
1. GİRİŞ 

AR-GE ekipleri çalışmalarını içeren dokümanı, ilgili yönergedeki bülten formatına uygun 

şekilde hazırlayarak Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğünün 

internet sitesinde yayınlaması ve elektronik posta ile Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa 

(SGB) göndermesi gerekmektedir. Bu kapsamda Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arasında İl 

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

bülteninin dördüncü sayısı olan Ocak 2016 bültenini hazırlamış bulunmaktayız.  
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AR-GE birimi; araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi 

(ASKE) ve projeler ekibi (PEK) olmak üzere iki ekiple çalışmalarını 

yürütmektedir. Aralık 2015 itibariyle Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

AR-GE Biriminde 8 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 5’i 

araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinde (ASKE), 3’ü 

ise projeler ekibinde (PEK) yer almaktadır.  

2– İYİ ÖRNEKLER 

12-15  Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya´da 

düzenlenen EMF-MTHAİ OPEN CUP 2015 

kupasında  Avrupa 2. si olan Özel Tekir-

dağ  Aydın Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi 

Furkan Semih KARABAĞ İl Milli Eğitim Mü-

dürümüzü ziyaret etti. Okul yöneticilerinin de 

hazır bulunduğu ziyarette İl Müdürümüz Sayın 

Halis İŞLER öğrencimizi tebrik ederek başarıla-

rının devamını diledi. 

Bakanlığımızın 2013/26 sayılı Genelgesi kapsamında yürütülen yeni plan dönemi çalışmaları il 

genelinde sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda müdürlüğümüzün yeni plan 

dönemine ait tüm çalışmaları tamamlanmış olup gerekli olur işlemlerinin ar-

dından 2015-2019 Stratejik Planımız 10 Eylül 2015 tarihinde resmi web site-

mizde yayınlanmıştır. 

 

Stratejik planın izleme ve değerlendirmesine yönelik oluşturduğumuz alt yapı 

çalışmaları doğrultusunda, müdürlüğümüze ait 2015 yılı izleme ve değerlen-

dirme sonuçlarını içeren raporumuz tamamlanma aşamasına gelmiştir.  

3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 
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02 Ekim 2015 Cuma günü Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Birimi tarafından,  11 ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde stratejik 

planlamadan sorumlu birer temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen top-

lantıda ilçe milli eğitim müdürlüklerinin stratejik planlarının genel kont-

rolleri yapıldı. Planlama sürecine yönelik genel açıklamaların ardından 

ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yapacağı iş ve işlemler açıklanarak 

toplantı sonlandırıldı. 

SP Bilgilendirme Toplantısı 

Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Sistemi: 

2015-2019 Stratejik Plan dönemi boyunca okul ve kurumların yıllık etkinlik ve projelerinin izleme ve değerlendirme-

sini gerçekleştirmek amacıyla AR-GE Birimi Web sayfasında 3 modül oluşturulmuştur. Bu modüller; İlçe Milli Eği-

tim Müdürlüklerinin il genelinde uygulanan yerel projelere ait raporlama işlemlerine, okul ve kurumların etkinlik ve 

projelerini girmelerine olanak sağlamaktadır. Her modüle ait ilgili açıklamalar Web sayfasında bulunmaktadır. Yürü-

tülecek olan çalışmalar kapsamında ayrıntılı açıklamalar, okul/kurumların modül kullanıcı adı ve şifreleri ilgili tarafla-

ra duyurulmuş, mevcut sistem kullanılmaya başlanmıştır.  Pilot uygulama sürecinde ilgili modüllere 19 proje, 137 

etkinlik veri girişi yapılmıştır.  

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Web Sitesi: 

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

toplanmasına olanak sağlamak, yürütülen çalışmaların daha etkin ve kısa sürede paylaşılmasına olanak sağlamak ama-

cıyla MEB veri tabanında AR-GE birimine ait bir Web sitesi kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. AR-GE 

Birimi Web sitesi http://tekirdag.meb.gov.tr/arge/ adresinde hizmet vermeye başlamıştır. Stratejik planımıza ait verile-

rin izlenmesi sürecinde web sitemiz üzerinden elektronik ortamda yürütülen çalışmalar aktif şekilde kullanılmaktadır.  

Bu kapsamda il genelinde 3 çalışma yapılmış ve  elde edilen bulgular ilgili taraflarla paylaşılmıştır.  

4- İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, KAMU HİZMET ENVANTERİ, TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, MEBNET,     

     PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

5- YEREL VE AB PROJELERİ 

YEREL PROJELER: 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle yürütülen yedi (7) yerel projemiz bulunmaktadır. Bunlar:  

Evimize Hoş Geldiniz 

Projesi 

Proje Amacı: Pansiyonlu okullarda eğitim öğretime yeni başlayan öğrencilerin adaptasyon 

sürecini kısaltmak, öğrencilerin motivasyon düzeylerini artırmak ve aile ortamından uzak 

kalmanın doğurabileceği olası sıkıntılar karşısında öğrencileri büyükleri ile buluşturarak 

taleplerini ilk ağızdan onlara iletmelerine olanak sağlayarak karşılıklı iletişim ve güveni 

güçlendirmek. 

 

Proje Özeti: Proje ekiplerinin kurulmasının ardından pansiyonlarda kalan öğrencilerin mo-

ral ve motivasyon düzeylerini ölçmek için yüz yüze görüşmeler veya anket çalışmaları yapı-

lacak, elde edilen sonuçlar ışığında ziyaret günlerini belirlenecek, belirlenen takvim çerçeve- 
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sinde ziyaretler gerçekleştirilecek ve proje ekiplerinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin görüş ve düşüncelerini içeren ra-

porlar hazırlanacaktır. 

  

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki pansiyonlu okullardaki öğrenciler 

Proje Amacı: Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve bilincini kazandırarak, onlara kitap oku-

mayı sevdirmek, kelime dağarcıklarını zenginleştirmek ve öğrencilerin güven duygularını gelişti-

rerek; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmelerini sağlamaktır.  

 

Proje Özeti: Projenin en küçük yapı taşını öğrenci oluşturmaktadır. Beş öğrenci ve bir öğretme-

nin bir araya gelmesiyle bir müzakere halkası oluşturulmaktadır. Müzakere halkasına, İl Proje 

Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 6 (altı) kitap ilgili okullar tarafından temin edilecek-

tir. Proje kapsamındaki kitaplar ekte sunulan yarışma şartnamesinde belirtilmiştir. Öğrenciler 

belli aralıklarla bir araya gelmekte ve danışman öğretmenin gözetiminde okudukları kitapları 

müzakere etmektedirler. Bu müzakereler sonucunda okuma grupları arasında okul, ilçe ve il düze-

yinde yarışmalar tertip edilir, başarılı olan öğrenciler ödüllendirilir.  

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler 

Her Öğrenci Bir Dünya 

Projesi 

Proje Amacı: Öğrencilerin bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde ve meslek seçimlerinde ken-

dilerine rol model olabilecek kişilerle; idareci, öğretmen ve kurum çalışanları gibi eğitim perso-

nelinin ise motivasyonunu artırabilecek,  davranış, tutum ve yaptığı çalışmalar ile çevresine 

emsal teşkil eden kişilerle bir araya gelmelerini sağlayabilmek. 

 

Proje Özeti: İlçe ve Okul Proje Yürütme Ekipleri kurulmasının ardından ilgili ekipler tarafın-

dan okulda veya yakın çevrede topluma faydalı ve örnek alınabilecek kişilerin ya da başarılı 

öğrenciler tespit edilecek. Tespit edilen bu kişilerle eğitim personeli ve öğrencileri bir takvim 

çerçevesinde bir araya getirebilecek etkinlikler organize edilecek. Planlanan etkinliklerde katı-

lımcıların kendilerini rahatça ifade edebileceği ortamların sağlanmasına dikkat edilecek. Ger-

çekleşen etkinliklerin görselleri ile birlikte raporlanması sağlanacak. 

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ İli genelindeki Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin 9 ve 10. sınıf öğrencileri 

ile proje kapsamındaki okullarda görev alan idareci, öğretmen ve kurum çalışanları 

Tecrüben Işığım Olsun 

Projesi 

Proje Amacı: İlgi, motivasyon veya çalışma disiplini eksikliği nedeniyle sosyal veya akademik 

sorunlar yaşayan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme ile olumlu davranış ve beceri-

ler kazandırmak. 

 

Proje Özeti: Öncelikle İlçe ve Okul Proje Yürütme Ekipleri kurulacak, daha sonra şube öğret-

menler kurulu, sınıf rehber öğretmenleri ve rehberlik servisi iş birliği ile “desteğe” ihtiyacı olan 

öğrencilerin tespit edilecek ve eğitimler planlanacak. Rehber öğretmenlere ve idarenin seçeceği 

öğretmenlere, eğitim liderliği yapacağı öğrenciler tebliğ edilecek. Öğretmenlerin yıllık eğitim 

planını ana hatlarıyla hazırlayarak idareye sunacak.  

Eğitim Liderliği  

Projesi 
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Eğitim liderliği yapan öğretmenler (okul içi ya da dışı) yaptığı görüşmeyi aylık olarak raporlayarak okul idaresine suna-

cak ve öğrencinin gelişimi takip edilecek. Dönem sonunda hazırlanacak olan rapora öğrencilerin yürütülen çalışmalar 

hakkındaki görüşleri de eklenecek. Dönem sonlarında eğitim liderliği yapan öğretmenlerin ve rehber öğretmenlerin 

öğrencilerle ilgili gözlemlerini rapor halinde idareye sunacak ve bu gözlemlerin analizi ara ve final raporlara yansıtıla-

cak. 

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrenciler 

Proje Amacı: Okul/kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri 

iyi örnekleri Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi web sayfasında paylaşmak, 

diğer eğitim kurumlarının bu örneklerden haberdar olmasını sağlamak ve özgün çalışmaları 

belirleyip ön plana çıkararak tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını sağlamak. 

 

Proje Özeti: Her okul/kurum 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yönergede belirtilen 

şartları taşıyan gerçekleştirdiği en fazla 3 çalışmasını her ayın 1-30 arasında EK-1 formuna 

işleyerek   tekirdagarge59@gmail.com adresine gönderecektir. Gelen çalışmalar İl Değerlen-

dirici Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen okul/kurumlara ait çalışmalar AR-GE Birimi 

Web sayfası üzerinde bir sonraki ayın çalışma döneme sonuna kadar yayınlanacaktır. 

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki tüm resmi/özel okul ve kurumlar 

Eğitimde İyi Örnekler 

Projesi 

Proje Amacı: Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine, su farkındalığı başlığı altında suyu tanı-

ma, su kirlenmesi ve su tasarrufu konularında su bilinci kazandırılmasını sağlamaktır. 

 

Proje Özeti:  İlköğretim çağındaki öğrencilere kazandırılacak olan su bilinci, yarının geleceği 

olan öğrencilerimizde kalıcı davranışlara dönüşerek suyu tanıyan, suyu etkin şekilde kullanan 

ve koruyan bireyler olarak yetiştirmenin kapılarını açacaktır. TESKİ işbirliği ile yürüttüğümüz 

proje kapsamında gerçekleştirilecek olan faaliyetlerle çocuklarda su bilincinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır. Ayrıca oluşturulacak “Su Çocuk Meclisi” ile çocukların, demokratik bir plat-

formda fikir üretmeleri ve kendi su eylem planlarını oluşturarak hayattaki rollerinin güçlendi-

rilmesine katkı sağlanmış olacaktır. 

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki anaokulu ve ilköğretim kademesindeki öğrenciler 

1 Litre Bakar mısınız? 

Projesi 

Proje Amacı: Ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimizin sigara, alkol ve madde kullanımı-

na başlamalarına engel olabilmek, kullanımı özendirmeden bilinçlendirme çalışmaları yaparak 

bireylerde farkındalık meydana getirmek. 

 

Proje Özeti: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı kapsamında eğitilen 190 rehber 

öğretmen proje kapsamındaki okullardaki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme 

ve bilinçlendirme çalışmaları yapacaktır. Daha önce eğitim almış rehber öğretmenler projede 

koordinatör olarak görev yapacaktır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri gerekli planlamayı yapa-

rak, söz  konusu  rehber  öğretmenlerin,  bağımlılıkla  mücadele  eğitim programına katılmamış  

Geleceğimizi Koruyalım 

Projesi 

mailto:tekirdagarge59@gmail.com
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diğer rehber öğretmenlere eğitim vermesini sağlayacaktır. Ayrıca proje paydaşı okullarda eğitim gören öğrenci ve velilerine 

yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da aktif olarak yürütülecektir. 

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim okullarının öğrenci, öğretmen ve velileri 

AB PROJELERİ: 

 

A. EREI-VET PROJESİ 

Mesleki eği-

timde ortaklar 

arasında bilgi 

ve tecrübe 

paylaşımı ve işbirliği yapa-

rak mesleki eğitimin ulusla-

rarasılaşmasına katkı sağla-

mayı, özellikle sınır ötesi 

öğrenme hareketliliklerinin 

nitelik ve niceliğini arttırma-

yı hedefleyen, Tekirdağ İl 

Milli Eğitim Müdürlüğünün 

Avrupa’nın 11 farklı ülkesin-

den 14 kurum ile ortaklık 

yaptığı proje EREIVET 31 

Ekim 2015 itibari ile sona 

erdi.  

 

2009 yılında kurulan proje 

ortaklığına İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü 2012 döneminde 

katılmış ve bu yeni dönemde 

proje Avrupa Komisyonu 

tarafından Leonardo da Vinci 

Networks alanında destek-

lenmişti.  Ortaklık Avrupa’da 

toplam 1.908 okul, 49.803 

öğretmen ve 830.000 öğrenci 

ve çırağı temsil etmektedir.  

Tekirdağ ilinde mesleki eği-

tim alanında çeşitli okul ve 

kurumlarda görev alan 144 

öğretmen ve 23 idareci, diğer 

illerin İl Milli Eğitim Müdür-

lükleri ve Bakanlıkta görev 

yapan 110 katılımcı, Ulusal 

Ajans ve Trakya Kalkınma 

Ajansında görevli 4 katılımcı 

EREIVET projesi kapsamın-

da gerçekleştirilen yaygınlaş-

tırma faaliyetlerinde ve bilgi-

lendirme seminerlerinde yer 

aldılar. 25 Eylül 2013 tarih-

lerinde Tekirdağ’da gerçek-

leştirilen uluslararası toplan-

tıda katılımcı öğretmen ve 

idareciler, Avrupa’da yer 

alan ortak kurumlarda görev 

yapan 14 koordinatör ile 

buluşmuştu. 

 

EREIVET Projesi çerçeve-

sinde kurulan yeni iletişimler 

sonrası Tekirdağ Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi 2013 

yılında başlayan LdV Yeni-

lik Transferi projesi web-

Lab’de ve Namık Kemal 

Lisesi 2013 yılında bir Co-

menius Programı projesinde 

ortak olarak yer almıştı. Aynı 

okullar yeni dönemde Eras-

mus+ Programı Ana Eylem 2 

alanında birer projede ortak 

olarak yer alma hakkı kazan-

dılar. EREIVET Projesi çer-

çevesinde çeşitli ulusal ve 

uluslararası ziyaret ve top-

lantılar ve bilgilendirme faa-

liyetleri ile Tekirdağ ilinde 

mesleki eğitim alanındaki 

öğrenci, öğretmen ve idareci-

ler Avrupa’da hareketlilik 

programları ve fırsatları hak-

kında bilgi sahibi oldular. 

EREIVET Projesi hakkında 

detaylı bilgi projenin web 

sitesinden (www.ereivet.net) 

edinilebilir. 

“EREIVET, 31 

Eylül 2015 

itibariyle  

sona erdi.”  

http://www.ereivet.net
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1 Ekim 2013 tarihinde başlayan Avrupa Komisyonu Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi projesi webLab 

30 Eylül 2015 tarihinde başarıyla sona erdi. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı projede Al-

manya Düsseldorf Bölgesel Hükümetinin koordinatörlüğü ve Paderborn Üniversitesinin de desteği ile Finlandiya, 

İspanya, Almanya ve Avusturya’dan çeşitli kurumlar ortaklık yaptı. 

 

Projenin konusu bir weblog ve kişisel mentorluk sistemini kullanarak mesleki eğitimdeki genç insanların yurtdışında-

ki stajlarını desteklemekti. Öğrenciler bu web tabanlı aracı, stajlarını belgelendirmek ve öğretmenlerinden bireysel 

görevler ve faydalı tavsiyeler almak için kullandılar.  

B. WEBLAB PROJESİ 

Moving Margins of The Society(MMS) projesi 

kapsamında; yapılmış olan pilot kurslara katılan 

katlımcılar arasından seçilen 8 Kültür Elçisine

(Cultural Ambassador) eğitim verildi. Verilen eğiti-

min sonunda düzenlen workshop ile bu kültür elçi-

leri çalışmalarını kamu kurumları temsilcilerine 

sergilediler. Projenin final konferansı 13-14 Kasım 

tarihlerinde Berlin’de yapıldı. Konferansa müdürlü-

ğümüzü temsilen AR-GE birimi katıldı. Türkiye’de ki yaygınlaştırma faaliyeti 21 Kasım günü 

düzenlene bir etkinlik ile tüm paydaşlar ile paylaşıldı. Bu faaliyet ile proje etkinlikleri tamam-

landı. Raporlama işlemleri ise 2016 yılı Ocak ve Şubat aylarında tamamlanacaktır. 

C. TOPLUMUN DEZAVANTAJLI GRUPLARINDAN HAREKETLE (MOVING FROM     

    THE MARGINS OF SOCIETY- MMS) PROJESİ 

“Projenin final 

konferansı   

13-14 Kasım 

tarihlerinde 

Berlin’de 

yapıldı.”  

6- DİĞER PROJELER 

A. 2015-2019 Stratejik Plan Dönemi İçerisinde Yapılan  Proje ve Çalışmalar: 

1. Ortak Sınav Analiz Takibi: Tekirdağ ili genelinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Ortak 

Sınav Sonuçları analizlerinin  takibi uygulamasına devam edilecektir. Bu kapsamda elde edi-

len verilerin hem mevcut durum değerlendirilmesine hem de ilimizin eğitim ve öğretimine 

katkı sunacağı düşünülmektedir.  

 

2. Elektronik Anket Uygulaması: AR-GE Birimi Web  sitesinin işlerlik kazanmasının ardın-

dan il genelinde müdürlüğümüze yönelik anket çalışmaları elektronik ortamda yürütülmeye 

başlanmıştır. Bu kapsamda; “ilimiz öğretmen ve idarecilerinin müdürlüğümüz hizmetlerine 

yönelik memnuniyet oranı, il genelinde uygulanan yerel projeler hakkındaki görüşleri ve  

beceri eğitimi/staj sürecinde işveren, öğrenci, idareci ve öğretmenlerin memnuniyet oranları-

na” yönelik üç ayrı çalışma gerçekleştirilmiş olup elde edilen bulgular değerlendirilerek so-

nuçları ilgili taraflarla elektronik ortamda paylaşılmıştır. 
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16 Aralık 2015 Çarşamba günü Süleymanpaşa Mes-

leki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Uygulama 

Otelinde ilimizin eğitim kalitesinin artırılmasına 

katkı sunmak amacıyla “Eğitimin Kalitesini Artırma 

Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştayda; Milli Eğitim, 

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim, Mesle-

ki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Eğitim 

ve Rehberlik olmak üzere 8 ayrı çalışma komisyonu 

oluşturuldu.  Komisyonlar; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticileri, Maarif Müfettiş-

leri, Resmi ve Özel Okul/Kurum Yöneticileri, Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler ve Sivil Top-

lum Kuruluşlarının temsilcilerini kapsayacak şekilde belirlendi.  

 

Komisyonların çalışma konuları, program içeriği çalıştay hazırlıklarını yürütmek üzere oluşturulan 

İl Komisyonu tarafından hazırlandı. 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Halis İŞLER ve Tekirdağ Valisi Sayın Salih ENVEROĞLU’nun 

açılış konuşmalarının ardından komisyonlar grup çalışmalarına geçti. İki oturum şeklinde gerçek-

leştirilen grup çalışmalarının tamamlanmasının ardından komisyon değerlendirmeleri yapılarak 

komisyon raporları okundu. Katılım sertifikalarının dağıtımının ardından çalıştay sonlandırıldı. 

 

Eğitim-Öğretim alanındaki çalışmalara yön vermesini beklediğimiz çalıştaya ait rapor kitap haline 

getirilerek tüm ilgili paydaş ve taraflarla paylaşılacaktır. Eğitimin Kalitesini Artırma Çalıştayı’nın 

ilimize hayırlı olmasını diler, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 

Eğitimin Kalitesini Artırma Çalıştayı 

7- SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

“Çalıştaya ait 

rapor kitap 

haline getirilerek 

tüm ilgili paydaş 

ve taraflarla 

paylaşılacaktır.”  
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Öğrenciler AB'yi Öğreniyor Projesi Eğiticilerin Eğitimi Se-

mineri 10-12 Kasım 2015 tarihleri arasında Ankara'da dü-

zenlendi. Üç günlük seminere projenin 81 ildeki temsilcileri 

konumunda bulunan koordinatör öğretmenler başta olmak 

üzere, AB Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ATAUM, Türkiye 

Ulusal Ajansı ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıl-

dı. Seminerlerde katılımcılara AB Tarihi, Türkiye AB İlişki-

leri, AB’nin İşleyişi ve Kurumları, AB’de Politika Yapma 

Süreçleri, AB’nin Uluslararası İlişkileri ve Türkiye’nin Katılım Süreci, AB’de Eğitim Programları 

ve Öğrencilere AB Hakkında Bilgileri Aktarma Üzerine başlıklarını taşıyan sunumlar yapıldı.  

 

81 ilden katılan 172 koordinatör öğretmenin yanı sıra, MEB AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 

AB ve Projeler Koordinasyon Daire Başkanlığı personelinin de yararlandığı seminerin üçüncü 

gününde katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi. 

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi Eğiticilerin Eğitimi Semineri 

Türkiye Ulusal Ajansı Bilgilendirme Toplantısı 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 20 Ekim 2015 Salı 

günü Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinden gelen 

katılımcıların iştirak ettiği bir bilgilendirme toplantısı 

gerçekleştirildi. Toplantının birinci oturumunda Türkiye 

Ulusal Ajansı’nda uzman olarak görev yapan Abdullah 

ŞAHİN tarafından Erasmus+ KA1, KA2, KA3 ana ey-

lemleri örnek projelerle pekiştirilerek genel hatlarıyla 

tanıtıldı. İkinci oturumda ise uzman yardımcıları Ali KAYA ve Gülce İĞMEN tarafından KA2 

stratejik ortaklık projeleri başvuru formu üzerinden proje yazımı ve bütçelemesi ayrıntılı olarak 

anlatıldı. Ar-Ge Birimi’nin de tam kadro yer aldığı toplantıda, farklı kamu kurum ve kuruluşların-

dan bir araya gelen kişiler Erasmus+ ve proje yazımı hakkında bilgi edinmiş oldular.   

Patent ve Faydalı Modem Semineri 

olması halinde gerekli bilgilendirme çalışmalarını yapması ve plan dönemi sonuna kadar il gene-

linde patent ve faydalı model konusunda başvuru yapılmasının sağlanması hedeflenmektedir.  

23 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 10.00'da İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ilimiz genelin-

deki mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarından 

katılan birer idareci ve öğretmenden oluşan katılım-

cılara Patent Uzmanı Hakan BAYRAM tarafından 

Patent ve Faydalı Model konusunda seminer verildi. 

Gerçekleştirilen etkinlik ile katılımcıların bilgilendi-

rildikleri konularda kendi okul/kurumlarında ihtiyaç 

“Patent ve faydalı 

model konusunda 

başvuru 

yapılmasının 

sağlanması 

hedeflenmektedir.” 
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17.11.2015 Salı günü saat 10.00'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salo-

nunda toplantıda, Şube Müdürü Harun ÖZ'ün açılış konuşmasından ardından 

Şube Müdür Ahmet ÇANLI tarafından MEB Mesleki Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü’nün 19 Ekim 2015 tarih ve 10586335 sayılı yazısı gereği yapılma-

sı gereken çalışmalar açıklandı. Katılımcılara “İlimizin Mesleki ve Teknik 

Eğitim Alanındaki Durumu, Tekirdağ İl MEM 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

Mesleki ve Teknik Eğitim, Yeni Plan Döneminde Yapılması Planlanan Çalış-

malar ve Grup Çalışması (Anket Formu Hazırlama)” sırasında yapılması gere-

kenler hakkında bilgi verildi. Mesleki ve Teknik Eğitim alanında hizmet veren resmi okul müdürlerinin gruplara ayrı-

larak staj/beceri eğitimi konusunda uygulanacak “işveren, öğrenci ve öğretmen-idareci” anket formlarının düzenlen-

mesine yönelik çalışmalarının ardından olumlu dilek ve temenniler ile toplantıya son verildi. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Toplantısı 

Kalite Değerlendirme Başkanlığı tarafından 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yürütülen 

"Öz Değerlendirme" çalışmaları kapsamında Çorlu ve Saray Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liseleri ilimizden pilot okul olarak seçilmiştir. Okullarımız tarafından yürütülen çalışmalara 

ait rapor ve eylem planlarının incelenmesi amacıyla Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü 

İbrahim BOZAR başkanlığında Haziran ayı sonunda yapılan Kalite Değerlendirme Komis-

yonu toplantısında görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla 1 Temmuz 2015 Çarşamba 

günü saat 10.00’da AR-GE Biriminde “Kalite Değerlendirme Komisyonu” 2. toplantısı ya-

pılmıştır. Okulların rapor ve eylem planlarının incelenmesi ve onay işlemlerinin ardından 

toplantıya son verildi.  

Kalite Değerlendirme Komisyonu Toplantısı 

eTwinning Projeleri ve AB Projeleri Bilgilendirme Seminerleri 

Avrupa’da yer alan okullarda çalışan personeli (öğretmenler,  müdürler, 

kütüphaneciler v.b.) diğer katılımcılar ile iletişim kurmak, işbirliği yapmak, 

bilgi, materyal ve tecrübe paylaşmak ve projeler geliştirmek amacıyla kulla-

nabileceği bir platform olan eTwinning’i tanıtmak amacıyla 21 Aralık 2015 

tarihinde Şarköy ve Hayrabolu ilçelerinde birer bilgilendirme semineri ger-

çekleştirildi. Seminerlerde portalın özellikleri ve nasıl kullanılabileceği, 

eTwinning projelerinin nasıl başlatılıp uygulanabileceği, kaliteli eTwinning 

projelerinin özellikleri gibi konularda bilgi verildi. Ayrıca Avrupa Komisyo-

nu Erasmus+ Programı Ana Eylem 1 ve Ana Eylem 2 alanları ile ilgili genel bilgi verildi. 25 Aralık 2015 tarihinde 

Değirmenaltı Gençlik Merkezinde, Tekirdağ Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi tarafından 

gerçekleştirilen Proje Döngüsü Yönetim Eğitimi kapsamında Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AB projeleri örnek 

olarak tanıtıldı. AB Programlarından gençlerin nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi verildi. 

Temmuz-Aralık 2015 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılan eğitim araştırmaları başvuruların-

dan 6 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 uy-

gulanması uygun görülmüştür.  

8- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 



İş Etiket Satırı veya Sloganı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Valilik Binası 59030  

Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ  

 

Telefon: +90 282 261 20 11  

 

 

Ar-Ge Birimi 

Ortacami Mah. Hükümet Cad. 

Abdüllatif Paşa Sok. No: 12/2 59030  

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ 

 

Tel: +90 282 260 40 58 Dahili: 8 

E-posta: arge59@meb.gov.tr 

 

  

Kurtuluş Savaşı döneminin güçlüklerle dolu ve işgal altında geçen yıllarından sonra 1923–

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

 

Bugün itibariyle; 472 okul, 219 kurumda, 9780 öğretmen ve 164344 öğrenci ile büyük ön-

der Atatürk’ün göstermiş olduğu “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” hedefine emin 

adımlarla yürümekteyiz. 

 

 

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak 

yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. 

                                   Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

  


