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1- GİRİŞ 
 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Biriminde 6 Öğretmen görev 

yapmaktadır. 4 öğretmen araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinde 

(ASKE), 2 öğretmen ise projeler ekibinde (PEK) görev yapmaktadır.  30 Haziran 2014 

tarihi itibariyle 4 öğretmen birimden ayrılmış, ayrılan öğretmenlerin yerine yeni 

öğretmenlere ekipte görev vermek amacıyla AR-GE birimleri yönergesi doğrultusunda 

ildeki tüm öğretmenlere duyuru yapılmıştır. Duyuru sonucunda, birimde görev almak 

isteyen ve yönergedeki kriterleri taşıyan 4 gönüllü öğretmen Temmuz ayı içerisinde AR-

GE biriminde görevlendirilmiştir.  

İl AR-GE ekibinin görevleri aşağıdadır. 

a) AR-GE biriminin görev alanına giren konularda düzenlenen mahalli hizmet içi eğitim 

faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almak. 

b) Öğretim yılı başında hazırlayacakları eğitim ve rehberlik planı doğrultusunda ilçe, 

okul ve kurumlara yerinde, rehberlik amaçlı eğitim vermek. 

c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık merkez birimleri 

tarafından verilen AR-GE birimi görevleri kapsamındaki görevleri yürütmek. 

ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE bülteni ve el broşürü gibi materyallerin 

hazırlanmasında görev alarak, birim çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını 

sağlamak. 

d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bilgi ve belgelerin rehberlik ve denetim 

birimlerinin denetimine ve Bakanlığın kontrolüne hazır hâlde düzenli bir şekilde 

tutulmasını sağlamak. 

e) Görev alanlarıyla ilgili olarak üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş 

birliği içerisinde çalışmak. 

f) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi 

amaçlı konferans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası projeler 

hazırlamak. 
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g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, 

konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmak. 

 

Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır: 

a) İl millî eğitim müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini 

koordine etmek. 

b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına 

rehberlik etmek. 

c) İl millî eğitim müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve 

faaliyet raporunu hazırlamak. 

ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, 

raporlamak ve güncellemek. 

d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine 

yönelik araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek. 

e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel 

göstergeleri ve hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak. 

f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını 

yürütmek. 

g) Millî eğitim müdürlüğü ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların 

memnuniyetini artıracak, vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik düzenlemeler için 

araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak. 

ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite 

yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara 

rehberlik yapmak. 

h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda 

araştırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve 

sonuçlarını ilgili mercilere sunmak. 

ı) Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, 

sempozyum ve panel gibi toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve 

tebliğleri il milli eğitim müdürlüğü web sitesinde yayınlamak. 
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i) İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını 

raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak. 

j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek ve 

araştırmacılar ile eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak. 

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu 

kapsamda yurt içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan 

üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. 

l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri ile ilgili 

iş ve işlemleri yürüten komisyona katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde 

yürütülmesini sağlamak. 

 

Projeler Ekibinin görevleri şunlardır: 

a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, 

bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak. 

b) İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme 

kapasitesini geliştirmek üzere eğitim vermek ve teknik destek sağlamak. 

c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına tanıtmak 

ve bu bağlamda projeler hazırlanmasında eğitim kurumlarına teknik destek sağlamak, 

sonuçlarını izlemek ve raporlamak. 

ç) AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde destek vermek. 

d) İl düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanan projelerle ilgili veri toplamak ve 

raporlamak. 
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2- İYİ ÖRNEKLER 
 

DEĞERLER OLİMPİYATI TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce planlanan Değerler 

Olimpiyatı yarışmasında Muratlı İlçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kübra ALİM 

“Ahde vefa” dalında Türkiye birinciliği; Elifnur GÖKYAR “Merhamet” dalında Tekirdağ İl 

birinciliği kazandı. Öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürümüz Halis İŞLER tarafından 

ödüllendirildi.  

 

 

JUDO’DA AVRUPA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ 

 

Tekirdağ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Ahmet Can ÇEKİÇ +90 kiloda 

Romanya´ da yapılan Ümit Milli Judo kategorisinde Avrupa 3.sü oldu. Okul Müdürü 

Üzeyir SOYSEV, Beden Eğitimi Öğretmeni Abdullah EROĞLU ile İl Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Halis İŞLER´ i makamında ziyaret etti. Öğrencimize tebrik eden 

müdürümüz öğrencimizi altınla ödüllendirdi. 
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EBRU NAYİM FEN LİSESİ PROJECİLERİNDEN TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ  

Bu yıl 12. si düzenlenen Özel Ege Proje Yarışması Türkiye Finallerine Ebru Nayim 

Fen Lisesi 2 biyoloji projesi ile katıldı. Bu projeler; biyoloji öğretmeni Nurcan ÇEVİK 

danışmalığında Abdullah Berkay DEMİREL ve Muhammed Talha AYGÜN’ün 

hazırladıkları “Evlerde Üretilebilen Antibiyotiklerin Staphyllococcus’lara Çözümü” ve 

biyoloji öğretmeni Gülsemin SAVAŞ TUNA danışmanlığında  Gözde DUYU ve Beril 

KOÇAK’ın hazırladıkları “Ağız ve Diş Sağlığında Kullanılan Materyallerin Hijyeninde 

BAC Tabletlerin Etkisi” adlı projelerdi. Beril KOÇAK ve Gözde DUYU’nun hazırladıkları 

proje yarışmada Türkiye Birincisi oldu.   

“Ağız ve Diş Sağlığında Kullanılan Materyallerin Hijyeninde BAC Tabletlerin Etkisi” 

adlı proje 09-12 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenen 22. International 

Environmental Project Olympiad’da ülkemizi temsil etmiş, 45 Ülkeden 119 projenin 

katılımıyla gerçekleşen yarışmada aynı ekibimiz üçüncü olmuştu. Çalışmalarından 

dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devam etmesini dileriz. 
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TEKİRDAĞ BELEDİYESİ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ’NDEN BİYOLOJİ 

ALANINDA BİRİNCİLİK 

 

MEF Eğitim Kurumları tarafından tüm dünyada ve Türkiye’de fen bilimleri 

alanındaki yetenekli lise öğrencilerinin önünü açmak amacıyla düzenlenen “23. 

Uluslararası Araştırma Projeleri Yarışması”nın ödülleri sahiplerini buldu. Biyoloji 

alanında "Ganos Dağı Ormanlı - Uçmakdere Güzergahı Bitki Atlası" isimli proje 

çalışmasıyla Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri birincilik ödülüne 

layık görüldüler. 

 

Ulusal ve uluslararası lise öğrencilerinin katıldığı yarışmaya bu yıl üç dalda (fizik-

kimya-biyoloji) 727 proje gönderildi. Seçici bilim kurulu bu projelerden 89 tanesini 

sergilemeye değer buldu. Yarışmaya Türkiye’den başka, 21 ülke katılım gösterdi. 

Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen Lisesi sergilenmeye değer görülen projeler 

arasındaki tek Anadolu Öğretmen Lisesi olarak bizi bir kez daha gururlandırmıştır.  

  

Tekirdağ Belediyesi Anadolu Öğretmen Lisesi Biyoloji Öğretmeni Kadir 

DÜŞÜNEN’i, öğrenciler Beril ERDİL ve Gülçe ÖZDEMİR’i bu çalışmalarından dolayı 

kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 
 

 Bakanlığımız 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlık dönemini 

16/09/2013 tarihinde yayınlamış olduğu 2013/26 sayılı genelgesiyle başlatmış oldu. Bu 

genelge gereği Bakanlığımızın belirlemiş olduğu çalışma planına göre Tekirdağ İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlık Programı ve Çalışma Takvimi oluşturuldu. 

 

 Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdürlüğü stratejik planın hazırlanması ve il genelinde 

eğitim ve uygulama faaliyetlerini yürütmek üzere İl MEM Stratejik Plan Üst Kurulu, 

Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi ve Stratejik Plan Ekipleri kuruldu. 

 

İl Milli Eğitime bağlı okul ve kurumlarda Stratejik Planlama Ekipleri kurulması 

sağlandı. Kurulan bu ekiplerden 2 kişi irtibat kişisi olarak görevlendirdi ve AR-GE 

birimine isimlerinin bildirilmesi sağlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi 

tarafından Tekirdağ’a bağlı 11 ilçede toplam 373 okul ve kuruma 10 Şubat-4 Nisan 2014 

tarihleri arasında 5 gün 30 saatlik Stratejik Plan hazırlama kursları düzenlenmiştir.  

  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan çalışmaları ise Bakanlığın yayınladığı 

takvime uygun olarak devam etmektedir. Bu bağlamda Durum Analizi tamamlanmış ve 

Geleceğe Yönelim bölümü çalışmaları başlamıştır. 

 

 

4- EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (TKY) 
 

İl genelinde okullarımız tarafından doldurulan izleme değerlendirme formatları 

incelenerek rehberlikte bulunulmuştur. Okullara danışmanlık yapılarak seminerler 

verilmiştir. İlimiz TKY ödül sürecinde finale kalan ekipler arasından yapılan 

değerlendirme sonucunda aşağıdaki kurumlar başarılı bulunmuştur: 

 

Temel Eğitim Kurumları  

Ekip Kategorisi 1. Süleymanpaşa - Özel İdare Ortaokulu - 80.Yıl Cumhuriyet İlkokulu 

Ekip Kategorisi 2. Çorlu – Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu  

Ekip Kategorisi 3. Çorlu – Cem Çelebioğlu İlkokulu-Ortaokulu  

 

Genel Ortaöğretim Kurumları 

Ekip Kategorisi 1. Marmara Ereğlisi -Marmara Ereğlisi Opet Anadolu Lisesi 

Kurum Kategorisi 1. Hayrabolu -Hayrabolu Hüseyin Korkmaz Lisesi 

 

Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları  

Ekip Kategorisi 1. Marmara Ereğlisi - Marmara Ereğlisi Çok Programlı Lisesi  
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Ekip Kategorisi 2. Ergene – Velimeşe Kız Teknik Ve Meslek Lisesi 

Kurum Kategorisi 1. Ergene – Ergene Deri Sanayicileri Teknik Ve Endüstri Meslek 

Lisesi 

Kurum Kategorisi 2. Hayrabolu - Ergun Korkmaz Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi 

 

 

5- YEREL PROJELER 

 

HAYIRDA/İYİLİKTE YARIŞIYORUZ PROJESİ 

 

PROJENİN ÖZETİ: 

Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören 

öğrencilerimizde iyilik yapma ve sosyal sorumluluk bilincini ve birlikte yaşama kültürünü 

geliştirmeye yönelik çalışmaların hazırlanarak uygulanmasının sağlanması. 

 

PROJENİN AMACI: 

Tekirdağ ili genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve mesleki eğitim merkezlerinde 

eğitim gören öğrencilerimizde, 

• İyilik/ hayır yapma kavramını tanıtmak ve benimsetmek 

• İyiliği/hayır yapmayı bir davranış biçimi haline getirmek 

• Sosyal sorumluluk bilinci geliştirmek 

 

PROJENİN HEDEFLERİ: 

1- İyiliğin, insan ve toplum yaşamındaki yerinin ve öneminin kavratılması 

2- İyilik/hayır yapmanın, kişiye ve hayata etkilerinin kavratılması 

3- İnsanlarla yardımlaşmanın öneminin kavratılması 

4- Öğrencilerin çevreleriyle barışık olmalarının öneminin kavratılması 

5- İyilik yapmanın verdiği mutluluğun hissettirilmesi 

6- İyilik yapma konusunda örnek olunması 

7- Kendine iyilik yapmanın (kişisel bakım, sağlık vb.) öneminin kavratılması 

8- Allah için iyilik yapmak kavramını yaygınlaştırmak 

9- Her türlü güzel huyları davranışlarımıza yansıtmak 

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıdadır. 

 

-Proje kapsamında okullarda proje takibi ve değerlendirmeleri yapılmıştır. 
-Okullarda oluşturulan Hayır/İyilik Kulüpleri çalışmalarına devam etmişlerdir. 
-Okullarda hazırlanan panolar güncellenmiştir. Bu panolarda konu ile ilgili yazılar, şiirler, 
özlü sözler, resimler, fotoğraflar sergilenmiştir. 
-Hayır ve iyilik ile ilgili resim, şiir, öykü ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmiş, 
dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmiş, çalışmalar panolarda sergilenmiştir. 



 

11 
 

-İyilik ve yardımseverlik temaları üzerine çalışmalar yapılmış, kısa film ve karikatür 
çalışmaları yapılmıştır. 
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden masa tenisi masası, raket ve file temin edilmiş, 
“İyilik Ligi” adı altında masa tenisi ve futbol turnuvaları düzenlenmiştir. 
-“İyilik Sergisi” adı altında sergi düzenlenmiştir. 
-Okullarda “okulda/evde ne gibi iyilikler yapabiliriz?” konulu sınıf içi açıklamalı 
tartışmalar yapılmıştır. 
-Proje kapsamında okul öğrencilerinin başvuruları değerlendirilerek her sınıfın bir yetim 
kardeşini tespit etmiş, tespit edilen öğrencilerin öğrenci-öğretmen-veli işbirliği ile 
ihtiyaçları karşılanmıştır. 
-Proje kapsamında 3.ve 4. Sınıf öğrencileri, anasınıfı, 1.ve 2. Sınıf öğrencilerine 
beslenme çantası ve çantalarını taşımada yardım etmiş, 4. Sınıf öğrencileri yolda trafik 
kurallarına uyarak güvenli olarak evlerine ulaşmada alt sınıf öğrencilerine yardım 
etmişlerdir. 
-Proje kapsamında Orman Haftasında okullarda fidan dikme etkinlikleri yapılmıştır. 
-Kitap toplama, atık yağları toplama, atık kağıt ve atık pil toplama ve iyilik kumbaraları 
oluşturularak biriken paralar ile ihtiyaç sahibi olan öğrencilere giyim yardımı yapılmıştır. 
-18 Mart Şehitleri Anma Günü vasıtasıyla öğrencilere vatan sevgisi ve vatana yararlı ve 
hayırlı bir fert olma konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
-Kötü alışkanlıkları önlemek adına sınıf öğretmenleri tarafından sigara ve içkinin 
zararları anlatılmış ve konuyla ilgili öğrencilerden afiş hazırlamaları sağlanmış. 
Hazırlanan afişler okul panosunda sergilenmiştir. 
-Öğrencilerin yaptıkları hayır ve iyiliklerini anlattıkları ve iyilik yapmanın verdiği duyguları 
ifade ettikleri iyilik günlüğü tutmaları sağlanmıştır. 
-Okullarda “Değerler Eğitimi” panosu oluşturulmuş ve işlenen değerler ile ilgili 
dokümanlar sergilenmiştir. 
-Değerler Olimpiyatı Yarışmaları düzenlenerek oluşturulan ilçe jürisi tarafından 
dereceye giren öğrenciler belirlenmiştir. 
-Okullarda iyiliğin insan ve toplum yaşamındaki yeri Sınıf ve Rehber öğretmenler 
tarafından rehberlik ve yönlendirme derslerinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
öğretmenleri tarafından ise ilgili derslerde geniş bir şekilde işlenmiştir. 
-Okullarda oyuncak, kıyafet toplama yardım kampanyaları düzenlenerek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmıştır. 
-İhtiyaç sahibi öğrencilere öğle yemeği verilmiştir. 
-Çocuk Esirgeme Kurumu, Sakatlar Derneği gibi kurumlara ziyaretler gerçekleştirilerek 
gıda,  giyim ve oyuncak yardımında bulunmuştur. 
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen “Sosyal 
Market” adlı proje kapsamında öğrenciler tarafından kıyafetler toplanarak ihtiyaç 
sahiplerine verilmek üzere vakfa teslim edilmiştir. 
-Öğrencilerimize büyüklere saygı, anne ve baba sevgisi konularında bilinçlendirme 
etkinlikleri gerçekleşmiştir. 
-“İyilik Meleği” uygulamaları kapsamında öğrencilerin birbirlerine iyilik yapmaları 
sağlanmıştır. 
-Evi yanan bir öğrencinin ailesine yardım amacı ile eşya ve yiyecek toplanmış ve teslim 
edilmiştir. 
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-Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan okullar ile iletişime geçilerek ihtiyaç 
duyulan kitap ve yardım malzemeleri toplanarak ihtiyaç sahibi okullara gönderilmiştir. 
-Öğrenciler tarafından toplanan hikaye ve roman kitapları Adıyaman Besni İlçesi 
Taşlıyazı Köyü İmam Hatip Ortaokulu’na gönderilmiştir. 
-Öğrenciler tarafından Tekirdağ Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için Oyuncak 
Kampanyası başlatılmıştır. 
-Proje kapsamında Kan Bağışı kampanyası yapılmıştır. 
-18-24 Mart Yaşlılar Haftasında huzurevi ve yaşlı aile ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 
Müzik bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi, resim bölümü öğrencileri tarafından 
resim portre çalışmaları yapılmıştır. 2 adet tekerlekli sandalye bağışlanmıştır. 
-Öğrenci velilerine kadın sağlığı ve kadının aile içindeki önemi hakkında seminer 
düzenlenerek sunumlar yapılmıştır. 
-Proje kapsamında “Güzellikleri Sınıfıma Taşıyorum” faaliyeti ile her sınıfa bir değer ismi 
kura ile verilmiş, sınıfların misyonu oluşturularak sınıflar kendi değerleri için sınıf 
köşeleri oluşturmuş ve değerlerle ilgili şiirler, öyküler, skeçler hazırlayarak tüm 
öğrencilere sunulmuştur. Hoşgörü, Doğruluk, Saygı, Sevgi, Şefkat, Değer Vermek, 
Dürüstlük, Etkili İletişim, Misafirperverlik, Adalet, Yaratıcılık, Paylaşım, Dostluk gibi 
değerlerimizi anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemiştir. “Açalım Gönül Kapılarımızı 
Görelim Değerlerimizi Standı” faaliyeti için veliler ile işbirliği yapılarak anneanne, 
babaannelerimizin kullandığı eşyaları, eski geleneksel oyunları tanıtmak için sergi 
düzenlenmiştir. 
-Velilerle birlikte öğrencilerimize değerlerimizi kazandıracak uygun bir tiyatro metni 
belirleyerek “Çocuğum İçin Oynuyorum” faaliyeti kapsamında tiyatro oyunu 
sergilenmiştir. 
-“İyilik Ağacı” oluşturulmuş, iyilikle ilgili özlü sözler asılmıştır. Öğrencilere iyilik yapmayı 
teşvik etmek amacıyla iyilik yapan ve bu konuda örnek olan öğrencilerin resimleri iyilik 
ağacına asılmıştır. 
-“İyilik Duvarları” oluşturularak öğrencilerin her yaptığı iyilikte tuğlalar boyanmıştır. 
-“İyilik Kartları” yapılarak yapılan kartlar öğrenciler tarafından komşularına, aile 
büyüklerine, mahalle sakinlerine dağıtılmıştır. 
-Okul bahçelerinin temizlenmesi sağlanmış, Tekirdağ Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve 
Okul Aile Birliklerinin destekleri ile okullar çiçeklendirilmiştir. DoğaÇev’den kutular 
istenerek atık piller toplanmıştır. 
-Okul gazetelerinde proje ile ilgili yapılanlar yayınlanmıştır. 
-Dershaneye gidemeyen öğrencilere YGS ve LYS için kaynak araç gereç yardımı 
yapılmıştır. 
-Öğrenciler tarafından “Giymediğini getir başkası giysin” kampanyası düzenlenerek 
toplanan giyim eşyaları Suriye’de bulunan ve ihtiyacı olan insanlara gönderen dernekler 
vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 
-“Cehalete Kitapla Duvar Örüyoruz” projesi hayata geçirilmiş, hazırlanan afişler 
dağıtılmış ve toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullara gönderilmiştir. 
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ETKİN TİMLER, HUZURLU LİSELER PROJESİ 

 

 

     
 

 

 

 

 

             
 

PROJENİN ÖZETİ: 

Meslek Liselerinde disiplin sorunlarının 

önüne geçebilmek, çatışma 

ortamlarını yok etmek için gerek 

bireysel gerek kurumsal uygulama 

adımları oluşturarak uygulamak 

 

PROJENİN AMACI: 

Tekirdağ’da sınavsız öğrenci alan 

meslek liselerinde disiplin olaylarını 

azaltmak 

 

PROJE HEDEFİ 1. Meslek Liselerinde 

öğrencilerden kaynaklanan disiplin 

sorunlarını kontrol altına alarak 

problem sayısını azaltmak 

 

PROJE HEDEFİ 2. Meslek Liselerinde 

öğretmenlerin, okuldaki problem 

çözme ve çatışma yönetimindeki 

becerilerini arttırarak okuldaki disiplin 

olayı sayısını azaltmak 
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EĞİTİMDE ETKİN TEKNOLOJİ KULLANIMINI İYİLEŞTİRME PROJESİ (E-ETKİ) 

 

PROJENİN ÖZETİ: 
Tekirdağ ili Merkez Süleymanpaşa ilçesinde resmi ortaöğretim kurumlarındaki yönetici, 
öğretmen, öğrenci ve velilere çeşitli faaliyetler (hizmet içi eğitimler, seminerler, anketler, 
yarışmalar, web sitesi vb.) düzenleyerek Fatih Projesi’nin daha etkin uygulanmasına 
katkı sağlamak ve aynı zamanda bilinçli BT kullanıcıları yetiştirmek hedeflenmektedir. 
 
PROJENİN AMACI: 
Tekirdağ ili merkez ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ortaöğretim 
kurumlarında bilişim teknolojilerinin etkin kullanımını sağlamak. 
 
PROJENİN HEDEFLERİ: 
1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Fatih Projesi’ni Tekirdağ ili merkez 
ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ortaöğretim kurumlarına etkin bir şekilde 
tanıtma ve uygulama 
2. Bilinçli BT kullanıcıları yetiştirerek bilişim kültürü oluşturma 
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ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ PROJESİ  

 
PROJENİN ÖZETİ: 

 Eğitim kayıtları için öğretmenlerin ve idarecilerin sistem kayıtlarının yapılması 

 Kaydolan öğretmenlerin tespiti ve eğitimin planlanması 

 Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin verilmesi (Bir grubun eğitimi 16 saat olup 2 
gün sürecektir. Eğitimler hafta sonu Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından 
verilecektir.) 

 Öğretmen akademisi Vakfı tarafından Çözüm Odaklı İletişim Seminerlerinin 
verilmesi (Bir grubun eğitimi 8 saat olup 1 gün sürecektir. Eğitimler hafta sonu 
gerçekleşecektir.) 

 Rehber öğretmenlere yönelik olarak Eğitici Eğitimi Atölyesi gerçekleştirilecektir. 

 Rehber öğretmenler tarafından okullarda tüm öğretmenlere yönelik olarak 
gerçekleştirilecek etkili iletişim konulu seminer içeriğinin hazırlanması, ölçme ve 
değerlendirme çalışmalarının tasarlanması 

 Rehber öğretmenlerin vereceği eğitimin planlanması 

 Planlanan eğitimlerin verilmesi 

 Dönüt alınması 

 Gelen sonuçlar doğrultusunda iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla proje 
sonuç kitapçığının bastırılarak dağıtılması 

 
PROJENİN AMACI: 
Öğretmen-öğrenci, yönetici-öğrenci, yönetici-öğretmen ,öğretmen-veli, yönetici-veli 
arasında iletişim engellerinin ortadan kaldırılması; sağlıklı iletişimle kurum kültürünün 
oluşmasına ve okulun başarısına olumlu katkı sağlanması. 
 

PROJENİN HEDEFLERİ 
Hedef 1: Rehber öğretmenlere Eğitici Eğitimleri vererek öğretmen ve idarecilere yönelik 
verilecek iletişim becerileri eğitimleri ile ilgili ortak bir program belirlemek ve eğitim 
sonuçlarını izlenebilir kılmak, 
Hedef 2: İdarecilere Rehber Öğretmenler tarafından İletişim becerileri Eğitimlerini 
vererek okullardaki yanlış iletişimden kaynaklanan problemleri azaltmak, 
Hedef 3: Öğretmenlere Rehber Öğretmenler tarafından İletişim becerileri Eğitimlerini 
vererek okullardaki yanlış iletişimden kaynaklanan problemleri azaltmak, 
Hedef 4: Öğretmen ve İdarecilere çözüm odaklı İletişim becerileri eğitimlerini vererek 
problem çözme yetkinliklerini arttırmak, 
Hedef 5: Öğretmen ve İdarecilere Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimlerini vererek İletişim 
becerilerini geliştirmek. 
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6- AB PROJELERİ 
 

EREI-VET PROJESİ 

 

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 

EREI-VET Projesi mesleki eğitimde uluslararası 

öğrenme hareketliliğinin kalite ve sayısını arttırmayı 

hedefleyen bir Leonardo da Vinci Networks 

projesidir. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ile 

birlikte, Avrupa’nın 12 farklı ülkesinden toplam 15 

kurum ortaklıkta yer alıyor. Avrupa’ da yer alan 

diğer proje ortaklarını eğitim alanında söz sahibi 

bölgesel eğitim otoriteleri ve mesleki eğitim okul 

ağları gibi kurumlar oluşturuyor.  

  

    Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yer 

alan bütün mesleki eğitim kurumları, Avrupa Birliği 

Erasmus+ Programı projeleri veya diğer 

uluslararası ortaklıklar için Avrupa’dan ortak kurum 

bulmak amacıyla bu ağdan faydalanabiliyor. 

Projenin diğer bir hedefi de Kopenhag süreci 

tarafından hızlandırılan Europass ve ECVET 

(Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer 

Sistemi) gibi şeffaflık araçlarının sınıfta 

uygulanabilmesine katkı sağlamak. Ortaklık aynı 

zamanda EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) ve 

eşdeğeri diğer ulusal yeterlilik çerçevelerinin 

tanımlanmasında öğrenme çıktıları odaklı bir 

sistemi hedef alıyor. 

 
 

Proje ve Ağa Üye Kurumlar ve Ülkeleri: 

 Junta de Andalucía, Consejería de Educación, 

 İspanya 

 Fylkeskommune Nord-Trøndelag,  

Norveç 

 SOSU Sjaelland,  

Danimarka 

 Niedersächhsisches Kultusministerium,  

Almanya 

 GEB – Geschäftsstelle für EU-Projekte, 

Almanya 

 AOC Friesland, MBO GROEN,  

Hollanda 

 Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  

Türkiye 

 GIP EFTLV – Académie de Reims,  

Fransa 

 Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 

Avusturya 

 Raison seudun koulutuskuntayhtymä, Finlandiya 

 CFA La Châtaigneraie, 

Fransa 

 Regionförbundet Jämtlands län, 

İsveç 

 Kuratorium Oswiaty we Wroclawiu, 

Polonya 

 GIP – FCIP Académie d’Aix-Marseille,  

Fransa 

 ITCS "Domenico Romanazzi", 

İtalya 



 

18 
 

WEBLAB PROJESİ 

 

Avrupa Komisyonu Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi projesi webLab, 

web tabanlı bir laboratuarda yeterlilikleri geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir projedir. 1 

Ekim 2013 tarihinde başlayan proje 30 Eylül 2015 tarihinde sona erecektir.   

  

Yurtdışındaki profesyonel tecrübelerin önemi ve kültürlerarası yeterliliklerin 

geliştirilmesi projenin temelini oluşturmaktadır. webLab mesleki eğitimdeki genç 

insanların yurtdışına staja gitmelerine olanak sağlar. Bu staj her bir öğrencinin 

profesyonel beceri ve yeterliliklerinin kişisel gelişiminin 

tamamlayıcı bir parçası olmayı hedeflemektedir. Aynı 

zamanda, müfredatla ilgili olanlar kadar kişisel öğrenme 

hedeflerinin de yurt dışı stajlarında yer alması 

hedeflenmektedir. Bu da kapsamlı bir hazırlık ve staj 

sonrası işlemi gerektirir. Bu açıdan yurt dışındaki öğrenci 

ve evi arasındaki uzaklık ve yabancı bir kültürün içine 

girmesi bir zorluktur. Bu yüzden, webLab projesi bir 

weblog kullanarak kişisel mentorluk sistemini 

kullanmaktadır. Öğrenciler bu web tabanlı aracı ilk olarak 

stajlarını belgelendirmek ve aynı zamanda 

öğretmenlerinden bireysel görevler ve faydalı tavsiyeler 

almak için kullanırlar. Yurt dışında kalışlarının sonunda 

öğrencilere birer sertifika verilir. 

  

webLab projesini gerçekleştirmek amacıyla, 

öğretmenler yurt dışı stajlarını izlemeleri için gerekli 

profesyonel ve medya yeterliliklerine ulaşmaları 

konusunda eğitilirler. Tecrübeleri proje liderleri tarafından 

ilgili eğitim kavramını ve altında yatan teorileri daha da 

geliştirmek için kullanılacaktır. 

  

Türkiye’den Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de yer aldığı projede, Almanya 

Paderborn Üniversitesi ile birlikte Finlandiya, Almanya ve Avusturya’dan çeşitli okul ve 

kurumlar projede ortaklık yapmaktadır. 

            

● ● ● 

Avrupa Komisyonu 

Leonardo da Vinci 

Programı Yenilik 

Transferi projesi 

webLab, web tabanlı 

bir laboratuarda 

yeterlilikleri 

geliştirmeyi 

hedefleyen yenilikçi 

bir projedir. 1 Ekim 

2013 tarihinde 

başlayan proje 30 Eylül 

2015 tarihinde sona 

erecektir.   

 

● ● ● 
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TOPLUMUN DEZAVANTAJLI GRUPLARINDAN HAREKETLE (MOVING FROM THE 

MARGINS OF SOCIETY- MMS) PROJESİ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

7- TÜBİTAK PROJELERİ 

 

TÜBİTAK PROJELERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ve TÜBİTAK PROJE 

YARIŞMASI 

 

2014 yılı 45. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi kapsamında ilimiz merkez 
ve ilçelerinde bulunan ortaöğretim kurumlarından öğretmen ve öğrencilerin katıldığı 
Tübitak Projeleri Bilgilendirme Toplantısı İTÜ rektör yardımcısı ve TÜBİTAK bölge 
koordinatörü Sayın Prof. Dr. İbrahim Özkök ve İTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi Sayın 
Prof. Dr. Yaşar Yılmaz’ın katkılarıyla Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesinde 
gerçekleştirildi.  

 
Bu yıl 45.si düzenlenen TÜBİTAK ortaöğretim öğrencileri proje yarışmasına 

İstanbul Avrupa Bölgesinden 591 proje başvurmuş, 100 proje finalist olarak İTÜ´de 
yapılan yarışmaya davet edilmiştir. Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi iki biyoloji projesi ile 
17-20 Mart tarihleri arasında yapılan bölge finallerine katılarak ilimizi başarıyla temsil 
etmiştir. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder başarılı çalışmalarının devamını 
temenni ederiz. 
 

2013 yılında Avrupa Komisyonu Yürütme 

Ajansına (EACEA) başvurusu yapılan ve 

hibe almaya hak kazanan Grundtvig 

Multilateral (Grundtvig Çok Taraflı 

Ortaklık) Projesi “Toplumun Dezavantajlı 

Gruplarından Hareketle” (Moving From 

The Margins Of Society- MMS) 

faaliyetleri 1 Ocak 2014 tarihinde 

başlamıştır. Proje 31 Aralık 2015 tarihine 

kadar devam edecek. Proje göçmen ve 

azınlıkların içinde yaşadıkları toplumun 

bir parçası olmaları için araçlar 

geliştirmeyi hedeflemektedir. 
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Yarışmaya katılan proje bilgileri: 
1. "Evlerde Üretilebilen Antibiyotiklerin Stophylococcus lara Çözümü" 
Danışman Öğretmen: Nurcan ÇEVİK 
Öğrenciler: Abdullah Berkay DEMİREL, Muhammed Talha AYGÜN 
2. "İnorganik K Gübresine Alternatif Organik Atıkların Değerlendirilmesi BUL Kapsülü" 
Danışman Öğretmen: Gülsemin SAVAŞ TUNA 
Öğrenciler: İlay Sena DERELİ, Zeynep Gülşah ÇOŞKUN 
 

 

8- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 
 

Müdürlüğümüze 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde yapılan eğitim 

araştırmaları başvurularından 26 adet araştırma çalışmasının, Milli Eğitim Bakanlığının 

07.03.2012 tarih, B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 ve 2012/13 sayılı “Araştırma, Yarışma ve 

Sosyal Etkinlik İzinleri” konulu genelgeye uygun biçimde hazırlandığı tespit edilmiş ve 

gerekli yazışmalar neticesinde uygulanması uygun görülmüştür.  

 

 

9- DİĞER BİLGİLER 

 

ETWINNING PROJELERİ 

 
eTwinning projeleri kapsamında 13 Ocak 2014 tarihinde Tekirdağ Turizm ve 

Otelcilik Anadolu Lisesi’nde ve 22 Ocak 2014 tarihinde Zübeyde Hanım Kız Meslek 
Lisesi’nde 2 toplantı gerçekleştirildi. Toplantılara 63 öğretmen ve idareci katıldı. 
Katılımcı öğretmen ve idarecilere eTwinning’den hangi amaçlarla faydalanılabileceği, 
portalın bölümleri ve nasıl kullanılabileceği, bir eTwinning projesinin nasıl başlatılacağı, 
kaliteli bir projenin özellikleri gibi konularda bilgiler verildi.  

 
Malkara Kız Teknik ve Meslek Lisesi yürüttükleri eTwinning projeleri ile 2013 

yılında Avrupa Kalite Etiketi almaya hak kazanmıştı. Okulun İngilizce öğretmeni Gizem 
Çakal, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda tecrübelerini 
paylaştı. Projede emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
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eTwinning Nedir? 
 

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, 
araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli 
ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan 
bir platformdur. Projeler eTwinning portalını (www.etwinning.net) kullanarak yapılır.  

 
Yirmi beş dilde mevcut olan eTwinning portalının yaklaşık 230.000 bireysel üyesi 

bulunmaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturma, fikirlerini 
paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda 
bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak birlikte çalışması için çevrimiçi araçlar 
sağlamaktadır. 

 
 
 

 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eTwinning Projesi Nasıl Yapılır? 

 

Bir eTwinning projesi yapabilmek için 

eTwinning’e kayıt olmanız gerekir. 

Anaokulundan, Ortaöğretim sonuna kadar, 

hem devlet okullarında hem de özel okullarda 

görev yapan tüm öğretmen ve idareciler 

eTwinning’e kayıt olabilirler. Ana sayfadaki 

“Hemen üye ol” butonuna tıkladığınızda 

açılan sayfadan ön kayıt işleminizi 

yapabilirsiniz.  

 

Detaylı bilgiye eTwinning’e üye olarak 

ulaşabilirsiniz.  (www.etwinning.net) 

http://www.etwinning.net/
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10- İLETİŞİM BİLGİLERİ 
 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 

Öğretmenler Cad. Rehberlik ve Araştırma Merkezi 1. Kat 

59030 Tekirdağ 

Tel: +90 282 2932714 

Merkez Telefon: +90 282 2612011 - 1041 

E-posta: arge59@meb.gov.tr 

 

 


