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Eğitim insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir.  
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BÜLTEN HAKKINDA  

  

 Şırnak il milli eğitim müdürlüğü ARGE ekibi tarafından yılda 2 defa hazırlanan ARGE 

bültenin amacı yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmektir. 

Öncelikle ARGE birimlerinin kurulmasının temel amacı, insan ve madde kaynağının etkin ve 

verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması, faaliyet ve projelerde 

tekrarların önlenmesi için çalışmaların tek elden aynı ekip tarafından yürütülmesini 

sağlamaktır. Ayrıca; stratejik yönetim, kurumsal inovasyon, hizmetlerin niteliğini iyileştirme, 

kapasite geliştirme ve dolayısıyla kurumsal değişimi yakalama olan çalışmaları birleştirmektir.  

    5018 Sayılı Kanun gereğince tüm kamu kurumları stratejik yönetim anlayışıyla planlama 

yapmakta, vizyonlarına uygun amaç ve hedefler belirlemekte, hedeflere ulaşmayı sağlayacak 

stratejileri hayata geçirmek için proje tabanlı faaliyetler gerçekleştirmektedir. Millî Eğitim 

Bakanlığınca uygulanan projelerle birlikte yerel sorunların çözümü ve iyileştirmeler için 

planladığımız ve uygulamaya aldığımız stratejik eylem planlarımız birçok projeyi içermektedir. 

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ARGE birimi tarafından Sekizincisi hazırlanan ARGE 

bülteni ile yeniden karşınıza gelmekten mutluluk duymaktayız. Ekip olmanın ruhunu yakalamış 

bir takım olarak 2018 yılının ikinci yarısında yaptıklarımızı yeniden bir hatırlamak-hatırlatmak 

ve yeni ufuklar açma düşüncesindeyiz. Yeni projelerle; müfredatın kapasitesinin sınırlarını 

zorlayarak “milli ve manevi değerlerle donatılmış, geçmişini iyi bilen, geleceğe yön verecek 

bireyler yetiştirmeyi” amaçlamaktayız.  

  

 GİRİŞ 



 4  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

 

                                

 

 Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak vizyonumuz ,eğitimde fırsat eşitliği yaratarak, bilgi 

çağının gerektirdiği modern eğitim öğretim yöntemlerini benimseyen, demokratik ve kültürel 

zenginliğe katkıda bulunan, öğrenmeyi öğrenmiş, olay ve olguları sorgulayan, demokrasiyi bir 

yaşam biçimi olarak benimsemiş bireyler yetiştirmek. Bu bağlamda Teknoloji ve bilginin hız 

kazandığı günümüzde, kurumların ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırması, mevcut sorunlara 

doğru ve etkin çözümler sunabilmesi, hedef kitleye ulaşması ve esaslı kalite odaklı hizmet 

anlayışı ile paydaşlarına ulaşması gibi yönetim özellikleri günümüz yeni kamu yönetimi 

anlayışını oluşturmaktadır. Yeni kamu yönetim anlayışının başarılı bir şekilde uygulanması, 

kurumsal olarak AR-GE çalışmalarının etkin planlanması ve uygulanmasına bağlıdır. 

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için AR-GE çalışmaları bizim için vazgeçilmezdir. Bu 

kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yürütülen çalışmaları içeren 

AR-GE birimi bülteninin 9. sayısı olan Temmuz 2018 bültenini hazırlamış bulunmaktayız. Bu 

bağlamda geniş bir paydaş kitlesine ve büyük bir çalışma sahasına sahip olan ilimizdeki Ar-Ge 

çalışmalarını e-bültenimizle sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Yapılan çalışmaların 

eğitim-öğretim anlamında ilimize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim. 

                                                                                                    Nurettin YILMAZ 

                                                                                        Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü  

 

 

 SUNUŞ 
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 Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-Ge Biriminden sorumlu Müdür olarak şunu belirtmek 

isterim: Günümüz dünyasında teknolojik ve sosyal anlamda gelişmişliğin ulaştığı hız, eğitim, 

kültür ve sosyal alandaki değişim; ülkemizin geleceği açısından AR-GE çalışmalarını zorunlu 

kılmaktadır. Güçlü ve dinamik bir toplum sosyal yapı, güçlü bir ülke olmanın, iyi bir eğitimin 

ve dimdik ayakta durabilmenin kaçınılmazlığı da oldukça önem taşımaktadır. Gelişen ve 

sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine dayanan güçlü bir yaşam standardı ve 

eğitim düzeyi; artık bizleri içinde bulunduğumuz durumu değerlendirerek stratejik amaçlar 

koymaya, hedeflerin önceden belirlenmesine ve planlayarak hareket etmeye yöneltmiştir. İl 

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün eğitim-öğretim, kültürel/sanatsal, sportif çalışmalar, proje, 

yatırım/tesisleşme, araştırma faaliyetleri ile bunları yöneten idari hizmetlerinin 

değerlendirildiği bu çalışmada bunları kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyduğumu 

belirtmek isterim. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce hazırlanan 2018 Temmuz Bültenin hayırlı 

olmasını diler, emeği geçenleri kutlarım.  

                                                                                                        Mehmet AKSÜT  

Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü   



 6  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

 

 

 

STRATEJİK PLANLAMA 

         AMAÇ 

 

    Stratejik Plan Hazırlık Programının temel amacı, Müdürlüğümüz ve müdürlüğümüze 

bağlı tüm eğitim kurumlarının Stratejik Planlarının (2015-2019) hazırlanma sürecine rehberlik 

etmektir. Hazırlanacak olan stratejik planlar, kaynakların stratejik önceliklere göre 

dağıtılmasını ve geleceğe yönelik hedeflerin gerçekleştirilecek nitelikte olmasını 

amaçlamalıdır. Bu programda yer alan adımlar plan hazırlama sürecinin önemle takip edilmesi 

ve uygulanması, il-ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okulların ve kurumların stratejik 

planlarının amacına uygun olarak hazırlanmasını sağlayacaktır. 

 

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ OLUŞTURULDU 

    Stratejik plan çalışmalarımız 2014 Ocak ayında başlatılmış; Bakanlığımız Strateji 

Geliştirme Başkanlığının 16.09.2013 tarih ve 26 sayılı emirleri gereği, İl Milli Eğitim 

Müdürünün Başkanlığında birim yöneticileri ile her ilçeden bir yöneticinin yer aldığı ‘’Stratejik 

Plan Üst Kurulu ‘’oluşturulmuştur. 

    2014 Şubat ayı içerisinde Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama 

Ekibi farklı branşlarda ki öğretmenlerimizden, müdürlüğümüzdeki deneyimli şeflerimizden ve 

şube müdürlerimizden oluşmaktadır.  

STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU BİLGİLENDİRİLDİ 

   Bilgilendirme toplantısına; İl Milli Eğitim Müdürü, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 

Şube Müdürleri Ve Stratejik Planlama İl Koordinasyon ekip üyeleri katıldı. 

PAYDAŞ ANALİZİ  

   Diğer kamu kurumları ile sürekli irtibat halinde çalışarak ‘’DIŞ PAYDAŞLARIN 

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ ANKET FORMU’’ ile gerekli dönütleri almaktayız. 

Görüşlerine başvurduğumuz başlıca dış paydaşlarımız: Valilik, İl özel idaresi, Belediye, 

Üniversiteler, İl Emniyet Müdürlüğü vb. 

 

 

 

 

 

   STRATEJİK PLANLAMA 
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MEZOPOTAMYANIN BÜYÜK DÜŞÜ-2 PROJESİ 

SODES projesi kapsamında yaptığımız Mezopotamya’nın büyük düşü 2 projesi kapsamında 

Planetaryum (Diğer adı ile gezegen evi, güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök 

cisimlerinin yapay görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana 

yansıtıldığı gösteri salonlarına verilen isimdir.) gösterisini ilk kez Şırnak’ta öğrencilerimize 

sunduk. 

 

 

 

PROJELERİMİZ 
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ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI 

PROJELERİNE REKOR BAŞVURU 

  İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yıl boyunca okullardaki öğretmenlerle yaptığı toplantı ve seminerler sonucunda 

TÜBİTAK projelerinde patlama oldu. TÜBİTAK tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 

düzenlenen TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARINA 38 okul başvuru yaptı. Ar-Ge biriminin koordinatörlüğünde 

başvuru yapan 38 okuldan 36 okulun projesini TÜBİTAK desteklemeye karar verdi. Geçen yıl TÜBİTAK Bilim Fuarı 

yapan okul sayısı 8 iken bu yıl 38 okula çıkarak %80’e ulaştı. TÜBİTAK Bilim Fuarları için okullarımıza 5.000 TL 

destek sağlamaktadır. Proje yapacak okullarımızın toplamı dikkate alındığında ilimizdeki okullara toplamda 

180.000 TL TÜBİTAK tarafından destek sağlandı. TÜBİTAK Bilim Fuarlarında amaç; 5 - 12. sınıf öğrencilerinin 

öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma 

yaparak araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmaktır. 
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AR-GE ŞEHİR TİYATROLARI 

Tuzla sanat galerisi tiyatro ekibi ilimiz merkezde AR-GE koordinatörlüğünde 12 bin öğrenciye 

tiyatro gösterimi yaptık. 
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ULUSLARARASI TALİS ANKET PROJESİ 

İlimiz genelinde 4 okul ve 50’ye yakın öğretmenle gerçekleştirdiğimiz anket çalışması 

eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına yöneliktir  . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

AR-GE YEŞİLAY SAĞLIKLI HAYAT SAĞLIKLI YAŞAM PROJESİ  

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE İle Yeşilay Arasında Ortak Olarak 

Gerçekleştirilen Madde Bağımlılığı İle İlgili Resim Yarışmasında Dereceye Girenlere 

Ödülleri Verildi. 
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SOSYAL GİRİŞİMCİLİK PROJESİ 

Milli eğitim müdürlüğü AR-GE birimi olarak Anadolu vakfı arasında öğretmenlerimize yönelik 

sertifika eğitimlerimiz başladı bu kapsamda öğretmenlerin meslek yaşamları boyunca daha 

aktif çalışmaları hem de kendilerini geliştirme açısından verilen eğitimler başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildi . 

Konu Başlıkları: Sosyal Girişimciliğin Tanımı, Sosyal Girişimciliğin Dünü Bugünü, Türkiye’den Sosyal Girişimcilik 

Örnekleri, Dünyadan Sosyal Girişimcilik Örnekleri, Sosyal Girişimciliğin Geçmişe Açılan Penceresi, Proje Taslağı 

Hazırlama 

Eğitimin Hedefleri: Sosyal girişimcilerin toplumların gelişmesinde üstlendikleri toplum değişim ajanı rolü, 

dünyanın ve dünya üzerindeki toplulukların geleceği açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda özellikle 

geleceği şekillendirecek olan öğretmenlerin sosyal girişimciliğe yaklaşımı ve bu yönde yaptıkları faaliyetler ise 

toplumların ve çevrenin sürdürülebilirliği açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sosyal Girişimcilik eğitimimiz işte bu 

bilinci aşılamayı ve eğitim ordumuzun neferleri öğretmenleri ulusal ve uluslarası projelere yönlendirmeyi 

hedeflemektedir. 

Eğitimin Süresi: 1 (bir) tam gün. 

Katılımcı Sayısı: 100 kişi 

Eğitmen : Teoman Hekimoğlu 
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SOSYAL GİRİŞİMCİ GENÇLER 

Konu Başlıkları: Farkındalık Geliştirme, Farklı Bakış Açıları Kazanma, Proje Taslağı Hazırlama, Sunum Teknikleri, 
Sosyal Girişimcilik Nedir, Özbilinç ve Özdeğer 
Eğitimin Hedefleri: Sosyal girişimcilik kavramının ne olduğunun özellikle gençler tarafından bilinmesine; sosyal 
konulara girişimci mantığı ile nasıl yaklaşılabileceğinin anlaşılmasına; gençler nasıl pazarlama, finans gibi 
alanlara özendiriliyorsa bu konuya da doğru gençlerin özendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile 
liseli gençlerimizin farklı bir pencere açmalarını, farkındalık geliştirmelerini ve sosyal sorunlara yenilikçi 
çözümler üretmek adına cesaret ve bilinç kazanmalarını sağlamaya çalışmatayız. 
Eğitimin Süresi: 1 (bir) tam gün. 
Katılımcı Sayısı: 100 kişi 
Eğitmen : Nalan Hekimoğlu 
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İLERİ SEVİYE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK 

Milli eğitim müdürlüğü AR-GE birimi olarak Anadolu vakfı arasında öğretmenlerimize yönelik 

sertifika eğitimlerimiz başladı bu kapsamda öğretmenlerin meslek yaşamları boyunca daha 

aktif çalışmaları hem de kendilerini geliştirme açısından verilen eğitimler başarılı bir şekilde 

gerçekleştirildi . 

 

Konu Başlıkları: Sosyal Girişimciliğin Tanım ve Tarihçesi, Sosyal Girişimci ve Ticari Girişimci Arasındaki Farklar, 

Sosyal İnnovasyon, Türkiye’de ve Dünyada Sosyal Girişimciliğin Model ve Örnekleri, Günümüzde Sosyal 

Girişimcilik, Sosyal Girişimciliği Destekleyen Kurumlar, Sosyal Girişimciliğin Faydaları, Türkiye’de Sosyal 

Girişimciliğin Yasal Çerçevesi, Organizasyon Yapma, Takım Oluşturma/Kurma ve Yönetme, Sorun Analizi, Sorun 

Ağacı 

Eğitimin Hedefleri: Sosyal girişimci, yaşadığı toplumda ortaya çıkan sosyal aksaklıkları fark ederek o güne kadar 

akla gelmeyen ya da cesaret edilmeyen bir yaklaşımla sorunların üzerine giden; yaratıcı, ısrarcı, duyarlı, gerçekçi 

tavırları ile fark yaratan ve toplumun güvenini kazanan kişidir. Kâr amacı gütmeyi öncelikli amaç olarak vurgulayan 

girişimcilik kavramının aksine sosyal girişimcilik, sosyal amaçlar doğrultusunda yenilik yaratarak sosyal dönüşümü 

sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bir misyon üstlenerek toplumsal vurgularda bulunmayı temel alınmasını ve bu 

toplumsal dönüşüm ve hareketi öğretmenler üzerinden yapabilmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. 

Eğitimin Süresi: 1 (bir) tam gün. 

Katılımcı Sayısı: 100 kişi 

Eğitmen : Teoman Hekimoğlu 
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İLİMİZDE EĞLENEREK ÖĞRENME ŞENLİĞİ BAŞLADI 

 

Valiliğimizin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, 

vatandaşlarımızın devletimizin sunduğu yaygın eğitim hizmetlerini yakından tanıması 

ve bu hizmetlerden daha çok yararlanması amacıyla “Şırnak Öğrenme Şenliği”nin 

açılışı, Valimiz Sayın Mehmet AKTAŞ, İl Milli Eğitim Müdürümüz Nurettin YILMAZ, 

kurum ve daire müdürlerinin katıldığı programla gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve 

okullarımızın Öğrenme Şenliğinde yerlerini aldığını, Sivil Toplum Kuruluşları ile 

Resmi Kurumların da katılımıyla etki kapasitesi yüksek bir öğrenme şenliği 

gerçekleştirildi.03-04 Mayıs 2018 tarihlerinde iki gün sürecek olan “Öğrenme 

Şenlikleri" ile amaç Hayat Boyu Öğrenme kurumlarında verilen eğitimlerin içerikleri 

ve eğitim süreçleri hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmektir. Bununla birlikte 

muhtelif mesleklerde öğrenme aktivitelerinden kesitler sunarak ziyaretçilere hoş 

deneyimler yaşatmayı planlamaktır. Şırnak’ta bilgi dolu eğlence Şırnaklının katılım 

gösterdiği organizasyona Valimiz Mehmet AKTAŞ, Vali Yardımcısı Tunahan 

EFENDİOĞLU, Belediye Başkan Vekili Turan BEDİRHANOĞLU, İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Nurettin YILMAZ,  halk eğitim merkezlerinin temsilcileri, okul müdürleri, 

çok sayıda öğretmen ve öğrenciler katıldı. ‘Şırnak Öğrenme Şenliği’ hayat boyu 

öğrenmeye katılmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, 

eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı 

etkinliklerin bütünü kapsamaktadır. 

 

 



 16  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

SOSYAL DESTEK PROGRAMI  (SODES) 

 

 2017 yılında Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak 10 projeyle başvuru yaptık. Bu 

projelerden 2’si Kalkınma Bakanlığımızca uygun görülmüştür. Ayrıca 1 projemizde Yedek 

olarak kabul edilmiştir. Mezopotamya’nın Büyük Düşü 2 ve Kadın eli ile gelişen Şırnak 

Projeleri başarılı bir şekilde yürütülüyor. 
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ULUSAL AJANS YURTDIŞI PROJELERİ 

 Geçen sene yazdığımız 3 tane K1 ve K2 projemiz kabul edilmemiştir.2018 

başvuruları açılmış olup yeni projelerimiz yazılmaya başlanmıştır. 
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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 verdik. 
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PROJE DÖNGÜSÜ EĞİTİMİ 

Başvuru Sahibi Kuruluş Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Yasal Statü Kamu Kuruluşu 

Talep Edilen Destek Türü Eğitim Verme 

Teknik Desteğin Süresi 3 Gün 

Kişi Sayısı  Her okuldan iki öğretmen olmak üzere 60 Kişi 
beklenmektedir. 

Bu Proje için İrtibat Kişisi AR-GE 

İrtibat Kişisi Telefon 04862165359 

İrtibat Kişisi Mail Arge73@meb.gov.tr 

 

Eğitimin Amacı 

AB Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimleri, katılımcıların Avrupa Komisyonu başta olmak üzere farklı fon kuruluşları 

tarafından açılan programlara proje teklifleri hazırlaması, Proje Yönetimini kavraması ve AB Hibe Programları 

konularında eğitilmelerini amaçlamaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar AB projelerini formatlarına uygun 

şekilde hazırlayabilecek ve devam ettirecek duruma geleceklerdir 

Gruplar halinde çalışma: Katılımcılar, proje fikirlerine ve hedefleyecekleri fonlara yönelik gruplandırılarak 

uygulamalı çalışma yaptırılacaktır. 
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DİCLE KALKINMA AJANSI 

 

 Dicle Kalkınma Ajansı 2018 Kentsel alt yapının geliştirilmesi ve ekonomik alt 

yapının geliştirilmesi Projeleri kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi 

liderliğinde 3 proje başvurusu yaptık .2 .000.000 TL yakın bütçeli projelerimiz 

kurumumuzun vizyonunu geliştirecek. 
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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 2019 yılından itibaren başlanacak. 
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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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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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GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI PROJELERİ  

  

 Bakanlığımız tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, 

gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini 

gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını 

artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde 

proje teklif çağrısına (2018 – II Genel Çağrı) çıkılmıştır. Bu kapsamda Şırnak İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE birimi olarak diğer kurumlarla beraber 3 proje başvurusu yaptık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

BİZ ANADOLUYUZ PROJESİ  

 

 İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığının beraber düzenlediği ´´Biz Anadoluyuz´´ Projesi 

kapsamında doğusuyla, batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle bir bütün olduğumuzu büyük bir aile 

olduğumuzu ve en önemlisi hep birlikte TÜRKİYE olduğumuzu gösteren İstanbul Gezimizden 

anlamlı kareler çekildi.Bu proje kapsamında ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerimizden 49 

kız 51 erkek toplam 100 öğrencimiz ve 5 rehber öğretmenimizle beraber 10-13 Mayıs tarihleri 

arasında İstanbul Gezisi düzenledik. Bu gezi sayesinde 100 öğrencimiz uçağa ilk kez binmenin 

heyecanını yaşamakla birlikte ilk kez de denizle buluşma fırsatı yakaladılar. Gezimizin ilk günü 

Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Miniatürk; ikinci gününde de Panorama 

1453 Tarih Müzesi, Eyüp Sultan Cami ve son olarak öğrencilerimizin Boğaz Turu gezisiyle son 

bulmuştur. Bu gezi kapsamında öğrencilerimizi en başından sonuna kadar ağırlayan, iller arası 

kardeşlik duygularını pekiştiren Şırnak’tan İstanbul’un Silivri ilçesine bir gönül köprüsü 

kurulmasına vesile olan öncelikle İstanbul Valiliğine, Silivri Kaymakamlığına, Silivri ilçesine 

bağlı Çağrıbey ve Ertuğrul Gazi ortaokulu idari personellerine, öğretmenlerine aynı zamanda 

öğrencilerimizi evlerinde misafir eden tüm güzide velilerine teşekkür ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

http://sirnak.meb.gov.tr/www/biz-anadoluyuz-projesi-gezdiriyor/icerik/976
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



 27  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

 

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. 

 

 

 

 

 



 30  

 ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜLÜĞÜ ARGE BÜLTENİ 

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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ORTAOKULLAR ARASI BİLGİ VE KÜLTÜR YARIŞMASI 

Müdürlüğümüz Temel Eğitim Şubesince düzenlenen ortaokullar arası bilgi ve kültür 

yarışmasında ilimiz merkez ve merkeze bağlı köylerdeki 36 ortaokulumuz yarıştı. Büyük bir 

heyecana sahne olan bilgi ve kültür yarışmasında finale 3 okul kaldı. Finalde Gazipaşa 

Ortaokulumuz, Kızılsu İmam Hatip Ortaokulumuz ve Meşeiçi Şehit Bülent Deveci 

Ortaokulumuz yarıştı.Büyük bir coşku ve heyecan içerisinde geçen yarışmada; Gazipaşa 

Ortaokulu birinci, Meşeiçi Şehit Bülent Deveci Ortaokulu ikinci, Kızılsu Ortaokulu üçüncü 

olarak yarışmayı tamamladılar.Yarışmada dereceye giren okullarımıza ödüllerinin İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Nurettin YILMAZ  tarafından takdim edilmesiyle yarışma sona erdi. 

 

 

 DİĞER FAALİYETLERİMİZ 
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NIN 98. YIL DÖNÜMÜ 

İLİMİZDE COŞKUYLA KUTLANDI 

 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. Yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 

Çocuk Bayramı, Şırnak Şehir Stadında şenlik havasında gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı. 
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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
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FATİH PROJESİ  

Fatih projesi kapsamında ilimiz merkez olmak üzere tüm ilçelerimizde çalışmalar 

devam etmektedir . 
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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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   Bültenimizle kamuoyunu müdürlüğümüzün AR–GE çalışmaları hakkında 

bilgilendirmeyi amaçlıyoruz, yayımladığımız bu e-bülten her yıl Ocak ve Temmuz ayında 

müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacak ayrıca basınımızla da paylaşılarak kamuoyu 

bilgilendirilmeye çalışılacaktır. Temel amacımız var olanı görüp, paylaşmak ve daha iyisini 

yapabilmek için öncü olmaktır.  

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM 
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