti. Birlik ve beraberliğin pekiştirilip yerli malların kullanımını özendirmek istedik. 

"Afişler 81 ilde saat 11.00'de eşzamanlı açıldı. Proje ülke genelinde büyük ilgi gördü .Emeği 

geçen Emel Yaralı hocamıza teşekkür ederiz. 
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ARGE BİRİMİ ERASMUS BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 
İlimiz AR-GE koordinatörlüğünde Erasmus + Bilgilendirme ve Yönlendirme Toplantısı 2017 

yılında Ankara Ulusal Ajans uzmanı Abdullah Şahin ve Yasemin Koçak’ın sunumuyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan ERASMUS + programı hakkında bilgilendirme 

yapılması ve kurumlarımızın proje hazırlama kapasitelerine katkıda bulunulması hedeflenerek, ilgili 

tecrübelerin paylaşılması amacıyla ilimiz ve ilçelerimizdeki öğretmenlerimizin ve  diğer kamu 

kurum/kuruluşlarımızın da katılımıyla 2017 tarihinde Erasmus+ Bilgilendirme ve Yönlendirme 

Toplantısı düzenlenmiştir.  

Bölgemizin insan kaynakları altyapısını güçlendirdiği ve AB hibelerinden yararlanma düzeyini 

arttıracağı öngörülen toplantı yerelde yapılacak çalışmaların kalitesinin artması için önem arz 

etmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/arge-birimi-erasmus-bilgilendirme-semineri/icerik/882
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BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ  

Biz Anadolu’yuz Projesi kapsamında Şırnak ilimizden 2500 öğrenci İstanbul ve Antalya’ya 

gidecek. İçişleri Bakanlığı ve Şırnak Valiliğinin koordine ettiği proje kapsamında il dışına 

çıkmamış öğrenciler İstanbul’a gönderildi. 

 

 

 
 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/biz-anadoluyuz-projesi-gezdiriyor/icerik/976
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AR-GE İNOVASYON EĞİTİMİ PROJESİ 

 Anadolu öğretmen vakfı ile beraber gerçekleştirdiğimiz Eğitimde inovasyon, eğitim için daha 

çok para harcamak ya da okullara daha çok teknoloji satın almak değildir. İnovasyon , eğitim 

ortamlarının bugünün ve geleceğin becerilerilerini kazandırmayı sağlayacak biçimlerde 

tasarlanması, öğretme-öğrenme sürecinin toplumun ve ekonominin gerçeklikleri ile 

ilişkilendirilmesi ile ilgilidir. İnovasyon okulların ve sınıfların çocuklara bilgi yüklenen yerler 

olması değil, çocukları ve her yaştaki insanların hayal güçlerinin geliştirdikleri yerler olması ile 

ilgilidir. Bu bağlamda öğretmenlerimizin bu eğitimden en üst düzeyde yararlanmasını sağladık. 
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ÖĞRETMEN KOÇLUĞU PROJESİ 

Kişilerin yaşamlarına dair belirsizliği ortadan kaldıran ve kararları konusunda netlik 

sağlamalarına yarayan bir destek yöntemidir. 

“Koçluk etmek “ bir noktada tıkanmış ve ilerleyemeyen birey için seçenek yaratan ve  netlik 

kazandıran bir durumdur. Öğrencilere koçluk etmek ise sanılanın aksine çok daha önemli ve 

değerlidir. Özellikle ülkemiz koşullarında bir gencin yönünü bulması ve doğru adımlar atması 

son derece önemli ve değerlidir. Bu noktada öğrencilere dokunan öğretmenlerin ,öğretmen 

kimlikleri dışında “koç” kimliği kazanmaları, öğrenciler ile yapacakları çalışmaları kalitesini ve 

etkisini arttıracaktır. Öğrenci koçluğu sertifika programı ile hem öğretmenlik mesleğinize değer 

katacak hem de çok daha keyifli bir işe sahip olacaksınız. 

Öğretmenlik mesleğini isteyerek seçen ya da kendini öğretmen olarak bulmuş olsa bile işini 

çok severek yapan her öğretmen bu eğitimden sonra çok daha mutlu ve biçimde mesleğini 

sürdürecek, aynı zamanda mesleğine de değer katacaktır. Anadolu öğretmen vakfı ile beraber 

düzenlediğimiz bu eğitimimiz devam edecek. 
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2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI VE İLKÖĞRETİM 

HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı Toki 

İlkokulu/Ortaokulunda yapıldı. 

Merkez Toki İlk/Ortaokulunda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programına Şırnak 

Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN, 

İl Emniyet Müdürü Ömer USLUSOY, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ, okul 

müdürleri ve öğretmenler de katıldı. 

 

 
 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/2017-2018-egitim-ogretim-yili-acilisi-ve-ilkogretim-haftasi-kutlama-programi/icerik/969
http://sirnak.meb.gov.tr/www/2017-2018-egitim-ogretim-yili-acilisi-ve-ilkogretim-haftasi-kutlama-programi/icerik/969
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Z- KÜTÜPHANELERİMİZ PROJESİ 

 Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün işbirliği ile yapılan Zenginleştirilmiş 

Kütüphane projesinin uygulaması Şırnak Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik 

tarafından yapıldı. Estetik ve ergonomik tasarımıyla öğrencilerin okullarda bilgiyi sevme, 

öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren sosyal etkinlik alanı olarak bilinen 

´Zenginleştirilmiş Z Kütüphane´ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kütüphanenin açılışı Şırnak 

Valisi Mehmet Aktaş Bey’in katılımıyla gerçekleştirildi.    Kütüphanedeki kitapları inceledikten 

sonra açıklamalarda bulunan Valimiz Mehmet Aktaş: “Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli 

Eğitim Bakanlığının işbirliği ile yapılan bir projenin bir uygulaması için buradayız. Bu kapsamda 

Şırnak ilimize toplamda 8 okula Emniyet Müdürlüğümüzün katkısıyla Z Kütüphane yani 

zenginleştirilmiş kütüphane yapımı gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesinin açılışını yapmış 

olduk. Bu kütüphanede yaklaşık 40 öğrencimiz aynı anda kitaplardan istifade edebilecek. 

Oldukça kaliteli malzemelerden hazırlanmış bir kütüphane. Ve çok sayıda kitap ve dokümanın 

olduğu bir kütüphane oldu. Bin civarında kitabın olduğu çok güzel bir Z Kütüphane olmuş. Ben 

bu kütüphanenin ilimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere katkı 

verenlere yürekten teşekkür ediyorum” dedi. 
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ARGE TÜBİTAK BİLİM FUARLARI 

“TÜBİTAK Bilim Fuarları”, 5-12. sınıfta okumakta olan öğrencilerin eğitim/öğretim programı 

çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma 

yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler için eğlenerek 

öğrenebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK 

arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde 

İşbirliği Protokolü” kapsamında ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programına ŞIRNAK genelindeki 38 okulumuzun 

başvurusu onaylanarak sözleşme imzalanmıştır. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller 

tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi, bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi, araştırma 

tekniklerinin, bilimsel raporlamanın ve bilimsel sunum becerilerinin tabana yayılarak genç 

bireylere kazandırılması gibi amaçlar doğrultusunda uygulanan program kapsamında kabul 

edilen her okulumuz için beş bin TL destek tutarı yatırılacaktır. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

ARGE birimi olarak görevli izleyici statüsünde  projesi geçen okullarımızı hem ziyaret ediyoruz 

hem de projelerini  inceleyip TÜBİTAK’a dönüt sağlıyoruz.  

Şırnak İdil Yeniköy Ortaokulu’nda TÜBİTAK ile ilgili çalışmaları için  Abdullah BAKTIR 

hocamıza çok teşekkür ederiz.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/arge-tubitak-bilim-fuarlari/icerik/928
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ANTALYA DEVLET TİYATROLARI ŞIRNAK’TA ÖĞRENCİLER VE 

ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU 

Belediye Başkanımız Sayın Turan BEDİRHANOĞLU’nun Şırnak’ın kardeş belediyesi olan 

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni davetiyle ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nurettin 

YILMAZ’ın da katkılarıyla şehrimizde üç gün boyunca 1700 öğrencimiz ve 800 öğretmenimiz 

çeşitli tiyatro etkinliklerine katıldılar. Şırnak’ı kültürel ve sosyal bir sanat şehrine dönüştürme 

yolunda bu tarzda pek çok kapsamlı proje ve yatırıma imza atacaklarını belirten Belediye 

Başkanımız Turan BEDİRHANOĞLU, Şırnak halkını tiyatro ile buluşturdu. Antalya şehir 

Tiyatroları işbirliğinde Genel Sanat Yönetmeni Mehmet ÖZGÜR yönetimindeki  “Oyun Oyun 

İçinde ” adlı yetişkin oyunu ve çocuklar için de  “Elbise Var İnsan Yok-İnsan Var Elbise Yok ” 

adlı iki ayrı oyun Şırnak’ta sahnelendi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/antalya-devlet-tiyatrolari-sirnakta-ogrenciler-ve-ogretmenlerle-bulustu/icerik/887
http://sirnak.meb.gov.tr/www/antalya-devlet-tiyatrolari-sirnakta-ogrenciler-ve-ogretmenlerle-bulustu/icerik/887
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YAZ GENÇLİK KAMPLARI GEZİLERİ 

 Yaz Gençlik Kampları kapsamında Valiliğimiz ve Mersin Valiliği işbirliğinde organize edilen 

geziye gitmek üzere merkez ve merkeze bağlı köy okullarımızdan 45 öğrenci ve bu öğrencilere 

rehberlik etmek üzere 7 öğretmenimizden oluşan ilk gezi kafilesi Mersin’e gitmek üzere yola 

çıktılar. Mersin’e gitmek üzere Müdürlüğümüz bahçesinde hazırlanan kafiledeki öğretmen ve 

öğrencilerle mini bir sohbet eden Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ bu sene 

Mersin, Karabük, Balıkesir, İzmir, Aydın, İstanbul ve Antalya iline öğrencilerin geziye 

gönderileceğini söyledi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü öğretmen ve öğrencilere birkaç tavsiyede 

bulunup öğrencileri geziden sorunsuz dönmeleri için iyi dilek ve temennilerle uğurladı. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DİĞER FAALİYETLERİMİZ 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/yaz-genclik-kamplari-gezileri/icerik/947
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2017-2018 AR-GE YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

 
 

 

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışma takvimi hazırlandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/2017-2018-ar-ge-yillik-calisma-takvimi/icerik/948
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KURUMLAR ARASI EĞİTİMDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

  Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde 

yapılacak çalışmaları koordine etmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürlerimiz ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri bir araya geldiler. Yapılan 

toplantıda İlde yapılacak sportif ve kültürel çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 

İlimizde yapılacak çalışmalarla her öğrencimizin en az bir branşta lisans sahibi olması konusunda 

yapılması gereken çalışmalar masaya yatırıldı. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/kurumlar-arasi-egitimde-isbirligi-protokolu/icerik/868
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İL ÖĞRENCİ MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ YAPILDI 

 

Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi kapsamında il öğrenci meclis başkanlığı seçimi, 

ilimiz merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde yapıldı. 7 İlçe temsilcisinin yarıştığı büyük bir 

heyecana sahne olan seçimi İlimiz Uludere İlçesi Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu 

öğrencisi Yıldız ÜRPER kazandı. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/il-ogrenci-meclis-baskanligi-secimi-yapildi/icerik/990


 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

DESTEK EĞİTİM KURSU  
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi koordinatörlüğünde il merkezi genelinde özel 

eğitim bünyesinde destek eğitim kursunun ikinci eğitimleri Şırnak merkezdeki öğretmenlerimize 

İl Formatörlerimiz Hakan EREN ve Halit AĞAR  tarafından verildi. 
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FATİH PROJESİ 

Fatih projesi kapsamında ilimiz merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde çalışmalar devam 

etmektedir . 

 

 
                           

 
 

 

 

 

 

 



 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

AB PROJELERİ İL KOORDİNASYON EKİBİ 

      Avrupa’da ki eğitim sistemi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek ve bu doğrultuda 

kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerimize Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi 

olarak her türlü desteği sunmaktayız. 

 

HOŞGELDİNİZ

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AB PROJELERİ İL KOORDİNASYON EKİBİ
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2. Performans Bilgileri 
GERÇEKLEŞME DURUMU :  

‘+’ DURUMU GERÇEKLEŞME DURUMUNU GÖSTERİR  

‘-‘ DURUMU GERÇEKLEŞMEME DURUMUNU GÖSTERİR 

İdare Adı ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Amaç 1 İlimizde dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm bireylere kendilerine yönelik sunulan eğitim 
ve öğretim hizmetlerine eşit şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân 
sağlamak. 

Hedef 1 Plan dönemi sonuna kadar örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde tüm bireylerin eğitim ve 
öğretime katılımını artırmak. 

Performans Hedefi 2017 yılında tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarını arttırmak. 

2017 yılında net %89 olan okullaşma oranınının 2017 yılında % 90’e çıkması  hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü 
Birimi 

2016 2017 
               

GERÇEKLEŞ

ME DURUMU 

1 En Az 1 Yıl Okulöncesi Eğitim Almış 1. Sınıf Öğrenci Oranı Oran % 65 % 66 + 

2 Okul Önesi Net Okullaşma Oranı Oran % 33 % 35 - 

3 İlkokul Net Okullaşma Oranı Oran % 99 % 99 + 

4 Ortaokul Net Okullaşma Oranı (Açık Ortaokul Dâhil) Oran %99 % 99 - 

5 Ortaöğretim Net Okullaşma Oranı Oran % 60 % 61 + 

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe 
Dışı 

Toplam 

1 Okulöncesi yoğunlukta olmak üzere velilere yönelik panel, konferans vb. 
bilgilendirme çalışmaları düzenlenecek. 

550  550 

2 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik rehabilitasyon hizmeti verilecek 
ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılacak 

500  500 

3 Kızların okullaştırılması projesi       200  200 

4 MEB VBS ve SMS (8333) sisteminin yaygınlaştırılması çalışmaları yapılacak.       300  300 

GENEL TOPLAM(TL) 1550                  1550 
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İdare Adı ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
Amaç 2 Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile 

girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil            becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk 
sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Hedef 1 Öğrencilerin yeteneklerine, akademik başarı düzeylerine, ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yönelik 
faaliyetlere katılım oranını artırmak, yaşının gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmak. 

Performans Hedefi 2017 yılında öğrencilerimizin akademik başarılarını ve proje çalışmalarına katılım 
oranını/sayısını artırmak 

Yükseköğretim okumaya hak kazanan öğrenci oranının % 36,50’den %37,9’a yükselmesi hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü 
Birimi 

2016 2017 GERÇEKLEŞME 

DURUMU  

1 TEOG sınavı derslerin genel  net ortalaması  Oran % 45,2 % 45,3 + 

2 Yükseköğretim Sınavlarına Giren Öğrenci Sayısı (LYS) Sayı 4800 4800 + 

3 Yükseköğretim Sınavlarına Giren Öğrenci Sayısı (YGS) Sayı 5700 5700 + 

4 Beyaz Bayrak Alan Okul Sayısı Sayı 15 15 + 

5 Beslenme Dostu Okul  Sayı 10 10 + 

6 Bu Benim Eserim Proje Başvuru Sayısı Sayı BİTTİ 1 + 

7 Disiplin cezası alan öğrenci  oranı Oran 001 001 + 

8 Ankara Finaline Kalan TÜBİTAK Proje Sayısı Sayı 5 6 - 

9 Ankara Finaline Kalan Bu Benim Eserim Proje Sayısı Sayı BİTTİ BİTTİ + 

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 İl genelinde her dönem en az bir LYS-YGS deneme sınavı 
yapılması. 

2000 0 2000 

2 “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” proje 
çalışmalarının ve ödül sürecinin gerçekleştirilmesi 

200 0 200 

3 TÜBİTAK ve “Bu Benim Eserim” projeleri hakkında öğretmen 
ve öğrenci eğitimleri gerçekleştirilecek. Çalışmalar kamuoyu 
ile paylaşılacak. Süreç boyunca AR-GE desteği sağlanacak. 

 

100 
 

0 
 

100 

4 Öğrencilere yönelik akademik içerikli anket uygulaması 300 0 300 

GENEL TOPLAM(TL) 2600  2600 
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İdare Adı ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Amaç 2 Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile 
girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi 
sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Hedef 2 Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasının talep ettiği beceriler  ile uyumlu bireyler 
yetiştirerek ,mesleki entegrasyonu kolaylaştırmak için eğitim ve öğretim yönünden gerekli alt yapıyı 
oluşturmak . 

Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin yenilikçilik, girişimcilik niteliklerini geliştirerek eğitim-istihdam ilişkisini 
güçlendirmek. 

2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin yenilikçilik, girişimcilik niteliklerini geliştirerek eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmek. 

Performans Göstergeleri Ölçü 
Birimi 

2016 2017 GERÇEKLEŞME 

DURUMU 

1 Öz değerlendirme yapan mesleki ve teknik ortaöğretim okul sayısı  Sayı 29 30 + 

2 MTE’den Mezun Öğrencilerin İstihdam Oranı Oran %40 %42 + 

3 MTE’de Sosyal Ortaklar İle Yapılan İşbirliği/Protokol Sayısı Sayı 2 5 _ 

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 
8 İŞKUR, Sanayi ve Esnaf Odaları ile işbirliği içinde mesleki kurslar 

açılacak. Kurslarla ilgili afiş, broşür, reklam, tanıtım filmi vb. 
hazırlanması sağlanacak. 

 

3000 
 

0 
 

3000 

9 İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile iş piyasasına yönelik 
meslek alanları ve işbirliği stratejisi belirlenecek. Protokoller 
kamuoyu ile paylaşılacak. 

 

4000 
 

0 
 

4000 

10 Atölye ve laboratuar öğretmenleri sektördeki gelişmeler ve iş 
piyasası ile ilgili öğrencilere rehberlik çalışmaları yapacak. 

   1000 0 1000 

GENEL TOPLAM(TL)      8000 0     8000 
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İdare Adı ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Amaç 2 Her kademedeki bireye ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile 
girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi 
sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamak. 

Hedef 3 Eğitimde öğrenci merkezli, çağdaş ve yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak öğrencilerin yabancı dil yeterliliğini 
artırmak ve uluslararası hareketliliklere katılımda öğrenci ve öğretmen sayısını arttırmak. 

Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde öğrencilerimizin, yabancı dil ağırlıklı hareket programlarına katılım 
oranını/sayısını artırmak. 

Avrupa Komisyonu ve Kalkınma Ajansları ile Uluslar Arası Hareketlilik Programlarında proje sayımızı artırmak. 

Performans Göstergeleri Ölçü 
Birimi 

2016 2017 
 

GERÇEKLEŞME 

DURUMU 

1 Dyned Dil Eğitim Sistemini Aktif Kullanan Okul Oranı Oran %5 %6 - 

2 Yabancı Dil  Dersi yılsonu Puan Ortalaması Oran %50 %52 + 

3 TEOG Yabancı Dil İl Ortalaması Sayı 44,75 %46 + 

4 Uluslar Arası Hareketlilik Programlarına/Projelerine Katılan 
Öğretmen  Oranı 

Oran 
%10 %11 

+ 

5 Uluslar Arası Hareketlilik Programlarına/Projelerine Katılan Öğrenci 
Oranı 

Sayı 
%8 %10 

+ 

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

11 DynEd Dil Eğitim Sisteminden yararlananlara 7/24 ulaşılabilir 
rehberlik hizmeti verilecek. Sistem kullanımına ilişkin ödül süreci 
uygulanacak. 

 

500 
 

0 
 

500 

12 Yabancı dil öğrenme yeterliklerini geliştirmeye yönelik kurslar 
açılacak. Kurslarla ilgili afiş, broşür, reklam, tanıtım filmi vb. 
hazırlanarak bilgilendirme sağlanacak. 

 

400 
 

0 
 

400 

13 Okul/kurumlara yönelik AB projeleri bilgilendirme toplantıları 
yapılarak gönüllü öğretmenlere uygulamalı proje eğitimi verilecek. 
Süreç boyunca AR-GE desteği sağlanacak. 

 

200 
 

0 
 

200 

14 AB proje faaliyetlerinin izleme/değerlendirmesi ve AB projeleri 
“Saha Ziyaretleri” yapılacak. Gerçekleştirilen proje ve hareketlilik 
programlarının diğer paydaşlarla paylaşımı sağlanacak. 

 

300 
 

0 
 

300 

GENEL TOPLAM(TL) 1500
00 

0 1500 
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İdare Adı ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
Amaç 3 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek,eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli 

işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için;mevcut beşeri,fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve 
organizasyon yapısını iyileşitrmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal 
kapasiteyi geliştirmek. 

Hedef 1 Ulusal ve bölgesel ihtiyaçlara, arz tahminlerine ve iş analizlerine dayalı olarak yapılacak planlamalar 
dâhilinde, görev tanımlarına uygun biçimde istihdam edilen personelin, yeterliklerinin ve 
performansının geliştirildiği, kariyer yönetimi sisteminin uygulandığı işlevsel bir insan kaynakları 
yönetimi yapısını plan dönemi sonuna kadar oluşturmak. 

Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde insan kaynakları ihtiyacını karşılamak, mesleki  gelişim ve yeterlilik faaliyetlerine 
katılım oranını/sayısını arttırmak. 

Öğretmen ve idarecilerin isteklerine yönelik eğitim öğretim dönemleri başında ve eğitim yılı sonunda 1’er Hizmetiçi Eğitim çalışması 
gerçekleştirmek. 

Performans Göstergeleri Ölçü 
Birimi 

2016 2017 GERÇEKLEŞME 
DURUMU 

1 Yüksek Lisans Yapan Personel Oranı  Oran %8 %9 + 

2 Doktora Yapan Personel Oranı  Oran %2 %3 - 

3 Ücretli öğretmen sayısının toplam yönetici sayısına Oranı 
Oran %15 %15 

- 

4 Norm kadro doluluk Oranı  
Oran %95 %95 + 

5 İl, İlçe Yöneticilerine Yönelik Her Yıl Açılan Eğitim Sayısı Sayı 2 3 + 

Faaliyetler  

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

15 Yüksek lisans ve doktora çalışmaları teşvik edilecek, Şırnak 
üniversitesi ve  diğer üniversitelerle işbirliği yapılacak.  

200 0 200 

16 Norm kadro doluluk oranın gerçekleştirilmesi ve ücretli öğretmen sayısının 
azatılması için kadrolu öğretmenleri bölgede tutacak projeler yapılacak. 500 0 500 

17 Yöneticilere yönelik mahalli hizmetiçi eğitim seminerleri 
düzenlenecek. 

200 0 200 

GENEL TOPLAM(TL) 900 0 900 
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Amaç 3 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek ,eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve 

verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek için;mevcut beşeri,fiziki ve mali alt yapı ile 

yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve enformasyon teknolojilerinin kullanımını 

artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

 

Hedef 2 Plan dönemi sonuna kadar,bütçe imkanları doğrultusunda ,ihtiyaçları çağın gereklerine 

uygun biçimde karşılamak,donatılmış eğitim ortamlarını tesis etmek,etkin ve verimli bir mali 

yönetim yapısı oluşturmak. 

 

Performans Hedefi 2017 yılı içerisinde kurumların fiziki ve teknolojik altyapılarını  desteklemek; başta 

dezavantajlı gruplar olmak üzere kurum fiziki yapısını öğrenci ihtiyacına göre geliştirmek. 

 

Performans Göstergeleri Ölçü 

Birim

i 

2016 2017 GERÇEKLEŞME 

DURUMU 

 
 

 

1  Derslik başına 

düşen öğrenci 

sayısı 

Okul öncesi Oran %18 %18 +  

İlkokul Oran %27 %28 +  

Ortaokul Oran %28 %28 +  

Lise Oran %32 %32 -  

2 Yapılan eğitim 

tesisi sayısı 

Engelilerin 

kullanımına 

yönelik 

düzenleme 

yapılan okul ve 

kurum 

Oran %10 %10         +  

Spor salonu  Oran %5 %7 +  

Çok amaçlı salon 

sayısı 

Oran %6 %7 +  

Ikili eğitim 

yapan 

Okul 

Oran %29 %27 +  

  Kütüphane

si olan 

okul  

Oran %35 %38 +  

3 Onarımı yapılan eğitim tesisi sayısı Oran 62 72                   +  

4 Deprem 

güçlendirmesi 

yapılan 

okul/kurum/tesi

Okul Oran 0 1 +  

Kurum Oran 0 1 +  
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s sayısı 

5 Okul ve derslik yapımı ile büyük 

onarımlar için hayırsever yardım 

miktarı 

Sayı  5.500.000,

0 TL 

8.000.000,0                   +  

6 Derslik ihtiyacı sayısı  Oran %27 %25        -  

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı  

Bütçe Bütçe Dışı Toplam  

 2017 Yılı yapıalacak Derslik, 

pansiyon, spor salonu, çok 

amaçlı salon, lojman, kurum 

yapımı ve onarım işlemleri 

50,270,350,0

0  

0 50,270,350,00   

GENEL TOPLAM(TL) 50,270,350,0

0  

0 50,270,350,00   



 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

İdare Adı ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Amaç 3 Kurumsallaşma düzeyini yükseltecek ,eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli işleyen bir kurumsal 
yapıyı tesis etmek için;mevcut beşeri,fiziki ve mali alt yapı ile yönetim ve organizasyon yapısını iyileştirmek ve 
enformasyon teknolojilerinin kullanımını artırarak kurumsal kapasiteyi geliştirmek. 

Hedef 3 Ulusal hedeflere ve AB normlarına uygun olarak ;kurumsal rehberlikle desteklenen ,çoğulcu,katılımcı,şeffaf ve hesap 
verebilir,performans yönetim sisteminin uygulandığı bir  yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. 

Performans Hedefi 2017  yılında, ilimizde mevcut eğitim kurumlarının yönetim alanında yapılan çalışmalarda, kurumlardan hizmet alanların 
memnuniyet oranını arttırmak. 

Kurumlarımızdan hizmet alanların memnuniyet oranlarını, plan döneminin her yılında en az %1 oranında artırmak hedeflenmektedir. 

Performans Göstergeleri Ölçü 
Birimi 

  2016 2017 
 

GERÇEKLEŞME 
DURUMU  

1 İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz Kurum İçi Çalışanlarına Yapılan 
Yönetici Değerlendirme Anketi Sayısı 

Sayı 2 2 + 

2 Müdürlüğümüz Kurum İçi Çalışan Yönetici Memnuniyeti Artış 
Oranı 

Sayı %80 %80 + 

3 Uygulamaya Konan Öneri Sayısı (Dilek Şikâyet Öneri Sistemi) Sayı 1 1 + 

4 Sorunsuz Dağıtılan Ücretsiz Ders Kitabı Oranı Oran %95 %95 + 
5 Rehberlik ve Denetim sonrası zayıf yönü ortaya çıkan kurum  Sayı 1 4 + 
6 Taşıma Merkezi Temel Eğitim Okullara Sorunsuz Taşınan Öğrenci 

sayısı 
Sayı 3100 3100 + 

7 Taşıma Merkezi Orta öğretim Okullara Sorunsuz Taşınan Öğrenci 
sayısı 

Sayı 7000 7000 + 
8 Taşımalı Eğitim Kapsamındaki ve öğle Yemeğinden Yararlanan 

Öğrenci sayısı 
Sayı 3100 3100 + 

9 ‘’Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Matematik Ve Fen Bilimleri Proje 
Çalışması’’na Katılan Öğrencilerin Sayısın Tüm Öğrencilere Oranı 

Oran %6 %7 + 

10 Müdürlüğün idari iş ve eylemlerinden kaynaklanan davaların 
kazanılma oranı    

Oran % 17 % 17 + 

11 İl Milli Eğitimin İdari İş Ve Eylemlerinden Kaynaklanan Açılan 
Davaların Sayısı 

Sayı 55 55 + 

12 İl Milli Eğitimin İdari İş Ve Eylemlerinden Kaynaklanan Davaların 
Kazanılma  Sayısı 

Sayı 21 22 + 

13 İl Milli Eğitimin İdari İş Ve Eylemlerinden Kaynaklanan Davaların 
Kazanılma  Oranı 

Oran %26 %27 + 

Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 

Bütçe Bütçe Dışı        Toplam 

21 Temel Eğitim Taşımalı Eğitim Uygulaması  21.327.137,50                                                0 21.327.137,5 0 
 

22 Kitap dağıtım ve poşetleme işlemi 36.214 0           36.014 

24 Kurum çalışanlarına ve kurum hizmetlerinden yararlananlara 
anket uygulaması yapılacak. 

100 0         100 

25 Dilek Öneri Sistemine işlerlik kazandırılması ve geri bildirim 
sağlanması 

100 0         100 

GENEL TOPLAM(TL) 21.263,764 0 21.263,764 
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BAZI HEDEFLERE ULAŞILMAMASININ NEDENLERİ 

1-İlimizde bölücü terör örgütünün yarattığı münferit olayları sonlandırmak için uygulanan sokağa 

çıkma yasağında öğrencilerimiz diğer illere göç ettiler. Bu kapsamda sınava giren öğrenci 

sayımızda azalma olmuştur. Ayrıca 11 tane okulumuz yıkılmış, 22 tanesi de  ağır hasarlı ,13 orta 

hasarlı,29 hafif hasarlı okulumuz zarar görmüştür.Derslik ihtiyacı ile ilgili belirlediğimiz 

hedeflerimize ulaşılamadı.Bu kapsamda fatih projesi kapsamındaki tekonolojik araç gereçlerimiz 

kullanılmaz duruma gelmiştir.Yıkılan okullardaki öğretmenler başka yerlere tayin istemişlerdir. 

2- Dyned Dil Eğitim Sistemini Aktif Kullanan Okul Oranındaki hedefimize teknolojik alt 

yapının birkaç il dışında tam anlamında yerleşememesi nedeni ile ulaşılamadı. 

3- Okullaşma oranındaki hedefimizi artırmayı planlamıştık.Nüfusun diğer illere göç etmesi 

nedeni ile başka yerlere göç eden öğrencilerin okulla kazandırılması süreci sekteye 

uğratılmıştır.Bu bağlamda bu hedefimizede ulaşılamadı. 

4- 2018 yılında Şırnak merkezde bitecek yeni konutların bitiminde göç eden öğrencilerimizin 

tekrar Şırnak merkeze dönmesi ile bu hedeflerimizi tekrardan gerçekleştirmeyi planlamış 

bulunmaktayız. 

 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi   

  

Şırnak  İl Milli Eğitim Müdürlüğünde ; stratejik plan, performans programı, izleme 

ve değerlendirme süreçleri AR-GE birimi tarafından  yürütülmektedir.   

Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik plan, performans programı, 

izleme ve değerlendirme alt modülleri sayesinde müdürlüğümüz misyon ve vizyonundan 

başlayarak performans programında yer alan faaliyetlere kadar inen basamaklı bir yapı 

kurulmuştur.   

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı’nda yer alan tema, stratejik amaç ve 

stratejik hedefler ile performans programı sürecinde belirlenen hedef ve sorumlu harcama 

birimlerinin verileri arasında bağlantı net bir şekilde ortaya konmuştur.   

Performans programında yer alan performans hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşme 

düzeyinin takibi için belirlenen performans göstergesi hedeflenen değerleri, izleme ve 

değerlendirme faaliyetinin temelini oluşturmaktadır.   

İzleme, performans programının uygulama yılı içerisinde ve altı aylık dönemler 

itibarıyla hizmet şubelerinden  gelen veriler doğrultusunda sisteme girilen performans 

göstergesi gerçekleşmeleri üzerinden yapılmaktadır. Değerlendirme ise yıl sonunda ulaşılan 

gösterge gerçekleşme değerini içermektedir.   
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Maliye Bakanlığınca 30 Mart 2013 tarihli ve 3884 sayılı yazısı ile yayımlanan 

performans programları ve faaliyet raporları hakkındaki genel yazı ile “Performans Sonuçları 

Tablosu” kısmında, performans programı hazırlayan ve uygulayan idarelerce, her bir hedefin 

bir yıllık uygulama sonuçlarını gösterecek şekilde oluşturulan Performans Hedefi İzleme ve 

Değerlendirme (PHİD) Formu ile performans göstergelerinin hedeflenen ve gerçekleşen 

düzeylerini gösteren Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu’ na yer verilecektir.” 

denilmektedir.   

Buna göre Bakanlığımız 2017 Yılı Performans Programı ile belirlenen performans 

hedef ve göstergelerine ulaşma düzeylerinin yer aldığı Performans Sonuçları ve Performans 

Sonuçlarının Değerlendirmesi tablolarında yer alan veriler hizmet şubelerinden alınmıştır.  
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IV.BÖLÜM:KURUMSAL KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

  

  

   

Şırnak  İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan üstünlükler 

ve zayıflıklarımız ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler dikkate alındığında 

2017 yılına yönelik stratejiler aşağıda belirtilmiştir.   

Bu kapsamda 2017 yılından itibaren eğitim ve öğretime erişimin artırılması, eğitim ve 

öğretimde kalitenin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi temalarında Şırnak  İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün  faaliyetleri planlanmaktadır.  
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A-Üstünlükler  

Eğitim ve Öğretime Erişim  Eğitim ve Öğretimde Kalite  Kurumsal Kapasite  

1. Erken okul terklerinin, sınıf 

tekrarları ve devamsızlıkların 

giderek azalması,  

2. Hayat Boyu Öğrenme 

imkânlarının giderek  

yaygınlaştırılması,  

3. İl genelinde özel eğitim alan 

öğrencilerimizin 

 taleplerinin en iyi şekilde 

karşılanması,  

4. Sosyal destek yatılılık ve 

bursluluk imkânları  

5. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin eğitim ve 

öğretim süreçlerinde etkin 

kullanılması  

1. Şırnak  Belediyesi ve  

Şırnak Üniversitesi ile 

Müdürlüğümüz arasında 

işbirliği protokolünün 

imzalanması,  

2. AR-GE Biriminin varlığı,   

3. Okullarımızdaki Okul-Aile  

Birliklerinin  eğitime 

katkısı.   

4. Eğitimde teknoloji 

kullanımının artırılması  

5. Yeniliğe ve gelişmeye açık, 

genç öğretmen kadrosu  

1. Bilim, teknoloji ve yenilik politikaları 

geliştirmede yeteneğe ve deneyime 

sahip olması,  

2. Kurumumuzda yerleşen demokratik 

ve katılımcı yönetişim anlayışı,   

3. Temel Eğitim ve Ortaöğretimde 

derslik ve öğretmen başına düsen 

öğrenci sayısının standartlara yakın 

olması,  

4. Ulusal hedeflere ulaşmadaki istek ve 

motivasyon,  

5. Kurumlarımızda  güvenlik 

sorunlarının yaşanmaması,  

6. Yeniliğe ve gelişime açık insan 

kaynağı  

  

B-Zayıflıklar  

Eğitim ve Öğretime Erişim  Eğitim ve Öğretimde Kalite  Kurumsal Kapasite  

1. Okulöncesi eğitimde 

okullaşma oranının düşük  

olması,   

2. Kırsal kesimdeki 

ortaöğretim kurumlarından 

mezun öğrencilerin 

yükseköğretime  

geçişlerinin yetersizliği,  

3. Eğitim ve öğretime erişimde 

ilçeler arasındaki farklılıklar  

4. Zorunlu eğitimden 

ayrılmaların önlenmesine 

ilişkin etkili bir izleme ve  

 önleme  mekanizmasının   
yetersizliği  

1. Kişilerin ilgi ve yeteneklerine uygun 

rehberlik ve yönlendirmenin istenilen 

düzeyde yapılamaması ve mesleki 

eğitime yönlendirmenin yetersiz 

olması,  

2. Kırsal kesimde görev yapan okul 

personelinin il merkezine ikamet 

etmesi dolayısıyla, gidiş-geliş 

yapması,  

3. Eğitimin tüm kademelerindeki 

okullarda,  Sosyal, kültürel, sportif ve 

bilimsel faaliyetlerin yeterlilik düzeyi  

4. İlimizdeki eğitim kalitesinin henüz 

istenilen düzeye ulaşamaması,  

5. Dezavantajlı öğrencilere yönelik 

geliştirilen sosyal projelerin istenilen 

seviyede olamaması,  

6. Okullarda sunulan eğitim 

hizmetlerinin niteliğinin aynı düzeyde 

olmaması,  

7. Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik 

hizmetlerinin yetersizliği  

1. Kurumsal başarıların 

kamuoyunda yeterince  

anlatılamaması,   

2. Özellikle merkezde 

eski ve yıpranmış 

okul/kurumlarımızın 

olması,  

3. İl merkezinde bazı 

okullarda sınıf  
mevcutlarının  
fazlalığı, ikili 

öğretimin ve 

birleştirilmiş sınıf 

uygulamasının 

devam  
etmesi,  

4. İlimiz Genelindeki 

okullarımızda  
 yardımcı  personel  

eksikliği,  
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C-Değerlendirme 
Üst politika belgelerinde de  yer aldığı şekliyle eğitim kurumlarının başarı 

değerlendirmesi için stratejik yönetim anlayışını dikkate alan , performans ölçümüne dayalı 

bir model geliştirilecek ve okullar arası dengesizlikler giderilecektir.  

Şırnak 2023 vizyonu kapsamında  Şırnak’ı geleceğe taşımak ve halkımıza  en iyi hizmeti 

sunmak için eğitim sektöründe  stratejik amaç ile orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.  

Söz konusu hedeflere ulaşıldığında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında 

cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Şırnak; evrensel  eğitim ve öğretim ilkeleri ile Türk 

milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış eğitim hizmeti 

sunan, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı, çağdaş, yaratıcı,  

verimli, yeteneklerine uygun mesleği yürüten, mutlu, sorumluluk sahibi bireyler 

yetiştirilmesini sağlayan, Eğitim Şehri Şırnak olacaktır.   

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Performans Programı, 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı’nın 

08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5’inci maddesi gereğince, Şırnak İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır. Buna göre 2015-2019 

Stratejik Planı’na göre oluşturulan stratejilerimiz aşağıdaki gibidir: İnsan hayatının ilk 

yıllarının, sürekli öğrenme hâlinde olduğu bilinmekte ve bu dönemde düzeltilmeyen 

dezavantajlar sürekli alışkanlık hâline gelmektedir. Bu sebeple yüksek kalitedeki erken 

müdahale programları ve erken çocukluk eğitimine ulaşımı yaygınlaştırma, hayat boyu 

öğrenmenin özünü ve alt yapısını oluşturan bir hedeftir.   

Kamu envanterine kayıtlı ve atıl durumdaki okul ve kurum binalarının okul öncesi 

eğitim kurumu olarak kullanılmasına yönelik çalışmalara program döneminde daha fazla 

ağırlık verilecektir. Bu sayede kamu kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanmasının yanı 

sıra, okul öncesi eğitim için yapılması gereken yatırımdan da tasarruf edilecektir.   

İlköğretimde ikili eğitimden tekli eğitime geçilecektir. Bu durumun önündeki en 

önemli engellerden biri olan derslik ihtiyacı, plan dönemi içerisinde karşılanarak daha 

sonraki dönemlerde nicelik sorunu yerine nitelik sorununa ağırlık verilecektir. İllerin 

ilköğretim derslik ihtiyaçlarının nüfus artışı, göç ve benzeri durumları dikkate alınarak 

valiliklerce planlanması sağlanacaktır. Mesleki eğitimde sanayi ve hizmet sektörleri dikkate 

alınarak, program türünü esas alan ve programlar arasında kolaylıkla geçişlerin yapılabildiği 

modüler ve esnek bir sistem hayata geçirilip uygulanacaktır.   
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Odalar, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının mesleki teknik eğitimde 

daha fazla öncelik almaları sağlanarak özel sektör tarafından verilen uygulamalı eğitimi 

teşvik etmeleri ve destek olmaları sağlanacaktır.   

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejileri arasında, özel sektörün eğitim 

alanında yatırım yapmasının teşvik edilmesi daha çok vatandaşın özel öğretim 

kurumlarından yararlanmasını sağlamak ve özel öğretim kurumlarındaki eğitim, öğretim ve 

yönetim kalitesinin yükseltilmesi yer almaktadır.   

Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilirken temel olarak 

bireyin topluma uyumunu ve etkin katılımını sağlayarak yaşam kalitesini arttırmak 

hedeflenmektedir. Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde özel eğitim, 

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencilerin yetenek ve yeterlilikleri 

doğrultusunda eğitim sürecinden en üst düzeyde yararlanmalarına, kendilerini 

gerçekleştirmelerine ve geliştirmelerine yöneliktir.   

Öğrenciye verilen özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu esaslar 

doğrultusunda sunulur.   

Eğitim ortamlarının öğrencilerin psikososyal gelişimlerine destek sağlayıcı nitelikte 

olması için ulusal ve uluslararası protokol ve projelerle desteklenen geliştirme faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir.   

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları arasında geniş katılımlı, sportif, sosyal ve 

kültürel etkinlik ve yarışmalar düzenlenerek, bu alanların gelişmesi ve yaygınlaşması 

sağlanacaktır.   

Okul ve kurumlarımız, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetler için program dönemi içerisinde 

daha fazla teşvik edilecektir.   

Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde bireylerin iş ve yaşam kalitelerini 

arttırmak üzere düzenlenen kurs ve etkinlikler sürekli artırılacaktır. Program döneminde aile 

eğitimi kapsamında düzenlenen kurs ve etkinliklerin paydaşlarla etkin bir iş birliği yapılarak 

bu eğitimlerden faydalanan sayısını arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.   

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, öğrenme olgusunu okul 

duvarlarının dışına taşımakta, giderek bilgiyi her yerden ulaşılabilir hâle getirmektedir. Ortak 

çalışma ve iş birliği imkânlarının artması, öğrenme alışkanlıklarını olumlu yönde 

değiştirmektedir. Bu değişim doğal olarak okulların mekân ve zamandan bağımsız olarak 

geleneksel işlevlerine ek olarak yeni işlevleri de yerine getirmeleri sağlanacaktır.   
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Eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkate alınarak öğretmen yeterlilikleri sürekli 

olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve 

hizmetiçi eğitimde etkin yöntemler uygulanacaktır. Başta uzaktan eğitim yöntemleriyle 

verilmek üzere hizmetiçi eğitim nitelik ve nicelik olarak artırılacaktır. Yeterliklere dayalı 

bireysel performans değerlendirme modeli geliştirilecektir.   

Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri için 

okullarda bilişim ve teknoloji sınıflarının daha etkin kullanımı sağlanarak bilişim 

okuryazarlığı artırılacaktır.   

Üst politika belgelerinde yer alan bilişim teknolojilerinin kullanımındaki öncelik de 

dikkate alınarak okullarımızın donatımlarının tamamlanması ve yenilenmesi konusundaki 

kararlılık sürdürülecektir. Okullaşma oranlarının artırılması için ihtiyaç duyulan yerlerde 

okul ve derslik yapılması yanında, imkânlar ölçüsünde kamu kuruluşlarına ait kullanılmayan 

uygun binalardan istifade edilecek, destek kampanyaları sürdürülecek ve özel kesimin 

yatırımları teşvik edilecektir. Yönetimde bilgisayar teknolojilerinden azami ölçüde 

yararlanma stratejik bir alan olma özelliğini sürdürecektir. Bu anlamda, özellikle izleme ve 

değerlendirme süreci ile karar alma süreçlerine girdi sağlayacak bir yönetim bilgi sistemi 

kurulacaktır. Değişen iş ve yaşam koşullarına ve paydaşların beklentilerine uygun olarak 

gerekli program değişiklikleri yapılacaktır. Yine programların değişmesiyle birlikte ders 

araç-gereçleri, ders kitapları ve ölçme değerlendirme süreçlerinde gerekli değişiklikler 

yapılacaktır. Ölçme ve değerlendirmede çağın ve öğretim programlarının gerektirdiği 

değişiklikler uygulamaya yansıtılacaktır.   

Uygulamaya konulan programların ve bu doğrultudaki diğer uygulamaların 

etkililiğine yönelik izleme ve değerlendirme araştırmaları yapılacaktır.   

Genel denetimlerde okul ve kurumların gelişimine katkı sağlayacak rehberlik faaliyetlerine 

ağırlık verilerek kurumsal performanslarının geliştirilmesine katkı sağlanacaktır. Genel 

denetim sonunda okul ve kurumlardan alınan görüş ve önerilerin Bakanlığa ve ilgili 

birimlere geri bildirimi yapılarak tespit edilen güzel uygulama örnekleri diğer okul ve 

kurumlara aktarılacaktır.   

Yapılması istenen inceleme, soruşturma ve ön incelemelerin hızlı ve etkili bir şekilde 

yapılması sağlanacaktır.   

Avrupa Birliği mevzuatında; eğitim, öğretim ve gençlik alanları üye devletlerin 

sorumluluğuna bırakılmıştır. Ancak ulusal politikaların uyumlaştırılması ve açık eşgüdüm 

yöntemi aracılığıyla paylaşılan hedeflere ulaşılması ortak amaçtır.   
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V.BÖLÜM: ÖNERİ VE TEDBİRLER   

V.ÖNERİ VE TEDBİRLER  

  

Şırnak  İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 2017 yılı içerisinde gerçekleştireceği 

faaliyetleri içeren 2017 Yılı Performans Programı; 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan 

stratejik hedefler, performans göstergeleri ve stratejiler doğrultusunda ve kapsamında 

hazırlanmıştır. 2015-2019 Stratejik Planı ise eğitim ve öğretime erişim, eğitim ve öğretimde 

kalite ve kurumsal kapasite temaları dâhilinde yapılandırılmıştır.    

Eğitim ve öğretime erişim teması “Her bireyin hakkı olan eğitime ekonomik, sosyal, kültürel 

ve demokratik farklılık ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında 

ulaşabilmesi ve bu eğitimi tamamlayabilmesine yönelik politikaları içermektedir. Bu 

kapsamda;    

  

 Okul öncesi eğitime katılımı artıracak hizmet sunum modellerinin çeşitlendirilmesi ve 

okul öncesi eğitim imkânlarının kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde 

yaygınlaştırılması,   
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 Okul öncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemelerin yapılması,  

 Okul tür ve kademelerinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken ayrılma 

nedenlerinin tespiti için araştırmalar yapılması, araştırma sonuçları uyarınca gerekli 

tedbirlerin alınması,   

 Zorunlu eğitimden ayrılmaların önlenmesi ve devamsızlıkların azaltılmasına yönelik 

öğrenci devamsızlıkları izleme ve önleme mekanizmalarının geliştirilmesi,   

 Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla “ Ortaöğretime 

Uyum Programının yaygınlaştırılması,   

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tespiti için etkili bir tarama ve tanılama sisteminin ve 

bu bireylerin tanısına uygun eğitime erişmelerini ve devam etmelerini sağlayacak 

imkânların geliştirilmesi,   

 Hayat boyu öğrenmenin önemi, bireye ve topluma katkısı ve hayat boyu öğrenime erişim 

imkânları hakkında toplumda farkındalık oluşturulması,   

 Hayat boyu öğrenme kapsamında sosyal ve kültürel kurslara erişim imkânları ile bu 

kurslara katılım oranlarının artırılması,   

 Bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik sektör ve ilgili taraflarla iş 

birliğinde ve hayat boyu öğrenme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi,  
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Özel sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamalarının geliştirilmesi, 

geliştirilen teşvik ve finansman uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi,  

 Taşımalı eğitim uygulamalarının geliştirilmesi    

 Öncelikli olarak belirlenen stratejilerdir. Eğitim ve öğretimde kalite teması “eğitim ve öğretim 

kurumlarında mevcut imkânların en iyi şekilde kullanılarak her kademedeki bireye çağın 

gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılmasına yönelik politikalar”ı 

kapsamaktadır. Eğitim ve öğretimde kalite teması dahilinde 2018 yılı için öncelikli olarak 

belirlenen stratejiler ise şunlardır:    

 Bütün eğitim kademelerinde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayısı, çeşidi ve 

öğrencilerin söz konusu faaliyetlere katılım oranının artırılması, gerçekleştirilecek faaliyetlerin 

takip edilebilmesine imkân sağlayacak bir izleme sisteminin geliştirilmesi,   

 Trafik ve sürücü eğitimlerinin öğretim programlarının değişen ve gelişen koşullara göre 

güncellenmesi,   

 Türkçe tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve artırılması,   

 Zenginleştirilmiş kitap uygulamalarının geliştirilmesi ve bu kitaplarının kullanımının 

artırılması,   

 Okuma kültürünün erken yaşlardan başlayarak yaygınlaştırılması amacıyla yayınlar çıkarılması, 

okullara gönderilen kitap sayısının artırılması, yayın arşivinin elektronik ortama aktarılması ve 

izleme çalışmalarının yapılması,   

 Sektörle iş birliği yapılarak atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin ilgili sektördeki gelişmeleri 

ve iş gücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve öğrencilere bu yönde rehberlik etmelerinin 

sağlanması,   

 Eğitim Bilişim Ağının (EBA) öğrenci, öğretmen ve ilgili bireyler tarafından kullanımının 

artırılması ve etkin kullanımının sağlanması,   

 Özellikle sorun alanları olarak tespit edilen konularda (liderlik ve sınıf yönetimi, yetkinlik, 

öğretme usulü, ölçme ve değerlendirme, materyal hazırlama, iletişim kurma, teknolojiyi etkin 

ve verimli kullanma, yabancı dil, mesleki etik) öğretmenlerin belirli periyotlarda eğitim 

yapmalarının sağlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gidilmesi,  

 E-sınav uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,   

Okul sağlığı ve hijyen konularında öğrencilerin, ailelerin ve çalışanların bilinçlendirilmesine 

yönelik faaliyetlerin yapılması, okulların bu konularda  

değerlendirmelere katılmaları ve sertifika almalarının desteklenmesi,   

 Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki ve teknik okul sayısı ile öğrenci sayısının  
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artırılması,  

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin engel durumlarına göre yapabilecekleri meslekler ve bu 

meslekler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesi,   

 Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanarak bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede 

öğrenmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması,   

 Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına ilişkin bilgilendirme faaliyetleri yapılacak, hareketliliğin 

artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası program ve projelere katılımlarının 

desteklenmesi,   

 FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısının 

geliştirilmesi, öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinliklerinin artırılması.    

2015-2019 Stratejik Planının üçüncü teması olan kurumsal kapasite ise “fiziki, mali ve teknolojik 

altyapının geliştirilmesi, beşeri kaynakların niteliğinin artırılması ile yönetim ve organizasyon yapısının 

geliştirilmesine yönelik politikaları içermektedir. 2017 Yılı Faaliyet Raporu’ndan elde edilen dönütler, 

güncel gelişmeler ve hizmet şubelerinin görüşleri sonucu diğer temalarda olduğu gibi kurumsal kapasite 

temasında da 2018 yılı için öncelikli stratejiler belirlenmiştir. Bunlar aşağıda verilmiştir:    

 Hizmetiçi eğitim planlamalarının, öğretmenlik genel ve özel alan yeterlilikleri, çalışanların 

talepleri, birimlerin ihtiyaçları, denetim raporları ve birimlerce tespit edilen sorun alanları 

dikkate alınarak yapılması,   

 Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin, katılımcıların konaklama standartları ile zaman ve yer 

açısından yapılacak maliyet analizleri dikkate alınarak planlanması,   

 Çalışanların bilgi ve görgü düzeylerini artırmak, tecrübe paylaşımını sağlamak amacıyla çalışan 

hareketliliği de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler 

yapılması,   

 Okul, derslik, pansiyon, spor salonu gibi eğitim tesislerinin sayısı ve dağılımında belirlenen 

hedeflere ulaşmak ve bölgesel farklılıkları en aza indirmek için yatırım programlarının ihtiyaç 

analizleri doğrultusunda hazırlanması,   
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Okul ve kurum binalarının deprem tahkiki ile güçlendirmesine yönelik çalışmaların hazırlanacak 

programlar dâhilinde yürütülmesi,   

 Okul ve kurumların ders ve laboratuvar araç-gereçleri ile makine-teçhizat dâhil her türlü 

donatım malzemesi ihtiyaçlarının, öğretim programlarına ve teknolojik gelişmelere uygun 

olarak zamanında karşılanması,   

 Okul bazlı bütçeleme çalışmalarının yürütülmesi,   

 Rehberlik ve denetim faaliyetleri, geliştirilecek sistem ile yapılacak izleme ve değerlendirme 

sonuçlarına göre risk tespit edilen okul ve kurumlar önceliğinde yürütülmesi, emsallerine göre 

başarı gösteren okul ve kurumların ödüllendirilerek örnek uygulamaların yaygınlaştırılması,   

 Denetim birimlerinin yapmış oldukları faaliyetler sonucunda yıllık öncelikli denetim alanlarının 

üst kurulca belirlenmesi ve belirlenen bu alanlar ilgililere duyurulması,   

  

  

                                              İHTİYAÇLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

İHTİYAÇ-1 

EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARININ FİZİKİ YETERSİZLİĞİ: SON 15 YILA BAKILDIĞINDA İLİMİZ YILLIK 
NÜFUS ARTIŞ ORANI % 2.6’ DIR. İLİMİZ 12’Sİ ANAOKUL, 54’Ü İLKOKUL, 45’İ ORTAOKUL VE 1’İ 
ORTAÖĞRETİM OLMAK ÜZERE TOPLAM 112 OKULUMUZDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMAKTA OLUP, 
İKİLİ EĞİTİM YAPILAN OKULLARIMIZDAKİ DERSLİK SAYISI 1405 TİR. BU DURUM EĞİTİM 
ÖĞRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR. 

ÇÖZÜM-1 

SAĞLIKLI BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞMASI İÇİN NÜFUS ARTIŞINA BAĞLI OLARAK 
YILLIK EĞİTİME KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI, MEVCUT 189 OKULDA BULUNAN 1650 DERSLİKTE İKİLİ 
ÖĞRETİM YAPILDIĞI VE ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK NÜFUS ARTIŞI GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURULDUĞUNDA İLİMİZDE İHTİYAÇ DUYULAN 1500 DERSLİK İHTİYACININ 
TAMAMLANMASI.   

İHTİYAÇ-2 ÖĞRETMENLERİN KISA SÜRE İÇİNDE İLİMİZDEN AYRILMALARI ( ORTALAMA 1,5 YIL ) 

ÇÖZÜM-2 
İLDEKİ VE BÖLGEDEKİ ÖĞRETMENLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI İYİLEŞTİLEREK BÖLGE HİZMETİ 
CAZİP HALE GETİRİLEBİLİR. 

İHTİYAÇ-3 
ÖĞRETMENLER İÇİN YETERLİ DÜZEYDE SOSYAL MEKANLARIN BULUNMAMASI YANINDA,  
BARINMA SORUNLARININ YAŞANMASI.               

ÇÖZÜM-3 
YENİ VE KAPASİTESİ YÜKSEK SOSYAL TESİSLERİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR ÖĞRETMENEVİ 
YAPILMASI, ŞIRNAK VALİLİĞİ’NİN BAŞLATTIĞI EĞİTİM İKAMET MERKEZLERİ GİBİ ALANLARIN 
YAYGINLAŞTIRILMASI 

İHTİYAÇ-4 
İLDEKİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN SOSYO - KÜLTÜREL VE SPORTİF TESİSLERİN 
YETERSİZLİĞİ 

ÇÖZÜM-4 
İLDE SOSYAL TESİSLERİN (SİNEMA, TİYATRO, GÖSTERİ SALONU, SPOR SALONU VB.) ARTTIRILIP 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ. 

İHTİYAÇ-5 İLÇE VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İLE ÇALIŞMALARI 
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ÇÖZÜM-5 
İLİMİZE VE BENZER NİTELİKTEKİ BÖLGELERDE ATAMAYI KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEMELER 
YAPILMASI 

İHTİYAÇ-6 ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ VE REHABİLİTASYONU SORUNU 

ÇÖZÜM-6 İLİMİZE ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE İŞ EĞİTİM MERKEZLERİNİN AÇILMASININ SAĞLANMASI. 

İHTİYAÇ-7 FEN LİSELERİNİN KADROLU ÖĞRETMEN SORUNU 

ÇÖZÜM-7 BU KURUMLARIN ÖĞRETMEN İHTİYACINI KARŞILAYACAK ATAMA YAPILMASI. 

İHTİYAÇ-8 ÖĞRETMEN İHTİYACI  

ÇÖZÜM-8 
İLİMİZİN ÖĞRETMEN İHTİYACI ÖNCELİKLİDİR.2000 DEN AZ OLMAMAK ÜZERE İLK ATAMA 
YAPILMASI. MEVCUT NORM AÇIĞI 2329 OLUP, BOŞ OKUL KURUM YÖNETİCİLİKLERİNE YAPILAN 
891 GEÇİCİ GÖREVLENDİRMEYLE BİRLİKTE TOPLAM AÇIĞIMIZ 3320’DİR. 

İHTİYAÇ-9 
ÖĞRETMENLERİN KISA SÜREDE TAYİN İSTEMELERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ÖZENDİRİCİ 
TEDRBİRLERİN ALINMASI 

ÇÖZÜM-9 
ÖĞRETMENLERİN KISA SÜREDE TAYİN İSTEMELERİNİ ÖNLEYECEK ÖZENDİRİCİ TEDBİRLER 
ALINMASI GEREKMEKTEDİR. ( MADDİ İYİLEŞTİRMELER, LOJMAN İHTİYACININ KARŞILANMASI 
VB.) 

İHTİYAÇ-10 
İLİMİZDE MAARİF MÜFETTİŞİ GÖREV BULUNMAMAKTADIR. BU DURUM REHBERLİK VE DENETİM 
HİZMETLERİNİN AKSAMASINA NEDEN OLMAKTADIR. 

ÇÖZÜM-10 
REHBERLİK VE DENETİM HİZMETLERİNİN EKSİKSİZ VE ZAMANINDA YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN 
MÜNHAL BULUNAN MAARİF MÜFETTİŞİ KADROLARINA ATAMANIN YAPILMASI. REHBERLİK VE 
DENETİM HİZMETLERİNİN SAĞLIKLI YÜRÜTÜLEBİLMESİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİN VERİLMESİ. 

İHTİYAÇ-11 
GENEL İDARE HİZMETLERİ, TEKNİK HİZMETLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI PERSONEL İHTİYACI 
KADRONUN %48,74 Ü DOLUDUR. (NORM: 835 MEVCUT: 407 İHTİYAÇ:428’DİR) 

ÇÖZÜM-11 
GENEL İDARE HİZMETLERİ, TEKNİK HİZMETLER VE SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI KADROLARININ 
DOLDURULMASI.  

İHTİYAÇ-12 İL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI DIŞINDA KALAN PERSONEL SAYISININ YETERSİZ OLMASI 

İHTİYAÇ-12 
ÖZELLİKLE ŞEF, VERİ HAZIRLAMA, KOTROL İŞLETMENİ, MEMUR VE HİZMETLİ SAYISI YETERSİZ 
OLDUĞUNDAN HİZMETLER AKSAMAKTADIR. KPSS İLE İLİMİZE PERSONEL ATAMASI ÖNEM ARZ 
ETMEKTEDİR. 

İHTİYAÇ-13 OKULLARIMIZIN KÜLTÜR, SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ İÇİN TESİS İHTİYACI. 

ÇÖZÜM-13 
TOPLAM RESMİ 631 OKUL BULUNMAKLA BİRLİKTE 9 ADET KAPALI SPOR SALONUMUZ 
BULUNMAKTADIR.(BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİNDE SPOR TESİSİ BULUNMAMAKTADIR.) 

İHTİYAÇ-14 

İL VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZDE OTOMOBİL VE KAMYONET TİPİ ARAÇ EKSİKLİĞİNDEN VE 
MEVCUT ARAÇLARIN BİR KISMI PROMOSYONLA ALINMASINDAN DOLAYI BAKANLI YAKIY 
İHTİYACINI KARŞILAMAMAKTA BİR KISMININ DA EKONOMİK ÖMÜRLERİNİ TAMAMLAMASINDAN 
DOLAYI HİZMETLERİN AKSAMASINA SEBEP OLMAKTADIR. 

ÇÖZÜM-14 
BÖLGEMİZİN SOSYAL VE COĞRAFİ ŞARTLARI DİKKATE ALINDIĞINDA İLİMİZE BAHSİ GEÇEN 
ARAÇLARIN TAHSİSİ ( 3 MİNİBÜS, 2 KAMYONET, 4 BİNEK OTOMOBİL )  

İHTİYAÇ-15 İL MERKEZİNDE İMAM HATİP LİSESİ VE ORTAOKULLAR İÇİN PANSİYONU İHTİYACI. 

ÇÖZÜM-15 
İL MERKEZİNDE İMAM HATİP LİSESİ VE ORTAOKULLAR İÇİN BAĞIMSIZ PANSİYON İHTİYACI 
DEVAM ETMEKTEDİR. 

İHTİYAÇ-16 İLİMİZDE YAYGIN EĞİTİMİN GELİŞMESİ İÇİN YETERLİ HİZMET BİNASINA SAHİP DEĞİLİZ. 

ÇÖZÜM-16 YAYGIN EĞİTİMİN GELİŞMESİ İÇİN YETERLİ HİZMET BİNASININ YAPILMASI. 



ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU  

  

2 017   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

İHTİYAÇ-17 OKULLARIN FİZİKİ YAPILARIN EĞİTİME ELVERİŞSİZ OLMASI 

ÇÖZÜM-17 OKULLARIN FİZİKİ YAPILARIN İYİLEŞTİRİLMESİ 

İHTİYAÇ-18 AKADEMİK BAŞARININ DÜŞÜK OLMASI 

ÇÖZÜM-18 
AKADEMİK BAŞARININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN GEREKLİ ALT YAPININ HAZIRLANMASI (DENEME 
SINAVLARIN YAPILAMASI, DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSLARININ DEVAM ETMESİ VE 
DENETLENMESİ)  

İHTİYAÇ-19 STEAM MERKEZİ, ROBOTİK ÇALIŞMALAR VE KODLAMA EĞİTİMİ İLGİLİ YAPI EKSİĞİ 

ÇÖZÜM-19 BU ALANLARLA İLGİLİ YAPILARIN YAPILMASI 
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