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Mustafa Kemal Atatürk, 

“Tahsili ve terbiyesi mükem-

mel olan milletlerin eğitilmesi 

kolay, esir edilmesi zordur” 

diyerek eğitimli bir milletin 

nasıl olabileceğine ışık tut-

maktadır. 

 

Eğitim kurumları bireylerin 

sosyalleşmesine, toplumsal ve 

kültürel değerleri kazanması-

na katkı sağlayarak toplumsal 

yapının devamlılığını sağlar. 

Eğitim, bir yandan bireylere 

toplumun kültürünü değerleri-

ni kazandırmakta ve onların 

kişiliklerini geliştirmelerine 

zemin hazırlamakta diğer 

yandan da onlara toplumun 

yapısını değiştirici ve onları 

ileriye götürücü, eleştirici 

düşünme becerisi kazandır-

maya çalışır. Toplumu oluştu-

ran bireylerin iyi yetişmiş 

olmaları, ülkenin kalkınması-

na direkt etki edeceği gibi 

ekonomik gelişmeyle birlikte 

eğitimi de aynı oranda gelişti-

recektir. Bu amaca katkı sun-

mak, eğitimde başarıyı artır-

mak, çalışmalarda tekrarların 

önlenmesi ve faaliyetlerin tek 

elden yürütülmesini sağlamak 

amacıyla AR-GE Birimleri 

kurulmuştur. Strateji geliştir-

meden sorumlu şube müdürü-

ne bağlı olarak görev yapan 

AR-GE Birimimiz; araştırma, 

stratejik planlama ve kalite 

geliştirme ekibi (ASKE) ve 

projeler ekibi (PEK) olmak 

üzere iki ekiple çalışmalarını 

yürütmektedir.  Haziran 2017 

itibariyle AR-GE Biriminde 7 

öğretmen, 1 şef, 1 memur 

görev yapmaktadır. Görevli 

öğretmenlerin dördü ASKE, 

üçü de PEK’te yer almaktadır. 

AR-GE Birimi stratejik plan-

lama çalışmalarının yanı sıra 

İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğü’nün kurumsal kapasitesini 

ve kurum kültürünü geliştir-

mek amacıyla konferans, 

seminer, eğitim çalıştayı; 

yerel, ulusal ve uluslararası 

projeler gibi faaliyetler yürüt-

mektedir. AR-GE Birimleri-

nin söz konusu bu çalışmaları 

içeren dokümanı MEB’in 

08.05.2014 tarih ve 1843555 

sayılı yönergesi kapsamında 

bülten formatına uygun şekil-

de hazırlayarak Ocak ve Tem-

muz aylarının ilk haftasında İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 

internet sitesinde yayınlaması 

ve elektronik posta ile Bakan-

lık merkez birimleri ile Ba-

kanlığa (SGB) göndermesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda 

Ocak-Haziran 2017 tarihleri 

arasında birimimiz tarafından 

yürütülen çalışmaları içeren 

AR-GE Birimi Bülteninin 

yedinci sayısı olan Temmuz 

2017 bültenini hazırlamış 

bulunmaktayız. Yapılan çalış-

maların eğitim-öğretim anla-

mında ilimize hayırlı olmasını 

diler, emeği geçenlere teşek-

kür ederim. 

Ersan ULUSAN 

İl Milli Eğitim Müdürü 
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2– İYİ ÖRNEKLER 

Hacettepe Üniversitesi tarafından 2-14 

Haziran 2017 tarihlerinde Hacettepe Üni-

versitesi Kampüsünde düzenlenen 

2.Hacettepe Biyoloji Uygulamaları 

Kongresine ilimizden 3 farklı okuldan 17 

öğrenci ve 2 öğretmen katılmıştır. Öğren-

cilerimiz kongrede Biyoloji öğretmenleri 

Kadir DÜŞÜNEN, Çiğdem ÖZGÜNSOY 

ve Dr. Gülsemin SAVAŞ TUNA danış-

manlığında hazırladıkları 4 farklı proje çalışmasını Poster olarak sunmuştur. 

3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

“Müdürlüğümüzün 

2017 Mali Yılı 

Performans 

Programı 

yayımlanmıştır.”  

Stratejik planın izleme ve değerlendirmesine 

yönelik çalışmalarımız doğrultusunda, mü-

dürlüğümüz 2016 Mali Yılı Performans 

Programı kapsamında hazırlanan Faaliyet 

Raporuna yönelik çalışmalarımız tamamlan-

mıştır. Hazırlanan rapor, ilimiz Yatırım İzle-

me ve Koordinasyon Başkanlığı’na da Ocak 

ayı başında gönderilmiştir. Tekirdağ İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü 2017 Mali Yılı Perfor-

mans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yö-

netimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu mad-

desi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Per-

formans Programları Hakkında Yönetmelik 

ve Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli 

ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5’inci maddesi 

gereğince, Tekirdağ İl Millî Eğitim Müdür-

lüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre ha-

zırlanmış; gerekli olur işlemlerinin ardından 

AR-GE Birimi resmi web sitesinde yayım-

lanmıştır. 2017 Yılı Faaliyet Raporuna yöne-

lik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız 

halen devam etmektedir.  

27-31 Mart 2017 tarihleri arasında AR-GE 

Birimi olarak, Antalya’da düzenlenen Strate-

jik Yönetim Sisteminde Yıllık Uygulamalar 

ve İzleme-Değerlendirme Semineri’ne katıl-

dık. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ise 

08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antal-

ya’da düzenlenen Stratejik Yönetim ve Plan-

lama Temel Eğitim Kursu’na katılmış ve 

kursu başarı ile tamamlamıştır. 

Antalya Stratejik Yönetim Sisteminde Yıllık  

Uygulamalar ve İzleme-Değerlendirme Semineri 

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

     YÖNETİMİ, MEBNET,  PERFORMANS YÖNETİMİ VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

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 mo-

dül aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri il genelinde 

uygulanan  yerel  projelere  ait  ara ve final rapor girişlerini; okul ve kurumların ise etkinlik ve        
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proje girişlerini ilgili modüller üzerinden yapmaktadır. Yapılan veri girişleri raporlanarak ilgili okul/kurumlar ile pay-

laşılmakta, bu veri girişleri doğrultusunda hazırlanan 2016-2017 Yıl Sonu Faaliyet Raporları  okul/kurumların kurum-

sal e-posta adreslerine mail atılmaktadır.    

  

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 AR-GE Birimi web sitesi http://tekirdag.meb.gov.tr/arge/ adresinde aktif bir şekilde hizmet vermeye devam et-

mektedir.  

5- YEREL VE AB PROJELERİ 

YEREL PROJELER: 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle yürütülen altı (6) yerel projemiz bulunmaktadır. Bunlar:  

Eğitimde İyi Örnekler 

Projesi 

Okul/kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri iyi örnekleri 

paylaşmak, diğer eğitim kurumlarını bu örneklerden haberdar edebilmek ve özgün çalışma-

ları belirleyip ön plana çıkararak tüm okul/kurumlarımız tarafından model alınmasını sağla-

mak amacıyla başlatılan “Eğitimde İyi Örnekler Projesi” 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yı-

lı’nda il genelinde uygulanmıştır. Proje süreci boyunca okul/kurumlar tarafından aylık olarak 

yapılan başvurular İl Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip, seçilen üç başvuru bir 

ay boyunca AR-GE Birimi web sitesinde yayımlanmıştır. Projeye toplam 71 başvuru yapıl-

mış olup, bir önceki yıla göre başvuru sayısında % 97,22’lik bir artış sağlanmıştır. Proje 

sonunda başvuruda bulunan tüm okul/kurumların çalışmalarını içeren kitapçık hazırlama 

aşamasında olup, tamamlandıktan sonra AR-GE Birimi web sayfası üzerinden elektronik 

ortamda yayımlanacaktır. 

Davranış problemi olan, arkadaşları ve çevresiyle uyum sorunu yaşayıp, bu sorunlarını 

nasıl çözeceğini bilemeyen, ders başarısı nispeten düşük olan ya da meslek seçimi konusun-

da kararsız kalan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme yapılması ve bu öğrenci-

lere olumlu davranış değişikliği kazandırılması amacıyla il genelindeki ortaokul ve ortaöğ-

retim kademesindeki okullarda 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda “Eğitim Liderliği Pro-

jesi” uygulanmıştır. Projenin uygulandığı okullarda gönüllü öğretmenler arasından “eğitim 

liderleri” belirlenmiştir. Okul rehberlik servisleri, eğitim liderleri, şube rehber öğretmenleri 

işbirliği ile davranış problemi ve sosyal iletişim becerileri düşük olan öğrenciler tespit edil-

miş, öğrencilerin aileleri ile görüşmeler yapılmıştır. Söz konusu öğrenciler sosyal, kültürel 

ve sportif faaliyetlere yönlendirilerek olumlu davranış kazanmalarına destek olunmuş ayrı-

ca kendilerine eğitsel ve mesleki rehberlik yapılmıştır. 
Eğitim Liderliği 

 Projesi 

1. Eğitimde İyi Örnekler Projesi: 

2. Eğitim Liderliği Projesi: 
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Müdürlüğümüze bağlı ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimin sigara, alkol ve madde kul-

lanımına başlamalarına engel olmak, okullarda bilinçlendirme çalışmaları yaparak farkındalık 

meydana getirmek amacıyla 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda “Geleceğimizi Koruyalım 

Projesi” uygulanmıştır. Hazırlanan İl Eylem Planı kapsamında; Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 

Eğitimi bünyesinde hazırlanan afiş ve broşürler okullarda sergilenmiş, Yeşilay Bağımlılıkla 

Mücadele Destek Hattı (YEDAM) hakkında veli, öğrenci ve öğretmenler bilgilendirilmiş, 

Madde Bağımlılığı İle Mücadele Öğretmen Eğitimi El Kitabı okullarda rehber olarak kullanıl-

mış, risk grubundaki öğrenciler şube rehber öğretmenleri ve okul rehberlik servisleri işbirliğin-

de belirlenmiş ve bu kapsamda çalışmalar yürütülmüştür. 

Geleceğimizi Koruyalım 

Projesi 

Tekirdağ ili genelinde ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve bilincini kazandı-

rarak, onlara kitap okumayı sevdirmeyi, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve öğrencilerin güven duygularını geliş-

tirerek; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmelerini amacıyla 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda “Her Kitap 

Yeni Bir Dünya Projesi” uygulanmıştır. Proje kapsamında danışman öğretmenler eşliğinde okullarda kitap münazara 

halkaları oluşturulmuş ve okul, ilçeler düzeyinde yarışmalar düzenlenmiştir. İlçelerde dereceye giren okulların katılımı 

ile kitap okuma yarışmalarının finali 10 Mayıs 2017 tarihinde Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 

yapılmıştır. İki oturum şeklinde düzenlenen yarışmanın birinci oturumuna ortaokul, ikinci oturumuna ise ortaöğretim 

öğrencileri katılmıştır. Yarışmanın sonunda ortaokullarda Çorlu ilçesi il birincisi, Ergene ilçesi il ikincisi, Süleyman-

paşa ilçesi il üçüncüsü; ortaöğretimde ise Hayrabolu ilçesi il birincisi, Kapaklı ilçesi il ikincisi, Marmara Ereğlisi ilçe-

si de il üçüncüsü olmuş, dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyeler ile ödüllendirilmiştir. 

Her Kitap Yeni Bir Dünya 

Projesi Ödül Töreni İl Finali 

3. Geleceğimizi Koruyalım Projesi: 

4. Değerler Eğitimi Projesi: 

Öğrencilerin; günümüzde meydana gelen değişim ve gelişimlere ayak uydururken kim olduğu-

nu unutmadan, maruz kalabilecekleri olası toplumsal erozyonu engelleyebilmek ve bu doğrul-

tuda binlerce yıllık deneyimden süzülüp gelen bize has milli ve geleneksel değerlerimizin eği-

tim aracılığı ile yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Tekirdağ ili genelindeki tüm 

okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarda 2016-2017 Eğitim-

Öğretim Yılı’nda “Değerler Eğitimi Projesi” uygulanmıştır. Daha önceden tespit edilerek tak-

vime bağlanan 16 değer kapsamında okullarımızda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenlenmiş-

tir. Gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenci ve gerekli durumlarda da velilerinin aktif rol almala-

rına önem verilmiştir. 
Değerler Eğitimi 

Projesi 

5. Her Kitap Yeni Bir Dünya Projesi: 
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Müdürlüğümüz tarafından Ekim 2016'da yapılan araştırma sonucunda tespit edilen aksaklık ve 

eksikliklerin giderilmesi amacıyla il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim 

kurumlarında eğitim gören Suriyeli öğrencilerin uyum sürecini hızlandırarak, eğitim kalitelerini 

ve akademik başarılarını artırmak adına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda “Umuda Yolculuk 

Projesi” uygulanmıştır. Proje kapsamında; Suriyeli öğrenci ve ebeveynlerine takviye Türkçe 

kursları düzenlenmiş, ortak değerler, sağlıklı yaşam, okul kuralları gibi konularda eğitimler 

verilmiş, okula devam etmeyen/edemeyen öğrencilerin adresleri tespit edilerek ev ziyaretleri 

gerçekleştirilmiş, söz konusu öğrenci ve ailelerine “Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nin 12. 

maddesi kapsamında ayni ve nakdi yardımlar yapılmıştır. 
Umuda Yolculuk 

 Projesi 

6. Umuda Yolculuk Projesi: 

AB PROJELERİ: 

Mesleki Eğitim Hareketliliğim: “Gizli Yeterlilikler”e Götüren Hareketlilikler

Dezavantajlı gençlerin yurt-

dışı hareketlilikler yoluyla 

bireysel ve mesleki gelişim-

leri konusunu temel alan kısa 

adıyla myVETmo projesi, 

hareketlilikleri özellikle bir 

yandan gençlerin istihdamı-

nın sağlanmasına, diğer ta-

raftan da sosyal yeterlilik ve 

öz yeterliliklerinin geliştiril-

mesine katkı sağlamak ola-

rak kabul etmektedir.  

MyVETmo’da ülkemizden 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü ve Finlandiya, Fran-

sa, Almanya ve İspanya’dan 

Avrupalı diğer ortak kurum-

lar bölgelerinde mesleki eği-

tim ve öğretimin geliştirilme-

si için özel desteğe ihtiyaç 

duyan öğrencilere üst düzey 

eğitim sağlama gibi kapsayı-

cı hedefler üzerinde iş birliği 

yapmaktadır. Kurumlar yeni 

metotlar geliştirmek, mesleki 

öğrenimi ve hedef grubun 

istihdamını desteklemeye 

yönelik profesyonel ağlar 

kurmak için ortaklık yap-

maktadırlar.  

Avrupa Komisyonu Eras-

mus+ Programı kapsamında 

desteklenen projenin açılış 

toplantısı şubat ayında Al-

manya’da ve ikinci toplantısı 

da mayıs ayında Finlandi-

ya’da gerçekleştirildi. 

eTwinning Programı Tanıtım Seminerleri 

eTwinning programının ve 

projelerinin tanıtımı amacıy-

la 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılında 7 ilçemizde tanıtım 

seminerleri ve 4 ilçede 11 

okul ziyareti gerçekleştiril-

miştir. Seminerler ile 330, 

okul ziyaretleri ile 82, top-

lam 412 öğretmen ve idareci-

ye eTwinning programı ve 

projeleri tanıtılmıştır.  

Ülkemizde Bakanlığımız 

Yenilik ve Eğitim Teknoloji-

leri Genel Müdürlüğü’nün 

bünyesinde koordinasyonu 

sürdürülen, Avrupa Komis-

yonu’nun destek verdiği 

eTwinning Programı, bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin kul-

lanımı vasıtasıyla, okullarda 

görev yapan personelin, ül-

kemizde ve Avrupa’da yer 

alan diğer katılımcı okullarda 

görev yapan personelle ileti-

şim kurmak, işbirliği yap-

mak, projeler geliştirmek ve 

bilgi paylaşmak amacıyla 

faaliyetler gerçekleştirilebil-

diği bir platformdur.  
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“2016-2017  

Eğitim-Öğretim 

Yılı’nda ilimizde 

toplam 22 bilim 

fuarı düzenlendi.” 

Tüm öğretmen ve idareciler www.etwinning.net adresinden ücretsiz olarak portala üye olup 

kullanabilmektedirler. Portal ve eTwinning programı, bilişim teknolojilerini geliştirmek, pro-

jeler geliştirip paylaşabilmek, Avrupa’da ve ülkemizde yer alan okullarla kültür etkileşimi ve 

iletişim sağlamak, öğrencilerin interneti ve web 2.0 araçlarını daha etkili kullanabilmelerine 

katkı sağlamak gibi hedefler taşımaktadır.  

1. Fikir Atölyesi: Okul/kurumlar ın proje fikir ler ini AR-GE Birimi web sitesi üzerinden 

girerek  proje ekibimiz tarafından kendilerine teknik destek sağlanmasına yönelik hazırlanan 

“Fikir  Atölyesi” uygulaması aktif şekilde kullanılmaya devam etmektedir.   

6. TÜBİTAK PROJELERİ 

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-

rumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan "TÜBİTAK Tarafından Destekle-

nen Bilim Fuarlarına Dair İşbirliği Protokolü" kapsamında 18 Nisan - 26 

Mayıs 2017 tarihleri arasında ilimizde toplam 22 bilim fuarı düzenlen-

di.  Bilim fuarı düzenlenen okullarımızın tümünün izleyicilik görevi biri-

mimiz tarafından yürütüldü. Bilim fuarlarının hazırlanmasında emeği 

geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 

7- DİĞER PROJELER 

A. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları: 

B. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Bilmeyen Kalmasın Projesi: 

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında yapmış olduğumuz proje başvurumuz kabul 

edilmiş olup, şuan itibariyle proje sözleşmesi imzalama aşamasında bulunmaktayız. İlgili 

proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerin  03-04 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleşti-

rilmesi planlanmaktadır.   

Okullarımız eTwinning Ulusal Kalite Etiketi ödüllerini aldı. 

eTwinning portalı Avrupa’da 

yer alan okullarda çalışan 

personelin bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımı 

vasıtasıyla güvenli bir plat-

form üzerinden ortak çalış-

malar yapması, iletişim kur-

ması, iş birliği yapması, bilgi 

paylaşması ve projeler geliş-

tirmesi amaçlarıyla kullanıla-

bilmektedir. 

Bu çerçevede 2016 yılında 

yürüttükleri eTwinning pro-

jeleri ile Çorlu Emlak Konut 

Ergene Vadisi İlkokulu’nda 

görev yapan İngilizce öğret-

meni İlkin Sağlam Kaçar ve 

Ergene İmam Hatip Ortaoku-

lu’nda görevli Matematik 

öğretmeni Seda Aksu Ulusal 

Kalite Etiketi almaya hak 

kazandılar. Kendilerini tebrik 

ediyor ve başarılarının deva-

mını diliyoruz. 

Projeleri bitmeye yakın ya da 

tamamlanmış kullanıcılar 

eTwinning portalı üzerinden 

ulusal kalite etiketine başvu-

ru yapabilmektedirler. De-

taylı bilgi aşağıdaki linkler 

üzerinden alınabilir. 

 

 

https://www.etwinning.net/tr/pub/projects/awards.htm 

http://etwinning.meb.gov.tr/sayfa/39/ulusal_kalite_etiketi 

http://www.etwinning.net
https://www.etwinning.net/tr/pub/projects/awards.htm
http://etwinning.meb.gov.tr/sayfa/39/ulusal_kalite_etiketi
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Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılan eğitim araştırmaları başvuruların-

dan 13 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- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

2. Elektronik Anket Uygulaması: Yeni plan dönemi çalışmalar ı kapsamında, Ocak-Haziran 2017 tarihleri arasında 

iki tane elektronik anket uygulaması yapılmıştır. Bunlardan ilki, 01-31 Mart 2017 tarihleri arasında mesleki ve teknik 

eğitim öğrencilerinin beceri eğitimleri/stajlarına yönelik işveren, öğrenci ve öğretmen-idarecilerin memnuniyet oranları-

nı belirlemeye yönelik yapılmıştır. Yapılan çalışmaya 216, işveren, 1.025 öğrenci ve 334 öğretmen-idareci olmak üzere 

toplam 1.575 kişi katılmıştır. İkinci anket uygulaması ise; öğretmen ve yöneticilerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 

müdürlüğümüz hizmetlerine yönelik memnuniyet oranlarını belirlemek amacıyla yapılmış olup, çalışmaya toplam 2.272 

öğretmen/idareci katılmıştır. Her iki çalışmaya yönelik elde edilen bulgular değerlendirilerek sonuçları ilgili taraflarla 

elektronik ortamda paylaşılmıştır.  

 

 3. Öz Değerlendirme: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür lüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafın-

dan ihtiyaç duyulan kalitede, nitelikli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir mesleki ve teknik eğitime ulaşabilmek amacıyla 

yürütülen öz değerlendirme uygulamasında AR-GE Birimi olarak; 10-14 Nisan 2016 tarihinde Erzurum’da düzenlenen 

Kalite İzleme ve Değerlendirme Semineri’ne katıldık. Seminerin ardından, 22-23 Mayıs 2017 tarihinde Süleymanpaşa 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda bölüm başkanları ve okul müdürlerine yönelik 2 günlük bir semi-

ner düzenlendi.  

8- SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

AR-GE Birimi Tanıtım Toplantısı 
 

23.03.2017 Perşembe günü saat 10.00’da düzenlen toplantıda İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü AR-GE Birimi brifing sunumu yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan 

ULUSAN ve Strateji Geliştirme Şube Müdürü Harun ÖZ’ün katılımıyla gerçekleşti-

rilen toplantıda; AR-GE Biriminin tanıtımının ardından, yürütülen ve yapılması 

planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.  

Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Toplantısı 
 

Strateji Geliştirme Şube Müdürü Harun ÖZ başkanlığında 14 Mart 2017 Salı günü 

saat 10.00'da Süleymanpaşa İlkokulu toplantı salonunda "Stratejik Plan İzleme ve 

Değerlendirme Toplantısı" yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde stra-

tejik plan iş ve işlemlerinden sorumlu personelin katılımı ile gerçekleştirilen top-

lantıda; AR-GE Birimi tanıtımı ve çalışmaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü stratejik 

planının 2017 yılı değerlendirmesine yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalış-

malar hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlükle-

rinden beklenen çalışmalar açıklandı.  

Proje Hazırlama Teknikleri Kursu 
 

03-07 Nisan 2017 tarihleri arasında Namık Kemal Lisesi’nde Müdürlüğümüz AR-GE Birimi personeli Sami SÖZER 

tarafından verilen “Proje Hazırlama Teknikleri Kursu”na il genelinde toplam 26 öğretmen katılmış olup, tüm katı-

lımcılar kursu başarı ile tamamlamıştır. 



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 

Yavuz Mah. Demir Sok. No: 10 

Güzel Sanatlar Ek Binası 59100  

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ 

 

Tel: +90 282 261 08 29 

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 4.848 öğrenci  ile çıkılan yolda: 

 

Bugün itibariyle; 500 okul, 243 kurumda, 10.518 öğretmen ve 172.212 öğrenci ile büyük 

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

adımlarla yürümekteyiz. 

 

 

“Milli eğitimde, süratle yüksek seviyeye çıkacak olan bir milletin, hayat mücadelesinde maddi ve mane-

vi bütün kudretlerinin artacağı muhakkaktır..”                             

                  Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

  


