
1. GİRİŞ 

Ortak paydası eğitimde başarıyı 

artırmak olan çalışmalarda 

tekrarların önlenmesi ve faali-

yetlerin tek elden yürütülmesini 

sağlamak amacıyla, 2010 yılın-

da il milli eğitim müdürlükleri 

bünyesinde Araştırma Geliştir-

me (AR-GE) Birimleri kurul-

muştur. MEB’in 08.05.2014 

tarih ve 1843555 sayılı yöner-

gesi kapsamında AR-GE Bi-

rimlerinin yapısı yenilenmiştir. 

İlgili yönerge kapsamda; strate-

ji geliştirme şubesinden sorum-

lu il milli eğitim müdür yardım-

cısı veya şube müdürüne bağlı 

olarak kurulan AR-GE birimi; 

araştırma, stratejik planlama ve 

kalite geliştirme ekibi (ASKE) 

ve projeler ekibi (PEK) olmak 

üzere iki ekiple çalışmalarını 

yürütmektedir. Haziran 2015 

itibariyle Tekirdağ İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü AR-GE 

Biriminde 5 öğretmen görev 

yapmaktadır. Bu öğretmenlerin 

3’ü araştırma, stratejik planla-

ma ve kalite geliştirme ekibin-

de (ASKE), 2’si ise projeler 

ekibinde (PEK) yer almaktadır. 

AR-GE birimi stratejik planla-

ma çalışmalarının yanı sıra İl 

millî eğitim müdürlüğünün 

kurumsal kapasitesi ve kurum 

kültürünün geliştirilmesi amaçlı 

konferans, seminer, eğitim 

çalıştayları, yerel, ulusal ve 

uluslararası projeler gibi faali-

yetler yürütmektedir. Tekirdağ 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-

GE birimi olarak mevcut potan-

siyelimizi en etkili şekilde kul-

lanarak eğitim ve öğretimin 

hizmet kalitesini artırmaya 

yönelik çalışmalarımız devam 

edecektir.  

 

İlgili yönerge doğrultusunda il 

AR-GE ekipleri çalışmalarını 

içeren dokümanı, yönergedeki 

bülten formatına uygun şekilde 

hazırlayarak Ocak ve Temmuz 

aylarının ilk haftasında il millî 

eğitim müdürlüğünün internet 

sitesinde yayınlamalı ve elekt-

ronik posta ile Bakanlık merkez 

birimleri ile Bakanlığa (SGB) 

göndermesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda Ocak-Haziran 2015 

tarihleri arasında İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü AR-GE birimi 

tarafından yürütülen çalışmaları 

içeren AR-GE birimi bülteninin 

üçüncü sayısı olan Temmuz 

2015 bültenini hazırlamış bu-

lunmaktayız. Yapılan çalışma-

ların eğitim-öğretim anlamında 

ilimize hayırlı olmasını diler, 

emeği geçenlere teşekkür ede-

rim. 

 

 Halis İŞLER 

               Milli Eğitim Müdürü 
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2– İYİ ÖRNEKLER 

3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

2015-2019 Stratejik Plan dönemi hazırlık çalışmaları il 

genelinde sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Bu 

kapsamında 13-20 Ocak 2015 tarihleri arasında Tekir-

dağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından 

9 ilçedeki tüm okul/kurumlara yönelik bilgilendirme 

toplantıları düzenlendi. Stratejik plan çalışmalarına 

yönelik son değişikliklerin aktarıldığı toplantılara top-

lam 301 okul/kurum yöneticisi katıldı. 

 
 

16-20 Şubat 2015 tarihinde ise AR-GE birimi Antalya’da düzenlenen İl Milli Eğitim Müdürlükleri 

stratejik planlarının değerlendirildiği Stratejik Planlama 

Semineri’ne katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin 

stratejik planları elektronik ortamda toplanarak 21 Ocak

-23 Şubat 2015 ve 24 Mart-01 Nisan 2015 tarihleri ara-

sında iki kez kontrol edildi. Eksiklerin giderilmesi ve 

gerekli güncellemelerin yapılması amacıyla gerekli 

rehberlik çalışmaları yapıldı. Şuan itibariyle müdürlüğü-

müzün yeni plan dönemine ait tüm çalışmaları tamam-

lanmış olup, plan taslağı onay süreci için Bakanlığımıza 

gönderilmiştir.  

“Müdürlüğümüzün 

yeni plan  

dönemine ait tüm 

çalışmaları 

tamamlanmıştır.”  

Sayfa 2 TEKİRDAĞ  

Çorlu Furtuni İsak Pinhas Ortaokulu öğrencilerinden 

karatede Türkiye şampiyonu olan ve çeşitli dallarda 

ilimizde dereceye giren öğrencileri, öğretmenleri ve 

okul müdürleriyle birlikte 24 Nisan 2015 Cuma günü İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Halis İŞLER’i ziyaret etti.  

 

Milli Eğitim Müdürü Halis İŞLER, karatede 2 Türkiye 

şampiyonluğu ve bir de Türkiye 3. lüğü elde eden öğ-

rencileri, emeği geçen  öğretmenlerini, okul müdürü Oktay KAPLAN’ı ve  ilimizde çeşitli dallarda 

yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarından dolayı ödül 

verdi. 

Çorlu ilçemizde bulunan 75. Yıl Bedia 

Süleyman Serpicioğlu Ortaokulu  5-9 Ma-

yıs 2015 tarihleri arasında Karabük ilinde 

yapılan Türkiye finalinde Küçük Kızlar 

Voleybol Takımı Türkiye 1´ncisi olmuştur.  

 

Kızlarımıza ödülleri Tekirdağ Valimiz Sayın Enver 

SALİHOĞLU tarafından 14 Mayıs 2015 Perşembe 

günü okullarına yapılan ziyarette verildi. Ziyarette Çor-

lu Kaymakamı  Levent KILIÇ, İl Milli Eğitim Müdürü Halis İŞLER, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdü-

rü Mustafa GÜÇLÜ, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Veysel ÇALIK ve okulumuzun idareci ve 

öğretmenleri  de hazır bulundu. 

SP Bilgilendirme Toplantısı 

Antalya SP Semineri 



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

5- YEREL VE AB PROJELERİ 

Sayfa 3 Sayı 3 

YEREL PROJELER: 

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle yürütülen beş (5) yerel projemiz bulunmaktadır. 

Bunlar:  

Davranış problemi olan, arkadaşları ve çevresiyle uyum sorunu yaşayıp, bu so-

runlarını nasıl çözeceğini bilemeyen, ders başarısı düşük olan ya da meslek seçi-

mi konusunda kararsız olan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme 

yapılması ve bu öğrencilere olumlu davranış değişikliği kazandırılması amacıyla 

Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki okullarda 

“Eğitim Liderliği Projesi” uygulandı.  

Tekirdağ ili genelindeki ortaokul 8. sınıf öğrencileri ve ortaöğretim kademesin-

deki öğrencilerin teknolojinin olumsuz yanlarını görmelerini sağlayarak oluşa-

bilecek olumsuz etkileri en aza indirmek, güvenli internet kullanımı konusunda 

bilinç oluşturabilmek amacıyla “Sanal Ortamdan Gerçek Yaşama Projesi” uy-

gulandı. 

Tekirdağ İli genelindeki Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin 9 ve 10. sınıf 

öğrencilerinin bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde ve meslek seçimlerinde ken-

dilerine rol model olabilecek; proje kapsamındaki okullarda görev alan idareci, 

öğretmen ve kurum çalışanları gibi eğitim personelinin ise motivasyonunu artırabi-

lecek,  davranış, tutum ve yaptığı çalışmalar ile çevresine emsal teşkil eden kişilerle 

bir araya gelmelerini sağlayabilmek amacıyla “Tecrüben Işığım Olsun Projesi” 

uygulandı. 

Müdürlüğümüze bağlı ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimizin sigara, 

alkol ve madde kullanımına başlamalarına engel olmak, okullarda bilinçlendir-

me çalışmaları yaparak farkındalık meydana getirmek amacıyla “Geleceğimizi 

Koruyalım Projesi” uygulandı. Proje kapsamında; 2014-2016 yılları İl Eylem 

Planı hazırlandı ve çalışmalar bu kapsamda yürütüldü. 

Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme Sistemi: 

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

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

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. Yürütülecek olan çalış-

malar kapsamında ayrıntılı açıklamalar, okul/kurumların modül kullanıcı adı ve şiflere ilgili taraflara duyurulmuş, mevcut 

sistem kullanılmaya başlanmıştır. 

 

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 amacıyla 

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. 

Davranış problemi olan, arkadaşları ve çevresiyle uyum sorunu yaşayıp, bu so-

runlarını nasıl çözeceğini bilemeyen, ders başarısı düşük olan ya da meslek seçi-

mi konusunda kararsız olan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme 

yapılması ve bu öğrencilere olumlu davranış değişikliği kazandırılması amacıyla 

Tekirdağ ili genelindeki ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki okullarda 

“Eğitim Liderliği Projesi” uygulandı.  

Tekirdağ İli genelindeki Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin 9 ve 10. sınıf 

öğrencilerinin bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde ve meslek seçimlerinde ken-

dilerine rol model olabilecek; proje kapsamındaki okullarda görev alan idareci, 

öğretmen ve kurum çalışanları gibi eğitim personelinin ise motivasyonunu artırabi-

lecek,  davranış, tutum ve yaptığı çalışmalar ile çevresine emsal teşkil eden kişilerle 

bir araya gelmelerini sağlayabilmek amacıyla “Tecrüben Işığım Olsun Projesi” 

uygulandı. 



“Proje Kasım 

2015’te sona 

eriyor”. 

Sayfa 4 TEKİRDAĞ  

Avrupa Komisyonu tarafından 

mesleki eğitimde yer alan 

çeşitli aktörler arasındaki iliş-

kiyi güçlendirmek, mesleki 

eğitim ve öğretimdeki ortak 

ilgi alanı olan çalışmaların 

görünürlüğünü, Avrupa boyu-

tunu ve kalitesini geliştirmeyi 

hedefleyen Leonardo da Vinci 

Network projelerinden biri 

olan EREI-VET projesi 2012-

2015 yılları arasında uygulan-

maktadır. Ülkemizden Tekir-

dağ İl Milli Eğitim Müdürlü-

ğünün yer aldığı projede, diğer 

14 ortak kurum Avrupa’nın 11 

farklı ülkesinde (İspanya, Nor-

veç, Danimarka, İtalya, Hol-

landa, Almanya, Fransa, Po-

lonya, Avusturya, Finlandiya 

ve İsveç) yer alıyor. Proje 

ortakları eğitim alanında söz 

sahibi bölgesel eğitim yetkilisi 

kurumlar, mesleki eğitim okul 

ağları veya büyük okullar. 

 

Tekirdağ’da yer alan mesleki 

eğitim kurumları Erasmus+ 

projeleri veya diğer uluslarara-

sı ortaklıklar için Avrupa’dan 

kurumlarla işbirliği yapmak 

amacıyla bu ağdan faydalana-

biliyor. Projenin diğer bir he-

defi de Kopenhag süreci tara-

fından hızlandırılan Europass 

ve ECVET (Mesleki Eğitim ve 

Öğretimde Kredi Transfer 

Sistemi) gibi şeffaflık araçları-

nın sınıfta uygulanabilmesine 

katkı sağlamak. Ortaklık aynı 

zamanda EQF (Avrupa Yeter-

lilikler Çerçevesi) ve eşdeğeri 

diğer ulusal yeterlilik çerçeve-

lerinin tanımlanmasında öğ-

renme çıktıları odaklı bir siste-

mi hedef alıyor. Proje Kasım 

2015’te sona eriyor. Daha 

detaylı bilgi proje web sitesin-

den alınabilir:  http://

www.ereivet.net/index.php/tr/ 

AB PROJELERİ: 

 

A. EREI-VET PROJESİ 

Tekirdağ ili genelindeki İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı 

ve bilincini kazandırarak, onlara kitap okumayı sevdirmeyi, kelime dağarcıkları-

nı zenginleştirmeyi ve güven duygularını geliştirerek; Türkçeyi doğru, güzel ve 

etkili kullanabilmelerini sağlamak amacıyla “Her Öğrenci Bir Dünya Projesi” 

uygulandı. Proje kapsamında; öğrenciler  arasında  yapılan kitap okuma  yarış-

masının  finali 23/05/2015 tarihinde Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinde yapıldı. Yarışmada dereceye giren okullar ödüllendirildi. 

B. WEBLAB PROJESİ 

webLab mesleki eğitim alan gençlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri stajları esnasında web tabanlı 

bir laboratuarda yeterliliklerini geliştirmeyi hedefleyen yenilikçi bir projedir. Bu tür stajların her bir 

öğrencinin profesyonel beceri ve yeterliliklerinin ve kişisel gelişimlerinin tamamlayıcı bir parçası 

olması hedeflenmektedir. Müfredatla ilgili olanlar kadar kişisel öğrenme hedeflerinin de yurt dışı 

stajlarında yer alması beklenmektedir. Bu da staj öncesinde, esnasında ve sonrasında kapsamlı bir 

hazırlık ve çalışmayı gerektirir. Yurt dışında gerçekleştirilen stajlar esnasında karşılaşılan önemli 

zorluklardan biri öğrencinin evinden ve yaşadığı kültürden uzak olması ve yeni bir kültürün içerisin-

de yaşamını sürdürmeye çalışmasıdır.  

http://www.ereivet.net/index.php/tr/
http://www.ereivet.net/index.php/tr/


webLab projesi bu noktada bir weblog kullanarak kişisel mentorluk sistemi ile öğrenciyi desteklemekte ve bu web tabanlı araç 

ile öğrencinin stajını belgelendirirken, öğretmenlerin de yurt dışındaki öğrenciye bireysel görevler ve faydalı tavsiyeler verme-

sini mümkün kılmaktadır. Final toplantısı Mayıs ayında İspanya’da Tekirdağ’dan da 4 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen 

Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi projesi webLab, 30 Eylül 2015 tarihinde sona erecek. Tekirdağ İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ile birlikte Düsseldorf Bölgesel Hükümeti ve Almanya Pader-

born Üniversitesinin yanı sıra İspanya, Finlandiya ve Almanya’dan çeşitli okul ve eğitim kurumları projede yer aldılar. Proje 

sonucunda ortaya çıkan ürünlerden olan proje kitapçığı ile öğretmen eğitimi ve temel webLab kavramını açıklayan belge (ATC) 

Türkçe, İspanyolca, İngilizce ve Almanca dillerinde hazırlandı. 

“Haziran ayında 

4. Toplantı bizim 

ev sahiplimizde 

Tekirdağ’da 

yapıldı.” 

Sayfa 5 Sayı 3 

Projenin 3. Altı ayında toplum liderleri eğiti-

mi ve uyum süreci eğitimleri uygulandı. Şu-

bat ayında proje kapsamında 10 Roman tem-

silcisine proje kapsamında liderlik eğitimleri 

ve kamu hizmetlerini bilgilendirici eğitimler 

yapıldı. 2-7 Şubat’ta yapılan eğitimlere 10 

Roman temsilcisi katıldı. Eğitimler Trakya 

Kalkınma Ajansı Binasında gerçekleştirildi. 

Eğitimler esnasında katılımcılar Kamu Hiz-

metlerini tanıma, bu hizmetlerden faydalan-

ma yollarını öğrendiler. Ayrıca yerinde ziya-

retler ile bu eğitimler pekiştirildi. Tekirdağ İl 

Milli eğitim Müdürlüğü, Süleymanpaşa İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü, Namık Kemal Üni-

versitesi Rektörlüğü ziyaret edilen kamu 

kurumları arasındadır. Eğitimler Tekirdağ 

Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni ve 

aynı zamanda proje teknik çalışanı olan Se-

mih MARANGOZ, Rehberlik Araştırma 

Merkezinde görevli rehber öğretmenimiz 

Hatice ÇINAR tarafından verildi. Projenin 

bir diğer çalışması olarak proje eğitmenleri-

mizden Trakya Kalkınma Ajansı uzmanların-

dan Necmi GÜNDÜZ Norveç ortağına ziya-

rette bulundu. Bu ziyarette eğitmenimiz; 

Norveç’de uygulanan 2. Pilot eğitime gözet-

menlik yaptı.  

Mart ayında projenin 3. Toplantısı Atina’da 

yapıldı. Toplantıya Eğitmenlerimiz Semih 

MARANGOZ, Necmi GÜNDÜZ ve AR-GE 

birimi çalışanı ve proje yöneticisi Emre BİL-

GİN katıldılar. 3 gün süren toplantıda genel 

değerlendirme yapıldı. Haziran 

ayında 4. Toplantı bizim ev sa-

hipliğimizde Tekirdağ’da yapıldı. 

10-13 Haziran tarihleri arasında 

gerçekleştirilen toplantıda genel 

bir değerlendirme ve Kültür Elçi-

leri eğitimi ve Almanya’da yapı-

lacak Final Konferansı çalışmala-

rı görüşüldü.   

C. TOPLUMUN DEZAVANTAJLI GRUPLARINDAN HAREKETLE (MOVING FROM     

    THE MARGINS OF SOCIETY- MMS) PROJESİ 

6. TÜBİTAK PROJELERİ 

TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Finali 30 Mart-2 Nisan 2015 tarihlerinde  

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi – Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  61 okuldan 

100 projenin sergilendiğinde finallerde  Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencilerinden Gözde DUYU ve Karde-

len UZUN’un Gülsemin SAVAŞ TUNA danışmanlığında hazırladıkları  “Flow Sitometri ile Ülkemizin Doğal Florasında 

Bulunan Hypericum perforatum L. Popülasyonlarının Çekirdek DNA İçeriği ve Ploidi Düzeylerinin belirlenmesi” adlı       



projesi biyoloji alanında, Sedef Duygu ÖZGÜÇ ve 

Zeynep Berra BİLGÜ’nün Didem BESLEN danış-

manlığında hazırladıkları “Bir Benlik Arayışı Olarak 

Selfie” adlı proje de psikoloji alanında bölge birin-

cisi olarak  Mayıs ayında Ankara’da yapılacak olan 

Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanmıştır. İl 

Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halis İŞLER, proje 

hazırlayan öğrencileri, YGS sınavında TÜRKİYE 

95’si olan Berk HAYTA’yı ve öğretmenlerimizi başa-

rılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Asım ARVAS’la birlikte ziyaret ederek 

tebrik etti. 

1. AR-GE Birimi Logo Çalışmaları:  Müdürlüğümüz AR-GE Biriminin görünürlüğüne yardımcı 

olacak kurumsal logo çalışması tamamlanmış, Web sitemizde ve resmi dokümanlarımızda kullanıl-

maya başlanmıştır. Logo tasarımına yönelik ayrıntılı bilgi Web sitemizde açıklanmıştır. 

 

2. Ortak Sınav Analiz Takibi: Tekirdağ ili genelinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Ortak Sınav 

Sonuçları analiz edilmiş ve mevcut durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Elde edilen verilen eğitim 

ve öğretime katkı sunacağı düşünülmektedir.  

7- DİĞER PROJELER 

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

“2014-2015 

Eğitim-Öğretim 

Yılı’nda ilimizde 

toplam 14 bilim 

fuarı düzenlendi.” 

Sayfa 6 TEKİRDAĞ  

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim 

ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsa-

mında ülkemizde bilim ve kültürün gelişmesine yönelik olarak düzenlenen 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 2014-2015 

Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilimizde toplam 14 bilim fuarı düzenlendi. 

  

Bu yıl ilk defa Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından düzenlenen bilim 

fuarlarının 4 tanesinde TÜBİTAK temsilciliği görevi yürütüldü. İl genelinde düzenlenen tüm Bilim 

Fuarlarının hazırlanmasında emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencileri-

mize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. 

B. 2015-2019 Stratejik Plan Dönemi İçerisinde Yapılması Planlanan Proje ve Çalışmalar: 

 

1. Öğrenci Devamsızlık Takibi: İl genelinde öğrenci devamsızlık oranının fazla olduğu ortaöğre-

timde öğrencilerin devamsızlık sebeplerini tespit etmek, bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik 

çözümler üreterek devamsızlık oranını minimum düzeye çekmek, buna paralel olarak da öğrencile-

rin okulu tamamlama oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Öğrenci devamsızlık 

takibi için kullanılacak form ve dokümanlar hazırlanmıştır. 



2. Öğrenci Gelişimi İzleme Projesi (ÖGİP): 5. ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik yürütülecek olan projede; bir üst öğrenime 

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

edilecek ve her ilçeye özgü hazırlanacak iyileştirme çalışmaları ile süreç içerisinde eksikler giderilmeye çalışılacaktır. Dört yıl 

boyunca devam etmesi planlanan faaliyetler ile hem yürütülen çalışmaların sonuçları hem de öğrencileri bir üst öğrenimin 

başında ve sonundaki durumları düzenli olarak takip edilecektir.      

 

Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılan eğitim araştırmaları 

başvurularından 16 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 Et-

kinlik İzinleri” konulu genelgeye uygun biçimde hazırlandığı tespit edilmiş ve gerekli 

yazışmalar neticesinde uygulanması uygun görülmüştür.  

9- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

8- SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

“Hayat Boyu Beceri Eğitimi” (HBBE) Projesi kapsamında 15.04.2015 

tarihinde saat 13.30’da Süleymanpaşa Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde 

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü İbrahim BOZAR başkanlığında bilgi-

lendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya proje kapsamında yurtdışına gide-

cek dört (4) öğretmen ve AR-GE Birimi’nden üç (3) personel katıldı. Toplantı-

da genel açıklamaların ardından proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler-

le sözleşmeler imzalandı. Katılımcılara proje tanıtımı, gidilecek yerin tanıtımı 

(genel bilgi, kültür, eğitim sistemi, ziyaret edilecek yerler vb.) yapıldı. Ardın-

dan katılıcıların sürece yönelik soruları yanıtlanarak toplantı tamamlandı.  

Sayfa 7 Sayı 3 

Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi 

 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütül-

mekte olan “Öğrenciler AB’yi Öğreniyor Projesi”nin ödül töreni tüm Türki-

ye’den gelen il birincilerinin, sorumlu öğretmenlerin, okul idarecilerinin, proje 

il koordinatörleri ve üst düzey bürokratların katılımıyla 11 Haziran 2015 tari-

hinde Ankara’da gerçekleştirildi. Törende resim, slogan ve kısa öykü kategori-

lerinde Türkiye’de ilk üçe giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Çorlu İmam 

Hatip Ortaokulu öğrencisi “Samet AYTEKİN” resim kategorisinde il birincisi 

olarak ilimiz adına yarışmaya katılmaya hak kazandı. Öğrencimizin “AB” 

temalı resim çalışması törende sergilendi. İlimizi başarıyla temsil eden öğrenci, 

eTwinning Projeleri Semineri 

 

01-02 Nisan 2015 tarihlerinde Çerkezköy ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik 2 gün süren AB ve diğer fon 

kaynaklarından faydalanma ve eTwinning projeleri hazırlama semineri gerçekleştirildi. Seminere ilçede görev yapan 90 

öğretmen katıldı. Katılımcı öğretmenlere eTwinning’den hangi amaçlarla faydalanılabileceği, portalın bölümleri ve nasıl 

kullanılabileceği, bir eTwinning projesinin nasıl başlatılacağı, kaliteli bir projenin özellikleri gibi konularda bilgiler verildi. 

Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü projeleri EREIVET ve webLab de katılımcılara tanıtıldı. 25 Haziran 2015 tarihinde Süley-

manpaşa İlçesi Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerde de 30 öğretmen ve idare-

ciye eTwinning projeleri ve diğer AB projeleri hakkında bilgi verildi.   



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 

Öğretmenler Cad. Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi 1. Kat 59030  

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ 

 

Tel: +90 282 293 27 14 

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; 380 okul, 36 kurumda, 8163 öğretmen ve 163550 öğrenci ile büyük önder 

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

larla yürümekteyiz. 

 

“Küçük hanımlar, Küçük beyler! 

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. 

Kendinizin ne adar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz.” 

 

                                   Mustafa Kemal ATATÜRK 

  


