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OCAK-2017

İmtiyaz Sahibi
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına

Halis İŞLER

1. GİRİŞ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü

AR-GE Birimi, strateji geliştirmeden sorumlu şube müdürüne bağlı olarak;
araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi (ASKE) ve projeler
ekibi (PEK) olmak üzere iki ekiple çalışmalarını yürütmektedir. Aralık 2016

Genel Yayın Yönetmeni
Harun ÖZ
Şube Müdürü

tarihi itibariyle AR-GE Biriminde 6 öğretmen, 1 şef, 2 memur görev yapmaktadır. Görevli öğretmenlerin üçü ASKE, üçü de PEK’te yer almaktadır.

Yayın Kurulu
Gürcan AYVAZ
Adem ÖZSOY

AR-GE Birimleri MEB’in 08.05.2014 tarih ve 1843555 sayılı yönergesi

Sami SÖZER

kapsamında yıl içerisinde yaptığı çalışmaları bülten formatına uygun şekilde hazırlayarak Ocak
ve Temmuz aylarının ilk haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlaması ve elektronik posta ile Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa (SGB) göndermesi gerek-

Emre BİLGİN
Orhan Veli SOLCAN
Recep Serkan GÜRSEL

İletişim
Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

mektedir. Bu kapsamda Temmuz-Aralık 2016 tarihleri arasında birimimiz tarafından yürütülen
çalışmaları içeren AR-GE Birimi Bülteninin altıncı sayısı olan Aralık 2016 bültenini hazırlamış bulunmaktayız.

Valilik Binası 59030
Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ

2– İYİ ÖRNEKLER
Ergene İmam Hatip Ortaokulu, katıldıkları
“Sevgi, Barış, Dostluk Treni” isimli eTwinning

İçindekiler

projesi ile Ulusal Kalite Etiketini almaya hak
kazandı. Okulumuz bu proje ile ilimizde 2016

Giriş
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İyi Örnekler
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Stratejik Planlama
Çalışmaları

2

İç Kontrol vb. Çalışmalar

2

de yürütülen projede görev alan öğrenciler; yaptıkları çalışmalar ile ülkemizden 116 okulun yer aldığı bu proje çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında ülke birincisi

Yerel Projeler ve
AB Projeleri

3

olurken, şarkı yarışmasında da finale kalma başarısı gösterdiler. Sertifikalarını düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürümüz Halis İŞLER’den alan öğretmen ve öğrencileri-

Diğer Projeler

5

Seminer vb. Çalışmalar

6

Eğitim Araştırmaları

7

İletişim Bilgileri

8

yılında eTwinning “Ulusal Kalite Etiketini” almayı hak eden ilk kurum olmayı başardı. Matematik Öğretmeni Seda AKSU koordinatörlüğün-

mizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Finalinde
Türkiye üçüncüsü olan Süleymanpaşa Halk
Eğitimi Merkezi Yıldızlar Halk Oyunları ekibi
İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halis İŞLER´i ziyaret
etti. İl Milli Eğitim Müdürümüz kendilerini tebrik ettikten sonra başarılarının devamını diledi.
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3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI
Stratejik planın izleme ve değerlendirmesine
yönelik oluşturduğumuz alt yapı çalışmaları
doğrultusunda, müdürlüğümüz 2016 Mali

31 Ekim - 04 Kasım 2016 tarihleri arasından
Antalya'da düzenlenen Stratejik Yönetim ve
Planlama Semineri'ne katıldık. Stratejik

Yılı Performans Programı kapsamında hazırlanan Faaliyet Raporuna yönelik izleme ve
değerlendirme çalışmalarımız tamamlanmış-

Planlama ve Yönetim Daire Başkanı Ahmet
ER'in açılışını yaptığı seminerde 08.05.2014
tarih ve 1843555 sayılı AR-GE Birimi Yö-

tır. Hazırlanan rapor, 12.11.2012 tarih ve
6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile

nergesi ayrıntılı olarak ele alınıp değerlendirildi.

ilimizin Büyükşehir statüsüne geçmesinin
ardından hizmet vermeye başlayan Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na da
Ocak ayı başında gönderilecektir. Tekirdağ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı
Performans Programına yönelik hazırlıklarımız ise devam etmektedir.
AR-GE Birimi olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından
Stratejik Yönetim ve Planlama Semineri
Antalya

“ 2016 yılı izleme
ve değerlendirme
çalışmalarımız

4- İÇ KONTROL, İŞ SÜREÇLERİ, KAMU HİZMET ENVANTERİ, TOPLAM KALİTE
YÖNETİMİ, MEBNET, PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR

tamamlanmıştır.”
Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Sistemi:
2015-2019 Stratejik Plan dönemi boyunca okul ve kurumların yıllık etkinlik ve projelerinin
izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek amacıyla AR-GE Birimi Web sayfasında 3 modül oluşturulmuştur. Bu modüller; İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin il genelinde uygulanan
yerel projelere ait ara ve final rapor girişleri ile okul ve kurumların etkinlik ve proje girişlerine
olanak sağlamaktadır. Yapılan veri girişleri talep edilmesi halinde ilgili taraflarca paylaşılmak
üzere her zaman raporlamaya hazır bulundurulmaktadır. Yapılan veri girişleri doğrultusunda
eğitim-öğretim yılı sonunda okul ve kurumlara ait Yıl Sonu Faaliyet Raporu AR-GE Birimince hazırlanıp, ilgili paydaşların kurumsal e-posta adreslerine mail yolu ile gönderilmektedir.
Ayrıca performans programımızda yer alan faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi amacıyla teknik alt yapı çalışmalarımız devam etmekte olup, 2017 yılında bu uygulamanın hizmete
sunulması planlanmaktadır.
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 paylaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla AR-GE Birimi web sitesi http://
tekirdag.meb.gov.tr/arge/ adresinde aktif bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.
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5- YEREL VE AB PROJELERİ
YEREL PROJELER:
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle yürütülen altı (6) yerel projemiz bulunmaktadır. Bunlar:
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 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yönergede belirtilen
şartları taşıyan en fazla 3 çalışmasını her ayın 1-30'u arasında EK-1 formuna işleyerek kurumsal
e-posta adresinden (kurum kodu@meb.k12.tr) tekirdagarge59@gmail.com adresine gönderecektir. Gelen çalışmalar İl Değerlendirici Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen okul/
kurumlara ait çalışmalar AR-GE Birimi Web sayfasında bir sonraki ayın çalışma dönemi sonuna
Eğitimde İyi Örnekler
Projesi

kadar yayınlanacaktır.

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki tüm resmi/özel okul ve kurumlar
Proje Amacı: İlgi, motivasyon veya çalışma disiplini eksikliği nedeniyle sosyal veya akademik sorunlar yaşayan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme ile olumlu davranış ve beceriler kazandırmak.
Proje Özeti: Öncelikle İlçe ve Okul Proje Yürütme Ekipleri kurulacak. Daha sonra şube öğretmenler 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 yapan öğretmenler (okul içi
ya da dışı) yaptığı görüşmeyi aylık olarak raporlayarak okul idaresine sunacak 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 yansıtılacak.

Eğitim Liderliği
Projesi

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrenciler
Proje Amacı: Ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimizin tütün, alkol ve madde kullanımına
başlamalarına engel olabilmek, kullanımı özendirmeden bilinçlendirme çalışmaları yaparak bireylerde farkındalık meydana getirmek.
Proje Özeti: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı kapsamında eğitilen rehber öğretmenler, proje kapsamındaki okullardaki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik yapılacak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarında aktif olarak rol alacaktır. Ayrıca proje paydaşı okullarda
eğitim gören öğrenci ve velilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları da aktif
olarak yürütülecektir.
Geleceğimizi Koruyalım
Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim okullarının öğrenci,
Projesi

öğretmen ve velileri
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Proje Amacı: Öğrencilerin; günümüzde meydana gelen değişim ve gelişimlere ayak uydururken kim olduğunu unutmadan, maruz kalabilecekleri olası toplumsal erozyonu engelleyebilmek
ve bu doğrultuda binlerce yıllık deneyimden süzülüp gelen bize has milli ve geleneksel değerlerimizin eğitim aracılığı ile yeni nesillere aktarılmasını sağlamak.
Proje Özeti: Proje kapsamında öncelikle İlçe proje Yürütme Ekipleri kurulacak. Kurulan bu
ekiplerin koordinesinde her ilçe tarafından EK-1 formu referans alınarak eğitim-öğretim yılı
içerisinde ilçe düzeyinde uygulanacak değerlerin tespiti yapılacak ve EK-2'deki form baz alınarak Yıllık Çalışma Takvimi hazırlanacak Bu çalışmaların ardından okullara gerekli bilgilendirmeler yapılacak, okul Proje Yürütme Ekipleri kurulacak, okullar düzeyinde öğrencilerin etik ve
ahlaki değerler kazanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.

Değerler Eğitimi
Projesi

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullar.

Proje Amacı: "Her Kitap Yeni Bir Dünya Projesi” öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve bilincini kazandırarak, onlara kitap okumayı sevdirmeyi, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve
öğrencilerin güven duygularını geliştirerek; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmelerini
amaçlamaktadır.
Proje Özeti: Projenin en küçük yapı taşını öğrenci oluşturmaktadır. Beş öğrenci ve bir öğretmenin bir araya gelmesiyle bir müzakere halkası oluşturulmaktadır. Müzakere halkasına, İl

Her Kitap Yeni Bir
Dünya Projesi

Proje Yürütme Kurulu tarafından ortaokullar için belirlenen 7 (yedi), ortaöğretim kurumları için
de 6 (altı) kitap ilgili okullar tarafından temin edilecektir. Proje kapsamındaki kitaplar yarışma
şartnamesinde belirtilmiştir. Öğrenciler belli aralıklarla bir araya gelecek ve danışman öğretmen

gözetiminde okudukları kitapları müzakere edeceklerdir. Bu müzakereler sonucunda okuma
grupları arasında okul, ilçe ve il düzeyinde yarışmalar tertip edilecek, başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir.
Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler

Proje Amacı: İl genelindeki muhtelif okullarda eğitim gören Suriyeli öğrencilerin uyum sürecini hızlandırarak, eğitim kalitelerini ve akademik başarılarını artırmak.
Proje Özeti: Müdürlüğümüz tarafından Ekim 2016'da yapılan araştırması sonucunda tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla bir takım çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çalışmalar da “Umuda Yolculuk” adı altında projelendirilmiş ve uygulanmak üzere
ilgili taraflara sunulmuştur. Projede genel olarak Suriyeli öğrencilerin eğitim ve yaşam kalitesini
artırmak, Suriyeli öğrenci ve ailelerinin uyum sürecini hızlandırmak hedeflenmektedir.
Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
kurumlarında okuyan Suriyeli öğrenciler

Umuda Yolculuk
Projesi
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AB PROJELERİ:
MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİĞİM: "GİZLİ YETERLİLİK"E GİDEN
HAREKETLİLİKLER PROJESİ
Yeni eğitim öğretim yöntemleri dezavantajlı ve engelli
gençlerin yeterliliklerini art-

adapte olabilmeleri için, okul
yaşamından iş yaşamına
geçişte gençlere destek olma-

Üniversitesi (Almanya), Raseko Mesleki Eğitim Merkezi (Finlandiya), Eğitim ve

tırma ve onlara özgüven kazandırma konusunda önemlidir. Uluslararası hareketlilik-

yı hedeflemektedir. Ayrıca
bu proje dezavantajlı gençlere modern uluslararası eğitim

Zanaat Vakfı (Almanya),
Endülüs Bölgesel Hükümeti
(İspanya),
Berufskolleg

ler de geleneksel eğitimden
farklı olarak bu hedef grubun

ve öğretim ortamında yüksek
kalitede hareketlilikler sağla-

Rheydt - Mülfort für WuV Mesleki Eğitim Merkezi

hem iş bulma fırsatı yakalamalarına, hem de onların
sosyal ve öz yeterliliklerini

yan bir mesleki eğitim ve
öğretim sistemine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

(Almanya), Lille Bölgesel
Eğitim Akademisi (Fransa)
ortaklık etmektedir.

arttırmalarına yardımcı olabilecek niteliktedir. Proje bu
noktada dezavantajlı gençle-

Proje kapsamında; Tekirdağ

31 Aralık 2016 tarihinde

İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Düsseldorf Bölgesel Hükümeti (Almanya), Paderborn

başlayacak olan proje 30
Aralık 2018 tarihine kadar
devam edecektir.

rin iş yaşamına daha iyi

“Proje 31
Aralık 2016

6- DİĞER PROJELER
A. 2015-2019 Stratejik Plan Dönemi İçerisinde Yapılan Proje ve Çalışmalar:
1. Ortak Sınav Analiz Takibi: Tekirdağ ili genelinde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Ortak
Sınav Sonuçları analizlerinin takibi uygulamasına devam edilecektir. Bu kapsamda elde edilen verilerin hem mevcut durum değerlendirmesine hem de ilimizin eğitim ve öğretimine katkı sunacağı düşünülmektedir.
2. YGS-LYS Analiz Takibi: Yeni plan dönemi ile birlikte bilgi paylaşımının artırılması amacıyla müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından "Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisans
Yerleştirme Sınavı (LYS)" istatistikleri son üç yılı kapsayacak şekilde hazırlanmaya başlanmış ve AR-GE Birimi web sitesinde (http://tekirdag.meb.gov.tr/arge/istatistik) istatistik menüsü altında ilgili taraflarla paylaşılmaya başlanmıştır. Periyodik olarak her sınav döneminde
sonra ilgili veriler güncellenmektedir.
3. Elektronik Anket Uygulaması: Yeni plan dönemi çalışmaları ile birlikte il genelinde müdürlüğümüze yönelik anket çalışmaları elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır. Bu kapsamda; “01-09 Eylül 2016 tarihleri arasında il genelinde uygulanan yerel projeler hakkında
öğretmen ve yöneticilerin görüşleri” belirlemeye yönelik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaya 1326 öğretmen/yönetici katılmıştır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek
sonuçları ilgili taraflarla elektronik ortamda paylaşılmış ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında
il genelinde uygulanacak yerel projelere yönelik hazırlık sürecinde kullanılmıştır. Yürütülen
teknik alt yapı çalışmaları sonucunda Aralık 2016 tarihi itibariyle kendi anket programımızı
kullanmaya başlamış bulunmaktayız.

tarihinde
başlayacak.”
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4. Tekirdağ’ın Eğitim Hayırseverleri Kitabı: İlimizde şimdiye kadar hayırseverler tarafından yapılan katkıları içeren “Tekirdağ’ın Eğitim Hayırseverleri” adlı kitap birimimiz tarafından hazırlandı. Derleme ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel
Müdürlüğü’ne yapılan ISBN başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 1000 adet basılan
kitap ilgili taraflarla paylaşıldı.

7- SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR
TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İstanbul İli Avrupa Bölgesi
Bilgilendirme Toplantısı

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, TÜBİTAK İstanbul Avrupa Bölge temsilcisi
Sayın Prof. Dr. İbrahim ÖZKOL, İTÜ temsilcisi
Sayın Prof. Dr. Yaşar YILMAZ’ın katılımlarıyla, 08 Aralık 2016 Perşembe günü Ebru Nayim
Fen Lisesi’nde 48. Lise Öğrencileri Araştırma

“Tekirdağ’ın

Eğitim
Hayırseverleri” adlı

Projeleri Yarışması İstanbul İli Avrupa Bölgesi
Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ortaöğretim
kurumlarından gelen öğretmen ve öğrenciler ile birimimizin de hazır bulunduğu toplantıda
proje hazırlama teknikleri ile TÜBİTAK yarışmaları hakkında bilgi verildi.

kitap birimimiz
tarafından
hazırlandı.”

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi

21 Aralık 2016 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü
konferans salonunda gerçekleştirilen “Öğrenciler
AB’yi Öğreniyor” projesi seminerine toplam 49 öğretmen, 22 Aralık 2016 tarihinde Süleymanpaşa İlkokulunda gerçekleştirilen aynı konulu seminere de 19
öğretmen katıldı. Seminerde projenin tanıtımının yanı
sıra AB Tarihi, AB Temel Değerleri, AB Kurumları, AB Politikaları, AB Genişlemesi, AB Kültürü ve Türkiye ile AB ilişkileri konularında bilgilendirme yapıldı. Proje kapsamında hazırlanan videolar izlenerek toplantı sonlandırıldı.
Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi 2. Uluslararası Konferansı
2011 yılı IPA-I programı çerçevesinde Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler
Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 25 Aralık 2014 25 Aralık 2016 tarihleri arasında yürütülen proje
kapsamında 16-17 Kasım 2016 tarihlerinde Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara’da gerçekleştirilen “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi 2. Uluslararası Konferansı”na projenin il koordinatörü Emre
BİLGİN katıldı.
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eTwinning Programı ve AB projeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
15 Aralık 2016 tarihinde Ergene ilçesinde 34 öğretmen ve 2 idarecinin ve Marmara Ereğlisi ilçesinde
24 öğretmen ve 2 idarecinin katılımı ile eTwinning projelerinin aşamaları, iyi proje örnekleri tanıtımı
ve projelerde bilişim teknolojileri araçları kullanımı ile ilgili seminerler gerçekleştirildi.
14, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde Süleymanpaşa ilçesinde Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Öğretmen
Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu, Süleymanpaşa İmam Hatip Ortaokulu, Ticaret Borsası İlkokulu ve Fatih Anadolu
Lisesi’ne eTwinning programı tanıtımı için okul ziyaretleri yapıldı. Bu okullarda gerçekleştirilen toplantılara toplam 42
öğretmen ve 7 idareci katıldı. 15 Aralık 2016 tarihinde Çorlu ilçesinde 75. Yıl Bedia Süleyman Serpicioğlu Ortaokulunda gerçekleştirilen Avrupa Birliği projeleri
hazırlama konulu bilgilendirme toplantısına 6 öğretmen ve 1 idareci katıldı.
1-3 Aralık 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen eTwinning 7. Ulusal Konferansına ilimiz eTwinning programı koordinatörü ve projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi almaya hak kazanan Ergene İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Seda
AKSU katıldı.

8- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI
Suriyeli Öğrenciler & Anne - Babası Ayrı Öğrenciler
İlimizdeki “Suriyeli öğrencilerin ve anne - babası ayrı öğrencilerin” mevcut
durumunu tespit etmek amacıyla Ekim 2016’da il genelinde öncelikle bir istatistiki çalışma yapıldı ve il genelindeki tüm Suriyeli öğrenci ve anne - babası
ayrı öğrenci sayıları ayrıntılı (il, ilçe, okul düzeyinde) bir şekilde tespit edildi.
Daha sonra 20/10/2016 tarih ve 11685362 sayılı Valilik Oluru ile 24-27 Ekim
2016 tarihleri arasında öğrencilerin yoğunlukları göz önüne alınarak hazırlanan
program dahilinde saha çalışması yapıldı. Saha çalışmasına ait rapor 28 Ekim
2016 tarihinde müdürlüğümüze teslim edildi. Hazırlanan rapor doğrultusunda:
A) İlimizdeki Suriyeli öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak, eğitim kalitelerini ve akademik başarılarını artırmak
amacıyla müdürlüğümüz tarafından “Umuda Yolculuk” projesi hazırlandı ve 21/11/2016 tarih ve 13147747 sayılı Valilik Oluru ile uygulanmaya başlandı.
B) İl genelinde anne - babası ayrı öğrencilerin okul - arkadaş çevresine uyum sağlamalarına katkı sunmak, akademik
ve sosyal yönden karşılaştıkları güçlüklerin çözülmesine yönelik önleyici tedbirler alabilmek adına il genelinde müdürlüğümüzün 15/11/2016 tarih ve 12858955 sayılı yazıları ile gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Temmuz-Aralık 2016 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılan eğitim araştırmaları başvurularından 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 uygulanması uygun görülmüştür.

İş Etiket Satırı veya Sloganı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Valilik Binası 59030
Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ
Telefon: +90 282 261 20 11

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; 488 okul, 235 kurumda, 10.518 öğretmen ve 170.192 öğrenci ile büyük

AR-GE Birimi
Ortacami Mah. Hükümet Cad.
Abdüllatif Paşa Sok. No: 12/2 59030

önder Atatürk’ün göstermiş olduğu “Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak” hedefine emin
adımlarla yürümekteyiz.

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Tel: +90 282 260 40 58 Dahili: 110
E-posta: arge59@meb.gov.tr

“Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde
ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

