
ÖNSÖZ 

GĠRĠġ 

Tekirdağ Ġl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü AR-GE Biriminde 

Aralık 2014 itibariyle 5 Öğret-

men görev yapmaktadır. Bu 

öğretmenlerin 3’ü araĢtırma, 

stratejik planlama ve kalite 

geliĢtirme ekibinde (ASKE), 

2’si ise projeler ekibinde (PEK) 

yer almaktadır. Aralık ayı ba-

Ģında 1 öğretmen Ġlk Defa ve 

Yeniden Müdür Olarak Yapılan 

Görevlendirmeler kapsamında 

birimden ayrılmıĢtır.  

AR-GE birimi stratejik planla-

ma çalıĢmalarının yanı sıra Ġl 

millî eğitim müdürlüğünün 

kurumsal kapasitesi ve kurum 

kültürünün geliĢtirilmesi amaçlı 

konferans, seminer, eğitim 

çalıĢtayları, yerel, ulusal ve 

uluslararası projeler gibi faali-

yetler yürütmektedir.   

 

Süreç içerisinde okul ve ku-

rumlarımızla, üniversite, sivil 

toplum kuruluĢları, vakıflar, 

dernekler ve yerel yönetimlerle 

iĢbirliğine gidilmektedir.   

 

Tekirdağ Ġl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü AR-GE birimi olarak 

mevcut potansiyelimizi en etki-

li Ģekilde kullanarak eğitim ve 

öğretimin hizmet kalitesini 

artırmaya yönelik çalıĢmaları-

mız devam edecektir.  
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Bakanlığımızın 08.05.2014 tarih ve 1843555 sayılı yönergesi kapsamında il AR-GE ekiple-

ri çalıĢmalarını içeren dokümanı, yönergedeki bülten formatına uygun Ģekilde hazırlayarak Ocak ve 

Temmuz aylarının ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yayınlamalı ve 

elektronik posta ile Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa (SGB) göndermesi gerekmektedir.  

 

Bu kapsamda AR-GE birimi bülteninin ikinci sayısını hazırlamıĢ bulunmaktayız. Ocak 

2015 bülteni ile Temmuz-Aralık 2014 tarihleri arasında Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi 

tarafından yürütülen çalıĢmalar kamuoyu ile paylaĢılmaktadır. Yapılan çalıĢmaların eğitim-öğretim 

anlamında ilimize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teĢekkür ederim. 

Halis ĠġLER 

Milli Eğitim Müdürü 



Ġlimiz Muratlı ilçesi Hacı Rafet GümüĢ Ġmam Hatip 

Lisesi 10. sınıf öğrencisi Nergize IĢıkgün, yazdığı Ģiir-

lerini bir araya getirdiği "Ya Rab" isimli Ģiir kitabını 

makamında ziyaret ettiği Ġl Milli Eğitim Müdürümüz 

Sayın Halis ĠġLER´e hediye etti. 

 

Öğrencimizi gönülden tebrik eden Milli Eğitim Müdü-

rümüz de öğrencimize hediyeler vererek Ģiirlerini oku-

yan öğrencimizle kitabı ve gelecekle ilgili hedefleri 

hakkında sohbet edip baĢarılarının devamını diledi. 

2– ĠYĠ ÖRNEKLER 

3- STRATEJĠK PLANLAMA ÇALIġMALARI 

neri’ne katıldı. Seminerin ar-

dından Geleceğe Yönelim 

çalıĢmaları yeni temalara uy-

gun olarak baĢlatıldı. Bu kap-

samda Stratejik Plan Üst Kuru-

lu toplantısı düzenlendi. Hiz-

met birimleri ile iĢbirliğine 

gidilerek birimlerden gelen 

talepler doğrultusunda gerekli 

düzenlemeler yapıldı.  Ġlçe, 

okul ve kurum stratejik planla-

rının Hazırlık Süreci ve Durum 

Analizini kapsayan kısımları Ġl 

Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE birimi tarafından incelen-

meye baĢlandı. ÇalıĢmaların 

zamanında ve tek elden yürü-

tülebilmesi açısından ilimize 

bağlı her ilçe için toplamda 11 

adet e-posta hesabı oluĢturul-

du. Bu hesaplar aracılığı ile 

çalıĢmalar koordine edildi. 20-

24 Ekim 2014 tarihinde ise AR

-GE birimi Antalya’da düzen-

lenen MEB 2015-2019 Strate-

jik Planlama Uygulamaları 

Semineri ve Kursu’na katıldı.  

 

Bakanlığımızın çalıĢma takvi-

minde yaptığı son değiĢikliğin 

ardından Ġl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü’nün yeni çalıĢma tak-

vimi hazırlandı. Ardından ilçe, 

okul ve kurumların yapması 

gereken çalıĢmalar hakkında 

bilgilendirme amacıyla her 

ilçeden stratejik plandan so-

rumlu Ģube müdürünün katılı-

mıyla bir toplantı gerçekleĢti-

rildi. Okul ve kurumların stra-

tejik planlarını değerlendirme 

ve onaylama yetkisi bağlı bu-

lundukları Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüklerine verildiğinden 

ilçelerde bu kapsamda gerekli 

çalıĢmalar baĢlatıldı. 

Bakanlığımızın 2013/26 sayılı 

genelgesi kapsamında devam 

eden 2015-2019 Stratejik Plan 

dönemi hazırlık çalıĢmaları 

yapılan planlama doğrultusun-

da sorunsuz bir Ģekilde devam 

etmektedir.   

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR

-GE birimi 22-26 Eylül 2014 

tarihinde Ayvalık’ta düzenle-

nen MEB 2015-2019 Stratejik 

Planlama Uygulamaları Semi-

“Geleceğe 

Yönelim 

çalışmaları yeni 

temalara uygun 

olarak 

başlatıldı.”  

Sayfa 2 TEKİRDAĞ  

Ayvalık SP Semineri 

Antalya SP Seminer ve Kursu 



4- ĠÇ KONTROL, Ġġ SÜREÇLERĠ, KAMU HĠZMET ENVANTERĠ, TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ, MEBNET,     

     PERFORMANS YÖNETĠMĠ VE BENZERĠ ÇALIġMALAR 

5- YEREL VE AB PROJELERĠ 

“ Yürütülen 

çalışmalar ile 

öğrencilerin 

yaşadıkları 

güçlüklerin 

önlenmesi 

sağlanacaktır.” 

Sayfa 3 Sayı 2 

Stratejik Plan Ġzleme-Değerlendirme Sistemi: 

2015-2019 Stratejik Plan dönemi boyunca Tekirdağ Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet birimlerinin yıllık faaliyet ve 

projelerinin izleme ve değerlendirmesini takip etmek amacıyla “Stratejik Plan Ġzleme-Değerlendirme Sistemi” geliĢtirilmiĢ-

tir. Bu kapsamda her hizmet birimine bir kullanıcı adı ve Ģifre tanımlanarak ilgili birimlere teslim edilmiĢ, örnek denemesi 

sorunsuz bir Ģekilde uygulanmıĢtır. Yeni plan dönemi ile birlikte hizmet birimlerinin yıllık eylem planları doğrultusunda 

yürüteceği tüm çalıĢmaları takip etme ve istenilen her an kolayca rapor alma imkânı sunulacaktır.  

 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Web Sitesi: 

Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi olarak güvenli bir ağ ortamında okul ve kurumlarla bilgi paylaĢımı ve bilgi 

toplanmasına olanak sağlamak, yürütülen çalıĢmaların daha etkin ve kısa sürede paylaĢılmasına olanak sağlamak amacıyla 

MEB veri tabanında AR-GE birimine ait bir Web sitesi kurulmasına yönelik çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır. Bu konuda ilgili tale-

bimize yönelik Bakanlığımızdan olumlu görüĢ alınmıĢtır.  

YEREL PROJELER: 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde Ģuan itibariyle yürütülen üç (3) yerel projemiz bulunmak-

tadır. Bunlar:  

A. EĞĠTĠM LĠDERLĠĞĠ 

a. Projenin özeti: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencileri-

miz içinde davranıĢ, akran iliĢkileri, kariyer planlama ve akademik baĢarı yönünden problemleri 

olanların tespit edilerek yürütülen çalıĢmalar ile yaĢadıkları güçlüklerin önlenmesi sağlanmaya 

çalıĢılacaktır.  

 

b. Projenin amacı: DavranıĢ problemi olan, arkadaĢları ve çevresiyle uyum sorunu yaĢayıp, bu 

sorunlarını nasıl çözeceğini bilemeyen, ders baĢarısı düĢük olan ya da meslek seçimi konusunda 

kararsız olan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme yapılması ve bu öğrencilere olumlu 

davranıĢ değiĢikliği kazandırılması. 

 

c. Projenin hedefleri:  

1.  Bireysel ilgi ve desteğe ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek, 

2. Bireysel ilgi ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin okul ortamında ve sosyal çevresinde yaĢadığı 

ve yaĢattığı sıkıntıları en aza indirebilmek, 

3. Öğrencilerin kiĢilik geliĢimlerine ve akademik becerilerine katkı sağlayarak eğitim seviyemizi 

yükseltmek, 

4. Öğretmen ve idarecilere çözüm odaklı iletiĢim becerileri eğitimlerini vererek problem çözme 

yeterliliklerini artırmak, 

5. Öğretmen ve idarecilere “Öğrenen Lider Öğretmen Eğitim”lerini vererek iletiĢim becerilerini 

geliĢtirmek. 



B. SANAL ORTAMDAN GERÇEK YAġAMA 

D. GELECEĞĠMĠZĠ KORUYALIM 

C. TECRÜBEN IġIĞIM OLSUN 

“İdareci, 

öğretmen ve 

kurum 

çalışanlarının 

motivasyonu 

yürütülecek 

çalışmalarla 

artırılmaya 

çalışılacaktır. 

Sayfa 4 TEKİRDAĞ  

a. Projenin özeti: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul 8. Sınıf ve ortaöğrenimde öğrenim gören 

öğrencilerimizin günümüzde teknolojinin yaygınlaĢmasına bağlı olarak, bilgisayar baĢında fazla 

ve bilinçsizce vakit geçirmelerinden dolayı arkadaĢları ve aileleri ile olan sosyal bağlarının zayıf-

laması ve bunun olumsuz etkileri giderilmeye çalıĢılacaktır. 

 

b. Projenin amacı: Teknolojinin olumsuz etkilerini azaltarak öğrencilere bilinçlenmesini katkı 

sağlamak. 

 

c. Projenin hedefleri:  

1. Teknolojik araçların ve internetin bilinçsizce ve gereğinden fazla kullanılmasını önlemek. 

2. Çocukların arkadaĢlarıyla ve ebeveynleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak. 

3. Öğrencilerin oyun, kitap okuma gibi hayal dünyalarını zenginleĢtirebilecek ayrıca yaparak ya-

Ģayarak deneyim edinebilecekleri etkinliklere daha fazla zaman ayırması. 

4. Öğrencilerin sosyalleĢmelerini sağlayarak yaĢam deneyimlerini artırmak. 

a. Projenin özeti: Tekirdağ ili genelindeki Anadolu ve Anadolu Ġmam Hatip Liselerinin 9 ve 10. 

sınıf öğrencileri ile proje kapsamındaki okullarda görev alan idareci, öğretmen ve kurum çalıĢanla-

rının motivasyonu yürütülecek çalıĢmalarla artırılmaya çalıĢılacaktır. 

 

b. Projenin amacı: Öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna geçiĢlerinde ve meslek seçimlerinde 

kendilerine rol model olabilecek; idareci, öğretmen ve kurum çalıĢanları gibi eğitim personelinin 

ise motivasyonunu artırabilecek,  davranıĢ, tutum ve yaptığı çalıĢmalar ile çevresine emsal teĢkil 

eden kiĢilerle bir araya gelmelerini sağlayabilmek. 

 

c. Projenin hedefleri:  

1. Eğitim personelini çalıĢma motivasyonlarını artırabilecek kiĢilerle bir araya getirebilmek. 

2. Öğrencilerin motivasyonunu, kiĢisel geliĢimlerini ve akademik baĢarı seviyelerini artırabilmek, 

3. Öğrencilerin bir üst öğrenime geçmiĢ öğrenci ve farklı meslek dallarından kiĢiler ile buluĢmalarını 

sağlayarak onların hayat deneyimlerini ve baĢarıya ulaĢma yöntemlerini öğrencilere aktarabilmek. 

a. Projenin özeti: Tekirdağ ili genelinde ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrencilerin zararlı alıĢ-

kanlıklardan uzak durmalarını sağlamaya yönelik çalıĢmalar yürütülecektir. 

 

b. Projenin amacı: Ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimizin sigara, alkol ve madde kullanımı-

na baĢlamalarına engel olmak, okullarda bilinçlendirme çalıĢmaları yaparak farkındalık meydana 

getirmek. 

 

c. Projenin hedefleri:  

1. Öğrenci velileri ve öğretmenler arasında sigara, alkol ve madde kullanımı ile ilgili farkındalık 

meydana getirmek. 

2. Öğrencilerimizin bu zararlı maddelerden kaçınmaları için öğretmen ve velilerin gerekli önlemleri 

almalarını sağlamak. 

3. Okullarımızda zararlı madde ile mücadelenin her zaman aktif olması ve okul kültürü haline gelme-

sini sağlamak. 



Avrupa Komisyonu Eğitim, 

Görsel-ĠĢitsel ve Kültür Ġcra 

Ajansı’nın (EACEA) finanse 

ettiği EREI-VET Projesi Avru-

pa’nın 12 farklı ülkesinden 15 

kurumun ortaklık yaptığı bir 

Ldv Networks projesi. Ülke-

mizden Tekirdağ Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nün ortak olduğu 

projede, Avrupa’da yer alan 

diğer proje ortakları mesleki 

eğitim alanında söz sahibi 

bölgesel eğitim otoriteleri gibi 

kurumlar. Proje mesleki eği-

timde uluslararası öğrenme 

hareketliliklerinin kalitesini ve 

sayısını arttırmayı hedefliyor. 

Projenin AB politikalarının, 

Europass ve ECVET gibi sis-

tem ve araçların mesleki eği-

timde uygulanabilirliğini arttır-

ma ve öğrenme çıktılarının 

tanımlanması gibi hedefleri de 

var. Tekirdağ Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesindeki mes-

leki eğitim kurumları Erasmus 

Plus Programı veya diğer ulus-

lararası ortaklıklar için Avru-

pa’dan kurumlarla iĢbirliği 

kurmak amacıyla bu ağdan 

faydalanabiliyor.   

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8-

12 Aralık 2014 tarihleri arasın-

da gerçekleĢtirilen Uluslararası 

Proje Hazırlama Eğitimi Semi-

nerinde, EREI-VET projesini 

tanıtan sunum Bakanlık tem-

silcileri, 81 ilden gelen Ar-Ge 

birimlerinde görevli katılımcı-

lar ve Ulusal Ajans uzmanı Sn. 

Abdullah ġahin nezdinde ger-

çekleĢtirildi.  

Finlandiya, Almanya ve Avus-

turya’dan çeĢitli okul ve ku-

rumlar projede ortaklık yap-

maktadır.  

webLab projesi bir weblog ve 

kiĢisel mentorluk sistemini 

kullanarak mesleki eğitimdeki 

genç insanların yurtdıĢındaki 

stajlarını desteklemektedir. 

Öğrenciler bu web tabanlı 

aracı stajlarını belgelendirmek 

ve öğretmenlerinden bireysel 

Avrupa Komisyonu Leonardo 

da Vinci Programı Yenilik 

Transferi projesi webLab, web 

tabanlı bir laboratuarda yeterli-

likleri geliĢtirmeyi hedefleyen 

yenilikçi bir projedir. 1 Ekim 

2013 tarihinde baĢlayan proje 

30 Eylül 2015 tarihinde sona 

erecek. Tekirdağ Milli Eğitim 

Müdürlüğünün de ortağı oldu-

ğu projede, Almanya Pader-

born Üniversitesi ile birlikte 

görevler ve faydalı tavsiyeler 

almak için kullanmaktadırlar. 

Proje kapsamında Tekir-

dağ’dan mesleki eğitim alanın-

da eğitim alan 2 öğrencinin 

Almanya’da stajları, Alman-

ya’dan 2 öğrencinin de Tekir-

dağ’a öğrenme hareketlilikleri 

gerçekleĢtirildi. Projenin 4. 

toplantısı 2014 yılı Kasım 

ayında Fransa’da gerçekleĢti-

rildi. 

AB PROJELERĠ: 

 

A. EREI-VET PROJESĠ 

B. WEBLAB PROJESĠ 

“Proje mesleki 

eğitimde 

uluslararası 

öğrenme 

hareketliliklerinin 

kalitesini ve 

sayısını 

arttırmayı 

hedefliyor.” 

Sayfa 5 Sayı 2 



8-12/09/2014 tarihleri arasında Trakya Kal-

kınma Ajansı toplantı salonunda düzenlediği-

miz Toplum Liderliği Eğitimi 1.Pilot Kursu 

eğitimi tamamlandı. Eğitimleri Anadolu Li-

sesi Matematik Öğretmeni Semih Marangoz 

ve Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Necmi 

Gündüz verdi. Ayrıca ARGE biriminden 

Sami Sözer, Emre Bilgin, Eren Akgül ve 

Namık Kemal Lisesi Rehber Öğretmeni Ser-

kan Tekinsoysal da eğitimlere ve eğitimlerin 

organizasyonuna destek verdi. 

Bu eğitimde hedefimiz Roman toplumu ile 

kamu/toplum arasında kültür elçileri yetiĢtir-

mek, sosyal içerme ile aktif vatandaĢlığı 

teĢvik etmekti. Bunun için öncelikle afiĢler 

hazırlanarak Aydoğdu ve Çiftlikönü mahale-

lerine asılarak duyurunun arabulucu olmak 

isteyen Roman vatandaĢlarımıza ulaĢması 

sağlandı. 1 Ekim tarihine kadar müracaatlar 

toplandı. Bu süreçte program kapsamında 

ziyareti planlanan kurumlar ile iĢbirliği yapı-

larak ziyaret tarihi ve saatleri belirlendi. 

Birinci Pilot Eğitime proje ortağı Norveç’ten 

iki eğitmen gözlemci de katıldı (Marianne 

Henriksen Øien, Tone Marie Galteland). 

Gözlemciler  kendi ülkelerinde de uygulanan 

eğitimler ile Türkiye’de uygulanan içerik ve 

yöntemler hakkında bilgi toplayarak e-

öğrenme modülünün geliĢimine katkı sağla-

mıĢlardır. 

Kursiyerlerimiz Serkan Kara, Erdem Kara-

man, Metin Yıldırım, ġükrü Candiker, Gök-

han Gezen, Özgür Sert, Neslihan Ġde, Cansu 

Akkurt, Yücel Darılmaz ve Eyüp Sürücü-

ler’di. 

Proje kapsamında Eğitmen Semih Marangoz 

ile proje yöneticisi Sami Sözer Yunanis-

tan’da ki proje ortağının çalıĢmalarını göz-

lemlemek amacı ile Atina’ya gittiler.  

Tüm ortakların proje eğitimleri bittikten son-

ra Semih Marangoz, Sami Sözer ve Emre 

Bilgin projenin değerlendirilmesi için yapılan 

2. Ortaklık Toplantısına katılmak üzere Dani-

marka’ya gittiler. 

1. Mesleki Eğitim ÇalıĢtayı:. Plan dönemi boyunca her yıl yapılması planlana çalıĢtaylar ile iĢ 

gücü piyasasının talepleri doğrultusunda öğrencilerin gerekli becerileri kazanmasına yönelik çalıĢ-

malar yaparak eğitim-öğretim ile istihdam iliĢkisi geliĢtirilmeye çalıĢılacaktır. 

 

2. Ortak Sınav Analiz Takibi: Tekirdağ ili genelinde Ortak Sınav sonuçlarına göre mevcut durum 

analizi çıkarılacak, elde edilen veriler güvenli bir ağ ortamında Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve 

okullarla paylaĢılacaktır. 

C. TOPLUMUN DEZAVANTAJLI GRUPLARINDAN HAREKETLE (MOVING FROM     

    THE MARGINS OF SOCIETY- MMS) PROJESĠ 

6- DĠĞER PROJELER 

2015-2019 Stratejik Plan Dönemi Ġçerisinde Yapılması DüĢünülen Projeler: 

“Proje göçmen 

ve azınlıkların 

içinde yaşadıkları 

toplumun bir 

parçası olmaları  

için araçlar 

geliştirmeyi 

hedeflemektedir.” 

Sayfa 6 TEKİRDAĞ  

2015-2019 Stratejik Plan 

Dönemi Ġçerisinde Yapılması 

DüĢünülen Projeler 



3. Öğrenci Devamsızlık Takibi: Ġl genelinde öğrenci devamsızlık oranının fazla olduğu ortaöğretimde öğrencilerin devamsız-

lık sebeplerini tespit etmek, bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üreterek devamsızlık oranını minimum düzeye 

çekmek, buna paralel olarak da öğrencilerin okulu tamamlama oranlarını artırmaya yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

4. Öğrenci GeliĢimi Ġzleme Projesi (ÖGĠP): 5. ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik yürütülecek olan projede; bir üst öğrenime 

geçen öğrencilerin hazırbulunuĢluluk düzeyleri il genelinde yapılacak genel bir deneme sınavı ile ölçülecek, eksikler tespit 

edilecek ve her ilçeye özgü hazırlanacak iyileĢtirme çalıĢmaları ile süreç içerisinde eksikler giderilmeye çalıĢılacaktır. Dört yıl 

boyunca devam etmesi planlana faaliyetler ile hem yürütülen çalıĢmaların sonuçları hem de öğrencileri bir üst öğrenimin ba-

Ģında ve sonundaki durumları düzenli olarak takip edilecektir.      

 

5. Stratejik Plan Ġzleme-Değerlendirme Sistemi: Stratejik Plan dönemi süresince kurulan izleme ve değerlendirme sistemi 

ile Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet birimlerinin yıllık eylem planlarında belirttikleri faaliyet ve projelerini gerçekleĢtirme 

durumları takip edilecek ve bunların düzenli olarak raporlanabilmesine imkân sağlanacaktır. 

 

Müdürlüğümüze 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde yapılan eğitim araĢtır-

maları baĢvurularından 26 adet araĢtırma çalıĢmasının, Milli Eğitim Bakanlığının 

07.03.2012 tarih, B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 ve 2012/13 sayılı “AraĢtırma, YarıĢma ve 

Sosyal Etkinlik Ġzinleri” konulu genelgeye uygun biçimde hazırlandığı tespit edilmiĢ ve 

gerekli yazıĢmalar neticesinde uygulanması uygun görülmüĢtür.  

8- EĞĠTĠM ARAġTIRMALARI 

7- SEMĠNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERĠ ÇALIġMALAR 

Stratejik Plan Üst Kurulu Toplantısı: 

22-26 Eylül 2014 tarihinde Ayvalık’ta düzenlenen MEB 2015-2019 

Stratejik Planlama Uygulamaları Semineri’nin ardından Geleceğe Yönelim 

ÇalıĢmalarına yönelik 07 Ekim 2014 tarihinde Stratejik Plan Üst Kurulu top-

lantısı yapıldı. Yapılan ve yapılması planlanan çalıĢmalar ilgili birimlere sunul-

du, birimlerin görüĢ ve önerileri alındı. Bu yönde gelen talepler doğrultusunda 

ilgili düzenlemeler yapıldı.  

Sayfa 7 Sayı 2 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri SP Bilgilendirme Toplantısı:  

20-24 Ekim 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen MEB 2015-2019 Stratejik Planlama Uygulamaları Semineri ve 

Kursu’nun ardından 28.11.2014 tarihinde Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yönelik bir toplantı yapıldı. Ġl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü’nün yeni çalıĢma takvimi sunuldu. Bu kapsamda ilçe, okul ve kurumların yapması gereken çalıĢmalar hakkında bil-

gilendirme yapıldı. 

Proje Döngüsü Semineri 

 

4 Aralık 2014 tarihinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Ġlkokulu’nda 40 katılımcı-

ya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından Proje Döngüsü semineri 

verildi. 



İş Etiket Satırı veya Sloganı 

ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Valilik Binası 59030  

SüleymanpaĢa/ TEKĠRDAĞ  

 

Telefon: +90 282 261 20 11  

 

 

Ar-Ge Birimi 

Öğretmenler Cad. Rehberlik ve 

AraĢtırma Merkezi 1. Kat 59030  

SüleymanpaĢa / TEKĠRDAĞ 

 

Tel: +90 282 293 27 14 

E-posta: arge59@meb.gov.tr 

 

  

KurtuluĢ SavaĢı döneminin güçlüklerle dolu ve iĢgal altında geçen yıllarından sonra 1923–

1924 eğitim yılında ilimizde; 59 okul; bu okullarda 92 öğretmen ve 4848 öğrenci  ile çıkılan yolda: 

 

Bugün itibariyle; 377 okul, 36 kurumda, 7993 öğretmen ve 163550 öğrenci ile büyük önder 

Atatürk’ün göstermiĢ olduğu “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” hedefine emin adım-

larla yürümekteyiz. 

 

“Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve meta-

netle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlan-

ması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.” 

                                   Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

 

  


