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BÜLTEN HAKKINDA  

Avrupa ülkelerinde “Kamu Mali Yönetimi” çalışmaları içinde AR-GE 
birimi ve bu birimin çalışmaları üzerinde titizlikle durulduğunu 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Bakanlığımızın 2004 yılından 
itibaren yenilikçi çalışmalar kapsamında; kaynakların etkili ve verimli 
kullanılması esasları çerçevesindeki çalışmalarını AR-GE birimleri 
yürütmektedir.  

Altı ayda bir yayınlanacak olan bu e-bülten ile kamuoyunu 
müdürlüğümüzün AR–GE çalışmaları hakkında bilgilendirmeyi 
amaçlıyoruz.  üçüncüsünü yayımladığımız bu e-bülten her yıl Ocak ve 
Temmuz ayında müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanacak ayrıca 
yerel basınla da paylaşılarak kamuoyunu bilgilendirilmesine 
çalışılacaktır. Eğitim-öğretime büyük fayda sağlayacağını 
düşündüğümüz bültenimizde il genelinde yapılan projeler, eğitim-
öğretim ve kültürel faaliyetler ile ilgili bilgi verilmektedir. 

Bu bültenle birlikte Ar-Ge faaliyetlerimizin daha geniş kitlelere 
ulaşacağını umut ediyoruz. 

 

 

 

 

 GİRİŞ 
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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 4. sayısı olan Ocak 2016 
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 2016 Ocak Bültenin  hayırlı 
olmasını diler, emeği geçenleri kutlarım.  

                                                                                        Evin PAYAN 

     Şırnak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı  
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  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 .Bu amaç doğrultusunda stratejik planımızı bitirdik .Tüm 
ilçe ve okullara rehberlik edildi .İlçeler ve okullar stratejik planlarını bitirdiler. Şimdiki 
hedefimiz 2015 yılına ait performans programı tamamlamak. 

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 branşlardaki 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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AVRUPA BİRLİĞİNİ ÖĞRENİYORUM 

 

 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin mali işbirliği kapsamında 
2011 yılı IPA-I programından finanse edilen ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, kısa adı ile “Öğrenciler AB’yi 
Öğreniyor Projesi” 25 Aralık 2014 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü sorumluluğunda uygulanmaya başlanmıştır. 
İki yıl sürecek olan projenin hedefi, toplumun AB’nin değerleri, 
politikaları ve temel haklara yönelik uygulamaları konusunda yüksek 
düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. 
Proje, özellikle ortaokul ve lise öğrencilerinin AB konusundaki 
farkındalıklarını etkin eğitsel tedbirler yolu ile artırmayı 
amaçlamaktadır. Bu seneki başvurular Mart 2016 yılında 
başlayacaktır. 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
                       
 Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse 
edilmektedir. 

 

 

 

PROJELERİMİZ 



  8   
  ŞIRNAK BÜLTEN 

AVRUPA BİRLİĞİNİ ÖĞRENİYORUM  

   AB Slogan yarışması 81 ilin katılımıyla yapıldı. İlimizde dereceye 
giren Cizre Kaymakam Mümin Heybet Ortaokulu 8. Sınıf 
öğrencilerimiz 1. Refik MONİS’e ödül olarak Laptop , 2. Ahmet 
Sezar AYKAÇ ‘a bisiklet ve 3. Robar ANT ’a Santranç  hediye eden 
eski İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ öğrencileri tebrik 
ederek; “Hiçbir emeğin karşılıksız olmadığını görmekteyiz. Çalışanın 
daima başarılı olduğu bir gerçektir. Bundan böyle çalışmalarınızı 
arttırarak taçlandırabilirsiniz” diyerek başarılarının devamını diledi. 

                               

Ayrıca projenin bu seneki çalışmalarına başlandı. 

 

 

Uygarlık; Olumlu, Uyumlu Olmak, Bir Bütün Olmak Demektir. 

  Henry Huxley 
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ÖĞRENCİLERDEN DEMOKRASİ ŞÖLENİ 
 Şırnak Merkez ilçe öğrenci meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Şırnak 
ÇPAL toplantı salonunda yapılan yoğun katılımlı programda açılış 
konuşmasından sonra adaylar kendilerini tanıttı ve projelerini 
anlattılar. Adayların tanıtım konuşmalarından sonra öğrenciler 
oylarını kullanmak üzere sandık başına gittiler. Yapılan seçimde 
Şırnak Özel Final Ortaokulu öğrencisi Muhammed Eren Korkuta da 
en fazla oyu alarak Şırnak Merkez İlçe Öğrenci Meclis Başkanı 
Seçildi. 
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OKULLAR HAYAT OLSUN PROJESİ  
 
 16 Ocak 2015 tarihinde İlimizde düzenlenen İl Yürütme Toplantısına 
Bakanlık temsilcisi Sayın Şah Murat ŞAHİNER, Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü, Orman İşletme Müdürlüğü temsilcisi, Belediye temsilcisi ve 
proje kapsamında bulunan okul müdürleri katıldı. Bakanlık temsilcisi 
´Okullar Hayat Olsun Projesi´nin Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Katılımcı Gönüllü 
Belediyeler işbirliğinde geliştirilen bir protokol olduğunu söyledi. Sn. 
Şahiner  ´Okullar Hayat Olsun Projesi´ ile MEB´e bağlı olarak faaliyet 
gösteren tüm okulların eğitim öğretim saatleri dışında, hafta 
sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin mahallelinin ve çevrenin 
hizmetine açılması gerektiğini ifade etti. ´Okullar Hayat Olsun 
Projesi´yle okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun projelere göre 
yeniden düzenlenmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler ve 
ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde peyzaj ve tasarımının 
yapılması, ağaçlandırılması ve çevrenin yararlanabileceği alanlar 
haline getirilmesini amaçladıklarını aktaran yetkili, projenin nasıl 
yürütüleceğini ve proje ortaklarının proje kapsamındaki görev ve 
yapılması hedeflenen katkılarını anlattı. 
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KİTAP OKUMA PROJESİ 

  Valiliğimizin katkıları ile öğrencilere kitap okuma alışkanlığı 
kazandırmak, kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olmak amacıyla 
Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Toplum Destekli Polislik Şube 
Müdürlüğü koordinesince ilimiz merkezi ve merkeze bağlı ortaokul 
öğrencilerine yönelik kitap okuma yarışması düzenlendi. Vali Ali 
İhsan Su yarışma sonucunda  dereceye giren öğrencileri Valilik 
toplantı salonunda kabul etti. Ziyarette Vali Yardımcısı Turan 
Bedirhanoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve  eski İl Milli Eğitim 
Müdürü Ahmet Alagöz ‘de yer aldı.  Vali Ali İhsan Su öğrencilerle 
tek tek tanışarak bir süre sohbet etti.  25 ortaokuldan toplamda 730 
öğrencinin katıldığı kitap okuma yarışmasında birinciye dizüstü 
bilgisayar, ikinciye tablet-pc ve üçüncü olan öğrenciye de fotoğraf 
makinesi hediye edildi. 
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MEZOPOTAMYANIN BÜYÜK DÜŞÜ ADLI SODES 
PROJEMİZ 

  Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimize  sosyal kültürel ve ekonomik 
gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik .Proje 
kapsamında yapacağımız etkinliklerden bir kaçı: Her okul bir tiyatro ,tiyatro 
festivali, sahne  sanatları kursu, piknik organizasyonu, Spor , Gitar ,Ebru sanatı 
,Tiyatro  kursları yapılacaktır . İlimiz bünyesinde proje kapsamında Cumhuriyet 
ortaokuluna kütüphane kurulmuştur. Proje koordinatörümüz İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Sayın Evin PAYANA katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI DESTEKLEME 
PROGRAMI 

 

 Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu arasında 08/09/2015 tarihinde imzalanan ve "TÜBİTAK 
Tarafından Desteklenen Bilim Fuarlarına Dair İşbirliği Protokolü" 
kapsamında yer alan "MEB'e bağlı okulların değişik kademelerinde 
eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerde bilim kültürünün 
gelişmesi" amacıyla 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı 2015-
2016 dönemi çağrısı açılmıştır. Başvurular 12 Ekim 2015 – 4 Aralık 
2015 tarihleri arasında bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden 
alınmıştır. 

 

                                        

 

En Önemli Ve Feyizli Görevlerimiz, Milli Eğitim İşleridir. Milli 
Eğitim İşlerinde Mutlaka Muzaffer Olmak Lazımdır. Bir Milletin 
Gerçek Kurtuluşu Ancak Bu Suretler Olur.  

                                                                  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK  
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STRATEJİK ORTAKLIK KA2 PROJESİ 

      Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 2014-
2015 eğitim öğretim yılında Plock (Polonya)  Belediyesi ile 
‘’Development Of Administrati ve Skills Dealing With Violence 
Problems At Schools’’ (Okular da ki Şiddet Problemleriyle Alakalı 
Yönetici Becerilerinin Geliştirilmesi) adlı bir Comenius Regio projesi 
yürütülmüştür. Projenin ilk hareketliliği Polonya’nın Plock kentine 
yapılmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda projeyi tanıtan bir logo 
tasarlanmıştır ve VPS adlı bir web sitesi de hazırlanmıştır. Polonya 
heyetinin ise Mart ayında Şırnak’a gelmişlerdir.. Projemiz kapsamı 
itibariyle şiddeti önleme ve şiddetle baş etme stratejilerine yer veren 
programlar geliştirerek ilimizde bu konudaki eksikliği gidermeyi 
amaçlamıştır. Ortaklaşa yürüttüğümüz Comenius Regio projemiz 
kapsamında  19-25 Ekim 2014 tarihleri arasında Polonya heyeti 
Türkiye’ye ikinci hareketliliğini düzenlemiştir.. Ayrıca İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Şerafettin TURAN’A teşekkür 
ziyaretinde bulunulmuş, İstanbul’un  tarihi ve turistik yerlerine geziler 
düzenlenmiştir. 
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 Proje devamında il milli eğitim müdürlüğü olarak proje kapsamında 
bizde Polonya’ya 3. Hareketliliğimizi gerçekleştirdik. Ziyaret 
kapsamında eğitimle ilgili gözlemlediğimiz çalışmaları not ettik. 

 

 

 

 Proje Mayıs 2015 tarihinde Polonya heyetinin 4 hareketliliği yapması 
ile beraber tamamlanmış bulunmaktadır .Proje kapsamında proje 
hesabımıza aktarılan hibe ile şiddete yönelik proje çalışmalarımız 
devam edecektir. 
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ÇEMBERİMDE GÜL OYA PROJESİ 

   Bu Proje kapsamında 81 ilden gelen yöresel malzemelerin tanıtımı 
yapılacak. Ayrıca her ilde sergisi yapılacak. Proje bir kültür projesi 
olduğundan dolayı burada ki esas amaç farklı bölge ve illerde ki 
maddi ve manevi dediğimiz kaybolmaya yüz tutmuş veya hala 
yaşamını sürdürmeye çalışan yerel kültürel özellikler hakkında bilgi 
sahibi olunması. Şırnak  ili olarak bizde AR-GE birimi olarak projeye 
ortak olduk .Halk eğitim merkezi müdürü Sayın Orhan KADIRHAN 
’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 81 il 81 kültür sloganıyla 
başlayan Ulusal  kültür projesi olan “Çemberimde Gül Oya”  sevgiyi, 
dostluğu , kardeşliği temel almaktadır . Proje ile kaybolmaya yüz 
tutmuş yerel kültürel özelliklerin tanıtılması amaçlamaktadır. 

 

 

   

 

Kendi Kültürü İle İlgisi Olmayan İnsan, Ülkesinin Yabancısıdır.  

                                                                                 Ludwig Tieck  
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STRATEJİK PLAN UYGULAMALARI İZLEME VE 
DEĞERLENDİRME SEMİNERİ 

   Stratejik Planlama ve Yönetim Dairesi Başkanlığı’nca düzenlenen 
“Stratejik Plan Uygulamaları İzleme ve Değerlendirme Semineri”ne 
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi üyesi HAKAN EREN 
katılmıştır. Sayın MEB Müsteşarımız Yusuf TEKİN’nin de katıldığı 
Seminerde, Sayın müsteşarımız konuşmasında Millî Eğitim Bakanlığı 
gibi istatistiki bilgiler verildiğinde ne kadar büyük olduğu daha da 
anlaşılan bir kurumun,  yönetilebilmesi için stratejik yönetim 
anlayışının vazgeçilmez olduğuna vurgu yapmıştır 

"Bugün Uygulamaya Geçirilen İyi Bir Plan, Yarın Uygulanacak 
Mükemmel Bir Plandan Daha İyidir." 
                                                                                  George Patton 
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TÜBİTAK 2015 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ 
ARAŞTIRMAPROJELERİ YARIŞMASI 

  2015 eğitim öğretim yılında Şırnak ili olarak 387 proje başvurusu 
yaptık. 2015 yılı ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışması 
bölge sergisine davet edilen projelerimiz. 

1-)ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK ÇOK PROGRAMLI ANADOLU 
LİSESİ 

Arabidopsis Thalianana'da Transpozonların Görüntülenmesi 

2-)ŞIRNAK CİZRE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

Okul Ortamındaki Mikrobiyolojik Tehlike 

3-)ŞIRNAK CİZRE MERKEZ ANADOLU LİSESİ 

Güneşten Al Elektrik Enerjini 

4-)ŞIRNAK CİZRE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

Van Depreminin Kaotikliği 

5-)ŞIRNAK CİZRE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ 

Bitkisel Yağlar Kullanılarak Güneş Kremi Elde Edilmesi 

6-)ŞIRNAK CİZRE FEN LİSESİ 

Liken Temelli Yenilenebilir Biyobozunur Film Eldesi Ve 
Karakterizasyonu 
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ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULA DEVAM 
ORANLARININ ARTIRILMASI OPERASYONU HİBE 

UYGULAMA EĞİTİMİ 

  Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın faydalanıcı olduğu “Özellikle Kız 
Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Operasyonu II Hibe 
Bileşeni” kapsamında imzalanan 46 adet hibe projesinin proje faydalanıcılarına 
yönelik olarak Hibe Projesi Uygulama Eğitimi faaliyetine Ar-Ge birimi üyemiz 
ABBAS UTKU YAŞAR katılım göstermiş ve Tematik İzleme Uzmanı olarak 
görevlendirilmiştir .Bu çerçevede, okula kaydı yapılan ancak çeşitli sebeplerle 
devam edemeyen çocukların eğitimlerini sürdürebilmeleri için aileler, 
eğitimciler, yerel kanaat önderleri ve idareciler nezdinde bir dizi çalışma 
gerçekleştirilecek. . Saha araştırmaları yapılacak. Eğiticiler eğitilecek, 
bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, festivaller düzenlenecek. 
Kent merkezlerinden köylere binlerce aileye ziyaretler gerçekleştirilecek, medya 
yoluyla geniş kitlelere ulaşılacaktır. 

 

 



  20   
  ŞIRNAK BÜLTEN 

İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM ORANLARININ 
ARTIRILMASI TEKNİK DESTEK PROJESİ  

 İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artırılması Teknik 
Destek Proje Bilgilendirme Toplantısına eski İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Ahmet ALAGÖZ, Bakanlığımız Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü temsilcisi Eğitim Uzmanı İbrahim ATAŞ, Proje 
Koordinatörü Damla GÜNEY, Kanaat Önderleri ve Okul Müdürleri 
katılmıştır. Toplantıda projenin, 12 pilot il ve 120 okulda uygulandığı 
ve ilköğretim kurumlarındaki devamsızlık oranlarının azaltılmasına 
yönelik olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca risk grubundaki öğrenciler 
tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.  Bu 
doğrultuda proje kapsamında yapılan veya yapılacak çalışmalar; 

1-)Alınması gerekli önlemleri tanımlamak ve politika tavsiyeleri 
geliştirmek 

 2-)Mevzuatı gözden geçirmek 

3-)Yeterli dil beceri seviyesinde olmayan çocukların temel dil 
becerilerini geliştirmelerine destek sağlamak. 
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MUTLU TOPLUM İÇİN MUTLU AİLE PROJESİ 

    İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü tarafından ortak 
projede son zamanlarda bölgemizde yaşanan şiddet olaylarının aile 
üzerindeki etkilerini azaltmak için Kaygı, Stres ve Hayata Tutunma  
hakkında ailelerde farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Yapılan 
eğitimler sonucunda toplumda bir farkındalık oluşacaktır. Toplumda 
karşılaşılan şiddet olaylarının aile üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azalması sağlanacaktır. 
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ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN ÖZGÜN PROJELER PROJESİ 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimimiz tarafından geliştirilen 
projemiz İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Ram tarafından da 
desteklenecektir. 

Bu proje kapsamında; 

  Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerin eğitim ihtiyaçları 
doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden  yararlanmasının 
sağlanması, 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanması, 

Özel eğitime  ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerinin sosyal ve fiziksel 
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayrılmadan planlanmasının 
sağlanması, 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin , eğitimleri planlanırken hazır 
bulunuşluk düzeylerinin dikkate alınması 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öğretim süreçlerinde ve 
değerlendirilmesinde uyarlamalar yapılması, 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin diğer öğrencilerle uyum 
sağlanmasına katkıda bulunarak akranları ile birlikte eğitilmelerine 
öncelik verilmesi, 

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerinin kesintisiz  
sürdürülebilmesi  için,  tüm  paydaşlarla iş birliği yapılması 
amaçlanmaktadır. 

                                          

 Eğitimde Feda Edilecek Fert Yoktur. 

M. Kemal Atatürk 
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SAĞLIKLI NESİL, SAĞLIKLI GELECEK PROJESİ 

   İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yeşilay Cemiyeti arasında 
‘Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek’ protokolü imzalanmıştır. Bu 
protokol, Şırnak İl Milli EĞİTİM Müdürlüğü ile başta madde 
bağımlılığı olmak üzere her türlü olumsuz alışkanlıklarla mücadeleyi 
kendisine hedef edinmiş olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şubesi 
arasında 2016-2017 eğitim öğretim yılında ilimiz dahilinde 
okullarımızda Yeşilay Cemiyeti şubesi ve Müdürlük işbirliği ile 
düzenlenecek olan etkinlikleri kapsayacaktır. 

                                        

              

                  

 



  24   
  ŞIRNAK BÜLTEN 

 

 

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN AHMET 
ALAGÖZ’ÜN AYRILIŞI 

 Eski İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ahmet ALAGÖZ bakanlığa 
geçtiği için yerine il milli eğitim müdür yardımcısı Nurettin yılmaz 
vekaleten geçmiştir .Sayın Ahmet Alagöz’e yeni görevlerinde 
başarılar dileriz. Ayrıca Sayın ALAGÖZ kurumdaki herkesle tek tek 
vedalaşıp ilimizden ayrılmıştır. Nurettin beye de ilimiz için yapacağı 
çalışmalar için şimdiden başarılar diliyoruz. 

 

 

 

 

 

 DİĞER FAALİYETLERİMİZ 
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OKUL ZİYARETLERİ  

 İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Nurettin YILMAZ göreve gelir 
gelmez okulları yerinde ziyaret etmiştir .Ziyaret sırasında çeşitli notlar 
almıştır .Ayrıca gittiği okullarda öğrencilere çeşitli hediyeler 
vermiştir. 
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VAN İLİ BÖLGE ÇALIŞTAYI 

 Milli eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Bölge 
Çalıştay’ı  Van da yapıldı. Van-Şişli Öğretmenevin de gerçekleşen 
çalışta ya; Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yunus Yağmur ve 
destekleme ve yetiştirme kurslarından sorumlu şube müdürleri katıldı. 
Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizde katıldık. 
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İLKÖĞRETİM HAFTASI 

 İlimizde İlköğretim haftası İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Evin 
Payanın katılımı ile coşkuyla kutlandı. 
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 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ 

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 92. yıl dönümü kutlamaları, 
Şırnak Kapalı Spor Salonunda Vali Ali İhsan Su´nun katılımıyla, 
gerçekleştirildi. Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında ilk olarak, Vali 
Ali İhsan Su Şırnak Kapalı Spor Salonunda kutlamalar için bulunan; 
protokol, halk, öğrenci ve öğretmenlerin 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulup  İstiklal Marşımızın 
okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN´ın , 81 ilimizde ve dış temsilciliklerde okunmak üzere 
göndermiş olduğu  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı 
okundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, il 
merkezindeki okullarda okuyan öğrenciler tarafından günün anlam ve 
önemini ifade eden şiirlerin okunması,  diğer öğrenciler ve sporcular 
tarafından gerçekleştirilen; dans, taekwondo ve halkoyunları 
gösterileri ile son buldu. 
  Program sonunda, Vali Ali ihsan Su ve il protokolü tarafından il 
genelinde yapılan müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri 
verildi. Program bitiminde Vali Ali İhsan  Su´ya, yanına gelen 
çocuklar tarafından çiçek verildi. 
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ŞIRNAK´TA ÖĞRETMENLER GÜNÜ COŞKUYLA 
KUTLANDI 

 Şırnak´ta Öğretmenler Günü etkinlikleri valilik önündeki Atatürk 
Anıtı´na çelenk konulmasının ardından İl Kültür ve Turizm 
Merkezi´nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın 
okunmasının ardından, Milli Eğitim Müdür V. Nurettin YILMAZ, 
günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Programa Şırnak 
Valisi Ali İhsan SU, Protokol üyeleri, kurum amirleri, öğretmen ve 
öğrenciler katıldı. Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler de 
yemin ettikten sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu. Güzel 
Sanatlar Lisesi koordinatörlüğünden oluşturulan öğretmenlerden 
oluşan müzik topluluğu çeşitli şarkılar söyledi. Resim, şiir ve 
kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. 
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ULU ÖNDER ATATÜRK VEFATININ 77. YILINDA 
TÖRENLERLE ANILDI 

  Vali Ali İhsan Su’nun Valilik Çelengini Atatürk Anıtına sunmasının 
ardından Garnizon Komutanlığı Çelengi de 23. Jandarma Sınır Tümen 
Komutanı Tümgeneral Abdullah BAYSAR tarafından sunuldu. 
Saatler 09:05´i gösterdiğinde ise iki dakikalık saygı duruşunda 
bulunularak ardından İstiklal Marşımız okundu. Valilik önündeki 
Anma programı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda 
gerçekleştirilecek Anma Programı ile devam edilmek üzere, sona erdi.  
Programda Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden 
oluşan müzik grubu tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün 
sevdiği türküler ve marşlar seslendirildikten sonra, Anma 
Programında son olarak okullar arasında yapılan Atatürk konulu 
resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında birinci olan öğrencilere 
Vali Ali İhsan SU ikincilere Garnizon Komutanı Tümgeneral 
Abdullah BAYSAR ve üçüncülere de Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet 
Akif DÖNERTAŞ tarafından ödülleri verildikten sonra program sona 
erdi. 
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2015 YILINDA  AÇILAN OKULLARIMIZ  

-Beytüşşebap Mutluca İlk ve Ortaokulu  

-Yeşil Öz İlkokulu 

-Cemil Gökçe İlkokulu 

-Cemil Gökçe Ortaokulu 

-Mutluca Ortaokulu 

-Cizre İlkokulu 

-Yafes İlkokulu 

-Rehberlik Araştırmak Merkezi 

-Girikova İlkokulu 

-İdil İlkokulu 

-Kız İmam Hatip Lisesi 

-Yukarı Yavşan Ortaokulu 

-Uçarlı Ortaokulu 

-Zeynel Abidin İlkokulu 

 
Açılışına katıldığımız okullarımızdan Beytüşşebap Mutluca Ortaokulu 

açılış törenimiz. 
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TÜRKİYE HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI 

 Eski  Şırnak İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ALAGÖZ 
İstanbul’da düzenlenen liselerarası halı saha turnuvasında Türkiye 
birincisi olan Şırnak ÇPAL öğrencilerini makamında kabul ederek 
başarılarından dolayı tebrik etti. öğrencileri ödüllendiren Ahmet 
ALAGÖZ “Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi  kutluyorum. 
Gençlerimizin Diyarbakır da   10 takımı yenmesi, İstanbul da Türkiye 
birincisi olması Şırnak ili adına son derece gurur vericidir. 
Öğrencilerimiz ; azimlerini bırakmasınlar, gayret etsinler sporcu 
kişiliklerini zinde tutsunlar, antrenmanlarını çalışmalarını eksiksiz 
yapsınlar, bizler ve  beden eğitimi öğretmenlerimiz 
öğrencilere  yardımcı olmaya devam edecektir. Çok genç yaşta bu 
başarıları artarak devam edecektir. Kendilerini çok daha iyi yerlerde 
görmek istiyoruz.” diyerek başarılarının devamını diledi. 
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 ŞIRNAK’TA KARNE SEVİNCİ 
 

  Şırnak’ta 141 bin 328 öğrenci karne alarak dönem sonu tatiline girdi. 
Karne dağıtımı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulunda tören 
düzenlendi. Şırnak’ta 141 bin 328 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline 
girdi. Karne dağıtımı dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulunda  tören 
düzenlendi. Törende Eski İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ, İl 
Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice ÇİFTÇİ DENGİZ , Eski İl Milli 
Eğitim Şube Müdürü Mesut COŞKUN , İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Mirza TETİK ve  Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan KADIRHAN 
öğrencilere karne dağıttı. Karne sevinci yaşayan öğrencilerin bir 
çoğunun "Teşekkür, Takdir, Onur, Başarı ve Üstün Başarı Belgeleri " 
alması katılımcıları sevindirdi. Çok azda olsa karnesinde bir kaç dersi 
düşük nota sahip öğrencilerimizin önümüzdeki senede bu derslerine 
daha çok önem vererek başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu 
belirten eski Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ , tüm öğrenci ve 
öğretmenlerimize iyi tatiller diledi. Ayrıca Cumhuriyet Ortaokuluna 
müdürlüğümüzce satranç takımları armağan edildi 
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İLİMİZ MERKEZ YENİ MAHALLE ANAOKULU YIL SONU 
GÖSTERİSİ  

  Şırnak Merkez Yeni Mahalle Anaokulu yıl sonu şenlikleri 
kapsamında 27.05.2015  tarihinde İl Kültür Merkezi tiyatro salonunda 
yıl sonu gösterilerini sundu. Gösteriye eski İl Milli Eğitim Müdürü 
Yardımcıları Mehmet Tahir BÜDÜN, Nurettin YILMAZ; Okul 
müdürleri ve veriler katıldı. Her sınıfın farklı sunduğu etkinlikler 
büyük ilgi gördü. 

  Okul Müdürü Nurten BARAN "Bugün çocuklarımız yıl boyunca 
öğrenmiş oldukları etkinliklerden bir demet sunacaktır. Sizlere göre 
şov niteliğinde olan gösterimiz, eğitsel açıdan çocuklarımızın 
kendilerine olan özgüvenleri, sağlıklı ve gelişiminin özelliklerini 
gösterdiklerinin, bende varım dediklerinin bir kanıtıdır." Dedi. 
Sergilenen etkinliklerden sonra mezuniyet töreni yapıldı. Diplomalar 
çocuklara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin YILMAZ ve 
öğretmenleri tarafından verildi. Diploma töreninden sonra Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin YILMAZ, okul müdürü ve 
öğretmenlere yapmış oldukları etkinlik için teşekkür ederek 
öğretmenlere plaketlerini sundu.    
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ŞİMDİ DÜŞÜNME ZAMANI 2015 TEKNOLOJİ VE TASARIM 
ULUSAL SERGİSİ 

      23-24 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “ŞİMDİ 
DÜŞÜNME ZAMANI 2015 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ ULUSAL sergisine Şırnak ilimizi 
temsilen Silopi Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu 
Müdürü Zeynep SARIÇİÇEK yönetiminde, okul öğrencileri Saadet 
ACET ve Nazlı TOPRAK katılmıştır.  Öğrencilerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz. 
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TÜBİTAK BİLİM FUARI 

     Fen ve Teknoloji  öğretmeni  Sayıner TUĞ 
koordinatörlüğünde  yürütülen  Fuarda, öğrenciler tarafından 
oluşturulan bilim sokağı, tavanda sergilenen güneş sitemi ile birlikte 
40 proje görücüye çıktı.   Açılışa katılan eski İl Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet ALAGÖZ, proje ve deneylerin yer aldığı stantları gezerek, 
öğrencilerle sohbet etti. ALAGÖZ, yaptığı açıklamada TÜBİTAK´ın 
bilim alanında çalışan Türkiye´nin en seçkin kuruluşu olduğunu 
belirterek, öğrencilerin yarınlara hazırlanmasında bu tür projelerin 
anlamlı olduğunu, proje üreten ve sergileyen öğrencileri tebrik ettiğini 
dile getiren ALAGÖZ, şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz gerçekten çok 
güzel bir çalışma gerçekleştirmişler. Kendilerini tebrik ediyorum, 
başarılar diliyorum. Bütün öğretmen arkadaşlarımın bilimsel 
çalışmalarda daha gayretli olmalarını, daha çok çalışmalarını arzu 
ediyorum. Öğretmen arkadaşlarımın çoğu bu bölgede  göreve 
yeni  başladı. Öğretmenlik sevgi mesleğidir, severek ve isteyerek 
görevinizi yapıyorsanız, önünüzde hiçbir engel olmaz. İçinizde 
isteksizlik varsa, inanın başarılı olmak mümkün değil. Hayata kırgın 
ve küskün olarak devam edersiniz, başarılı olamazsınız. Bunun için 
öğretmen arkadaşlarımın öğrencilerine bir ağabey, kardeş, baba, anne 
şefkati ve sevgi ile yaklaşımlarını tavsiye ediyorum." 
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FATİH PROJESİ 

   Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, MEB Bakanımız Sayın 
Nabi AVCI ve diğer bakanlarımızın da katılımlarıyla FATİH Projesi 
kapsamında verilmekte olan tablet bilgisayarların dağıtımı töreni Ankara’da 
yapıldı. İlimizde de Valimiz Sayın Ali İhsan Su ve İl Milli Eğitim Müdürümüz 
Ahmet Alagöz, okul idarecileri ve öğrencilerin katılımıyla Cumhuriyet Anadolu 
Lisesi 9. Sınıf Öğrencilerine tablet bilgisayarların dağımı törenle gerçekleştirildi. 
2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı başında pilot olarak seçilen 16 Ortaöğretim 
okulumuza toplam 400 Etkileşimli Tahta ve Yerel Alan Ağı kurulumu yapıldı.  
Aynı şekilde 2014-2015 Mayıs ayı itibariyle kalan 17 Ortaöğretim okulumuza 
555 Etkileşimli Tahta ve Yerel Alan Ağı kurulumu yapılmıştır. Böylelikle İl 
genelinde ki tüm (müstakil binası bulunun) liselerimizin sınıflarına Fatih Projesi 
kapsamında Etkileşimli Tahta ve internet bağlantısını sağlayan Yerel Alan Ağı 
kurulumu tamamlanmış oldu. Aynı şekilde proje kapsamında il genelinde 66 
ortaokul ve ilkokuldaki tüm sınıf ve idari odaların internete erişimleri için keşif 
çalışmaları bitirilmiş ve Yerel Alan Ağı kurulumuna başlanmıştır. Kalan 
okullarımızın da keşif çalışmaları devam etmektedir. Bu okullarımıza 2015 yılı 
içerisinde 2.411 Etkileşimli Tahta kurulumu için planlama yapılmıştır. Ayrıca 
Fatih Projesi kapsamında 2015 Eğitim – Öğretim Yılında 509 okulumuza A3/A4 
çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ 

  Cizre Fen Lisesi´nde okuyan; 2015 yılı Yüksek Öğretime Geçiş 
Sınavı´nda büyük bir başarı sağlayarak Türkiye 166.sı, 452.si ve 
2009.su olan öğrencilerimiz ile Van´da yapılan TÜBİTAK bölge 
finalinde dereceye giren öğrenciler Vali Sayın Ali İhsan SU´yu 
makamında ziyaret ettiler. Eski İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet 
ALAGÖZ, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü M.Emin BOZKUŞ, Cizre 
Fen Lisesi Müdürü Selim  DURAN, öğretmen Şerif BALCAN ile 
öğrencileri makamında kabul eden Ali İhsan SU, gençlerin ve 
çocukların özellikle eğitim alanında dereceye girmelerinin kendisini 
çok mutlu ettiğini belirterek: "Hem kendilerini tebrik ediyoruz, hem 
de öğrencilerimizi yetiştiren çok değerli eğitimcilerimizi ve 
öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." dedi. Ziyarette kendisine çiçek 
takdim eden öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Ali İhsan Su 
başarılı öğrencilerimizi altınla ödüllendirerek, başarılarının devamını 
diledi.  
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İLİMİZDE ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASINDA BİLGİ YARIŞMASI  

 Ortaöğretim okulları arasında Bilgi Yarışması Finali yapıldı. Yapılan 
yarışmada Şırnak Merkez Fen Lisesi birinci olmuştur. 
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ŞIRNAK´TA, "GENÇ BİLALLER EZAN VE KUR´AN-I 
KERİM´İ OKUMA YARIŞMASI" 

   Şırnak´ta Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) tarafından 
" Genç Bilaller Ezan ve Kur´an-ı Kerim´i Okuma Yarışması" 
düzenlendi.  Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen 
yarışmaya, İl Müftüsü Ahmet Özkan, Eski Milli Eğitim Müdürü 
Ahmet Alagöz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, 
kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. öğrencilerinin 
ilahileriyle renklendirdiği yarışmada, dereceye giren 
öğrenciler, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Birinciye ödülü vermek 
için kürsüye gelen Milli Eğitim Müdürü Alagöz, Kur´an-ı 
Kerim´in, ezanın memleket ve milletten eksik olmaması temennisinde 
bulundu. 

 Yarışma birincisi Ferit Akdağ, ise "Yarışmaya girdiğim için çok 
mutlu ve heyecanlıyım. Birinci olmamda büyük emeği olan 
hocalarıma çok teşekkür  ediyorum" şeklinde konuştu. 
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İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE ANADOLU İMAM 
HATİP LİSELERİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM KALİTESİNİN 

ARTTIRILMASINA YÖNELİK TOPLANTI  

Din Öğretimi Hizmetlerinden sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Hatice ÇİFTÇİ DENGİZ  bakanlığında ilçelerde Din Öğretimine 
bakan şube müdürleri ve İl geneli İmam Hatip Ortaokulları ve 
Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürlerinin  katılımıyla Şırnak 
öğretmenevinde bir toplantı yapıldı. İmam Hatip Ortaokulları ve 
Anadolu İmam Hatip Lisesin’ deki eğitim-öğretim faaliyetlerinin 
değerlendirildiği toplantıda yapılan çalışmalar ile alakalı bilgi 
alışverişinin yanında önümüzdeki dönemle ilgili düşünülen çalışmalar 
istişare edildi. Bir sonraki eğitim- öğretim dönemi ve dönem sonunda 
yapılması planlanan “İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam 
Hatip Lisesi eğitim-öğretim faaliyetleri çalıştayı “ ile ilgili bir eylem 
planı  hazırlaması kararı alınarak , daha iyi ve kaliteli bir eğitim – 
öğretim için karşılıklı bir bilgi alışverişinde bulunuldu .İl Müdürü 
Nurettin YILMAZ , İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin 
katılımıyla gerçekleşen yemeğin ardından toplantı sona erdirildi. 
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MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE SEMİNERİ 

  Şırnak Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Şırnak Emniyeti 
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak düzenlediği 
‘MADDE BAĞIMLILIĞI’ semineri Şırnak Merkez ve Merkeze bağlı 
tüm okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Katılan Tüm okul 
müdürlerine teşekkür eder konuyla ilgili çalışlarında başarılar dileriz. 
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EĞİTİMDEKİ SORUNLAR VE BAŞARIYI ARTTIRMA 
TOPLANTISI 

    Eski Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet ALAGÖZ Başkanlığında 
Okul Müdürleri ile Şırnak Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi´nde 
"Eğitimdeki Sorunlar ve Başarıyı Arttırma" konulu toplantı yapıldı. 

   Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavları ile ilgili yapılan 
toplantıya başkanlık yapan Eski Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
ALAGÖZ, 2014-2015 eğitim öğretim yılının İlimize, Ülkemize, 
Türkiye´deki 18 milyon öğrencimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı 
Hak´tan niyaz ediyorum. İnşallah bu dönemimiz birinci 
dönemimizden çok daha iyi diye umut ve temenni ettiğini 
söyledi. Eski Şırnak İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ALAGÖZ: 
"Bizim bugün burada birinci önceliğimiz temel eğitimden 
ortaöğretime geçiş sınavını değerlendirmek, ikincisi de YGS´deki 
başarımızı arttırmak olacak. Nisan ayı sonunda da Temel Eğitimden 
Orta Öğretime Geçiş sınavları yapılacak. Arkadaşlarımızdan isteğimiz 
birinci dönemde gösterdikleri gayretten daha fazla gayret göstererek 
başarılarını arttırmak olacak. Bu bizim için çok önem arz etmektedir. 
Bizim asıl görevimiz eğitim ve eğitimdeki kaliteyi arttırmak olacaktır. 
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MERKEZİ ORTAK SINAV TOPLANTILARI  

       Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için öğretmenlerimiz ve 
öğrencilerimiz sınav sistemi ile ilgili bilgilendirildi.  
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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 olarak her türlü desteği 
sunmaktayız. 

 

 

 

HOŞGELDİNİZ

ŞIRNAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AB PROJELERİ İL KOORDİNASYON EKİBİ
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KÖY OKULLARI ZİYARETİ 

     Eski  İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet ALAGÖZ beraberinde 
Şube Müdürü Ramazan KURKUT ile birlikte merkeze bağlı Kızılsu 
ve Suluklu köylerindeki ilk ve ortaokullarda incelemelerde bulundu. 
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ahmet ALAGÖZ, yöneticilerden 
okulların durumu hakkında bilgi aldı. Ahmet ALAGÖZ yaptığı 
açıklamada, bölgede görev yapan öğretmenlerin özveriyle çalıştığını 
belirterek, "Bölgenin hassasiyetlerinin farkındayız. Müdürlük olarak 
her zaman sizlerin yanındayız" dedi. 
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FATİH PROJESİ 

 İlimizde Fatih Projesi kapsamında ağ alt yapı kurulum çalışması 
süren 19 ortaöğretim okulunun müdür ve Bilişim Teknolojileri 
öğretmenlerine, FATİH Projesinden sorumlu Şube Müdürü Mirza 
TETİK ve Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü İsmail BAYRAM 
tarafından ağ alt yapı çalışmaları sırasında takip edilecek iş ve 
işlemlerle ilgili seminer verildi.  

 

 

 

“Uygarlığımızın Geleceği Bilimsel Düşünme Alışkanlığımızın 
Gitgide Yayılmasına Ve Derinleşmesine Bağlıdır.” 
                                                                                  John Dewey 
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2015-2019 STRATEJİK PLAN TOPLANTISI 

       İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 stratejik planlama 
çalışmaları 2013/26 sayılı Genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı 
ile başlatılmış ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda İl 
Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı tamamlanmıştır.. İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve AR-GE 
personelinin katıldığı toplantıda Stratejik Planın tamamlanmasından 
sonra ilçe ve okulların stratejik planlarını tamamlamaları için rehberlik 
edilmesi kararı alındı .Bu bağlamda ilçeler ve okullara rehberlik 
edilerek tüm ilçe ve okulların stratejik planlarını hazırlamaları 
sağlanmıştır. Bu yoğun geçen tempoda Şırnak Stratejik Plan İl 
koordinatörü Hakan EREN’e yaptığı çalışmalar nedeni ile teşekkür 
ederiz. 
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                    EN ÇOK KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER 

 

 İlkokul ve Ortaokul bazında Merkez İlçe geneli en çok kitap 
okuyarak ilk üçe giren öğrenciler eski İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
ALAGÖZ tarafından ödüllendirildi. Birinciliğe giren öğrenciye altın, 
ikinci ve üçüncüye giren öğrencilere ise farklı ödüller verildi. 
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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. 

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜR 
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