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Ortak paydası eğitimde başarıyı artırmak olan, çalışmalarda tekrarların önlenmesi ve faaliyet-

lerin tek elden yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan AR-GE Birimi, strateji geliş-

tirmeden sorumlu şube müdürüne bağlı olarak; araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştir-

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

Haziran 2016 itibariyle AR-GE Biriminde 6 öğretmen, 1 şef, 2 memur görev yapmaktadır. 

Görevli öğretmenlerin üçü ASKE, üçü de PEK’te yer almaktadır. 

 

 AR-GE Birimi stratejik planlama çalışmalarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ku-

rumsal kapasitesini ve kurum kültürünü geliştirmek amacıyla konferans, seminer, eğitim çalış-

tayı; yerel, ulusal ve uluslararası projeler gibi faaliyetler yürütmektedir. AR-GE Birimlerinin 

söz konusu bu çalışmaları içeren dokümanı MEB’in 08.05.2014 tarih ve 1843555 sayılı yöner-

gesi kapsamında 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 gerekmektedir. Bu kapsamda 

Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında birimimiz tarafından yürütülen çalışmaları içeren AR-GE 

Birimi Bülteninin beşinci sayısı olan Temmuz 2016 bültenini hazırlamış bulunmaktayız. 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi  

Etraflıca çalış, doğru bir 

şekilde araştır, 

dikkatlice düşün, düşün-

düklerini gözden geçir, 

ciddi ve samimi bir 

şekilde uygula. 

 

Konfüçyus 

Harun ÖZ 

Şube Müdürü 



Sayfa 2 TEKİRDAĞ  

2– İYİ ÖRNEKLER 

Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışmalarında bugü-

ne kadar  5 altın kep kazanan Süleymanpaşa Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi, 13-16 Ocak 2016 tarihleri 

arasında Antalya ilinde yapılan 16 ülkeden 650 aşçı-

nın katıldığı “8. Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarış-

ması”nda okul öğrencileri Sevgi KARATAŞ, Kübra 

KAHYA ve Kalpten KARASU’dan oluşan aşçılık 

takımı “Sebze çemberinde, kestane aranşı, kestane 

cipsi ile biber soslu fırında kuzu sırtı” yemeği ile 411 puan toplamış ve altın kep almaya hak 

kazanmıştır. 

3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

“Müdürlüğümüzün 

2016 Mali Yılı 

Performans 

Programı 

yayımlanmıştır.”  

Bakanlığımızın 2013/26 sayılı Genelgesi 

kapsamında yürütülmekte olan yeni plan 

dönemi çalışmaları il genelinde sorunsuz bir 

şekilde tamamlanmıştır.  

 

Stratejik planın izleme ve değerlendirmesine 

yönelik oluşturduğumuz alt yapı çalışmaları 

doğrultusunda, müdürlüğümüze ait 2015 

Yılı Faaliyet Raporu; Maliye Bakanlığı’nın 

08.04.2015 tarih ve 3082 sayılı Genelgesinin 

5. Maddesi gereği 2010-2014 Stratejik Pla-

nına göre hazırlanmıştır. Tekirdağ İl Millî 

Eğitim Müdürlüğü 2016 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. 2016 Yılı Faaliyet Raporuna yöne-

lik izleme ve değerlendirme çalışmalarımız 

halen devam etmektedir.  

 

15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında ise AR-

GE Birimi Antalya’da düzenlenen Stratejik 

Planlama Temel Eğitim Kursu’na katılmış 

ve kursu başarı ile tamamlamıştır. 

Antalya SP Temel Eğitim Kursu 

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 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  
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olanak sağlamaktadır. Yapılan veri girişleri talep edilmesi halinde ilgili taraflarca paylaşılmak üzere her zaman rapor-

lamaya 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 atıl-

maktadır.    

  

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: 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle yürütülen yedi (8) yerel projemiz bulunmaktadır. Bunlar:  

Evimize Hoş Geldiniz 

Projesi 

Pansiyonlu okullarda eğitim-öğretime yeni başlayan öğrencilerin adaptasyon sürecini kısalt-

mak, öğrencilerin motivasyon düzeylerini artırmak ve aile ortamından uzak kalmanın doğu-

rabileceği olası sıkıntılar karşısında öğrencileri büyükleri ile buluşturarak taleplerini ilk ağız-

dan onlara iletmelerine olanak sağlayarak karşılıklı iletişim ve güveni güçlendirmek amacıy-

la il genelinde pansiyonlu okul bulunan Çerkezköy, Çorlu, Malkara, Muratlı, Süleymanpaşa 

ve Şarköy ilçelerinde “Evimize Hoş Geldiniz Projesi” uygulanmıştır. Projede sürecinde; 

Tekirdağ Valisi Sayın Enver SALİHOĞLU, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Halis İŞLER, İlçe 

Milli Eğitim Müdürleri, İlçe Emniyet Müdürleri, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimleri, müftü-

ler, özel sektör temsilcileri ve yazarların öğrencilerle buluşması sağlanmıştır.  

Tekirdağ ili genelinde ortaöğretim öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı ve bilincini kazandırarak, onlara kitap oku-

mayı sevdirmeyi, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve öğrencilerin güven duygularını geliştirerek; Türkçeyi doğ-

ru, güzel ve etkili kullanabilmelerini amacıyla “Her Öğrenci Bir Dünya Projesi” uygulanmıştır. Proje kapsamında; 

öğrenciler arasında yapılan kitap okuma yarışmalarının finali 10 Mayıs 2016 tarihinde Süleymanpaşa Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. Finalde Süleymanpaşa birinci, Çerkezköy ikinci olurken, üçüncülüğü ise Şarköy, 

Ergene ve Muratlı ilçeleri paylaştı.  

Her Öğrenci Bir Dünya 

Projesi 

Ödül Töreni İl Finali 
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 Tekirdağ İli genelindeki Anadolu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin 9. ve 10. sınıf öğrencile-

rinin bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde ve meslek seçimlerinde kendilerine rol model 

olabilecek; proje kapsamındaki okullarda görev alan idareci, öğretmen ve kurum çalışanları 

gibi eğitim personelinin ise motivasyonunu artırabilecek, davranış, tutum ve yaptığı çalışmalar 

ile çevresine emsal teşkil eden kişilerle bir araya gelmelerini sağlayabilmek amacıyla 

“Tecrüben Işığım Olsun Projesi” uygulanmıştır. Proje kapsamında farklı meslek gruplarına 

mensup kişiler ile öğrenci ve eğitim çalışanlarının bir araya gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca; öğ-

rencilere uygulanan yetenek, ilgi envanterleri ve meslek tanıma anketleri ile öğrencilerin özel-

likleri ön plana çıkarılarak doğru tercihler yapmalarına katkı sunmaya çalışılmıştır.  

Tecrüben Işığım Olsun 

Projesi 

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

çözeceğini bilemeyen, ders başarısı nispeten düşük olan ya da meslek seçimi konusunda karar-

sız kalan öğrencilere birebir ve periyodik bir yönlendirme yapılması ve bu öğrencilere olumlu 

davranış değişikliği kazandırılması amacıyla il genelindeki ortaokul ve ortaöğretim kademesin-

deki okullarda “Eğitim Liderliği Projesi” uygulanmıştır. Projenin uygulandığı okullarda gönül-

lü öğretmenler arasından “eğitim liderleri” belirlenmiştir. Okul rehberlik servisleri, eğitim li-

derleri, şube rehber öğretmenleri işbirliği ile davranış problemi ve sosyal iletişim becerileri 

düşük olan öğrenciler tespit edilmiş, öğrencilerin aileleri ile görüşmeler yapılmıştır. Söz konu-

su öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilerek olumlu davranış kazanmala-

rına destek olunmuştur.  
Eğitim Liderliği  

Projesi 

Okul/kurumlarımızın eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri iyi örnekleri 

paylaşmak, diğer eğitim kurumlarını bu örneklerden haberdar edebilmek ve özgün çalışmaları 

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

amacıyla başlatılan “Eğitimde İyi Örnekler Projesi” 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda il 

genelinde uygulanmıştır. Proje süreci boyunca okul/kurumlar tarafından aylık olarak yapılan 

başvurular İl Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenip, seçilen üç başvuru bir ay boyun-

ca AR-GE Birimi web sitesinde yayımlanmıştır. Projeye toplam 36 başvuru yapılmış olup, pro-

je sonunda başvuruda bulunan tüm okul/kurumların çalışmalarını içeren kitapçık hazırlanmış ve 

03 Haziran 2016 tarihinde AR-GE Birimi web sayfası üzerinden elektronik ortamda yayımlan-

mıştır. Eğitimde İyi Örnekler 

Projesi 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TESKİ Genel Müdürlüğü arasında 19 Kasım 2015 tari-

hinde imzalanan protokol gereği 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda il genelinde okul öncesi, 

ilkokul ve ortaokul kademelerinde “1 Litre Bakar mısınız? Projesi” uygulanmıştır. Öğrencilere 

su farkındalığı başlığı altında suyu tanıma, su kirlenmesi ve su tasarrufu konularında su bilinci 

kazandırılmaya çalışılmıştır. Proje kapsamında: 

 

 Proje kapsamındaki okullarda rezarvuarların içine 1 litrelik dolu su şişeleri konularak her 

kullanımda 1 litrelik su tasarrufu sağlanmıştır. Bu uygulamanın evlerde de yaygınlaştırılması 

için gerekli bilgilendirme ve teşvikler yapılmıştır. 
1 Litre Bakar mısınız? 

Projesi 
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 Proje öncesi ve sonrasında okullara gelen su faturaları kıyaslanarak çalışmanın sonuçları somut olarak takip edilmiş-

tir. 

 Proje kapsamındaki okulların su bataryaları ve su depolarının son durumunun tespit edilmesine yönelik çalışmalar 

yapıldı. TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde okulların bozuk su bataryaları tamir edildi veya yenileri ile 

değiştirildi. Okul su depolarının temizliği ve ilaçlaması yapıldı. 

 Su ile ilgili sorunların çözümünde öğrencilerin aktif rol almasını sağlamak, öğrencilerde su ve çevre bilinci oluştura-

bilmek amacıyla; Çorlu, Ergene, Malkara ve Süleymanpaşa ilçelerinden seçilen 40 öğrenci ile Su Çocuk Meclisi ku-

ruldu. Belirli aralıkla toplantılar gerçekleştiren meclis, yıl boyunca su temalı çalışmalar yürütmüştür. 

 22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde “resim ve kompozisyon” yarışmaları düzenlendi. Yarış-

malarda dereceye giren öğrencilerin eserleri sergilenerek programda ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda ilçelerde de 

etkinlik ve yarışmalar düzenlendi.  

 Gönüllü öğrencilerden oluşan su timleri su tüketimi azaltabilmek ve arkadaşlarında su bilinci oluşturabilmek adına 

çalışmalar yürütmüştür. 

Müdürlüğümüze bağlı ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimin sigara, alkol ve madde kul-

lanımına başlamalarına engel olmak, okullarda bilinçlendirme çalışmaları yaparak farkındalık 

meydana getirmek amacıyla “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 Öğret-

men Eğitimi El Kitabı okullarda rehber olarak kullanılmış, risk grubundaki öğrenciler şube 

rehber öğretmenleri ve okul rehberlik servisleri işbirliğinde belirlenmiş ve bu kapsamda çalış-

malar yürütülmüştür. 

Geleceğimizi Koruyalım 

Projesi 
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Tekirdağ ili genelindeki ortaokul 8. sınıf öğrencileri, ortaöğretim kademesindeki öğrenciler ve 

ailelerinin teknolojinin olumsuz etkileri görmelerini sağlayarak oluşabilecek sorunları en aza 

indirmek, öğrenci ve velilerde güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında bilinç 

oluşturabilmek amacıyla “Sanal Ortamdan Gerçek Yaşama Projesi” uygulanmıştır. Proje süresi 

boyunca öğrenciler teknolojik araçların ve internetin bilinçli ve amacına uygun kullanılması ko-

nusunda bilgilendirilmiş, arkadaşları ve ebeveynleri ile daha fazla vakit geçirmelerine olanak 

sağlayacak sosyal ve sportif etkinliklere yönlendirilmiştir.   
Sanal Ortamdan Gerçek 

Yaşama Projesi 

“2015-2016  

Eğitim-Öğretim 

Yılı’nda ilimizde 

toplam 30 bilim 

fuarı düzenlendi.” 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Mü-

dürlüğü’nün Avrupa’nın 11 

farklı ülkesinden 14 farklı 

kurum ile ortaklık yaptığı 

EREIVET projesi, Düsseldorf 

Bölgesi Hükümetinin koordi-

natörlüğü ve Paderborn Üni-

versitesi’nin de desteği ile 

Finlandiya, İspanya, Almanya 

ve Avusturya’dan çeşitli ku-

rumlarla ortaklık yaptığımız 

webLab projesi, göçmen ve 

azınlıkların içinde yaşadıkları 

toplumun bir parçaları olmala-

rı amacıyla yürütülen Toplu-

mun Dezavantajlı Grupların-

dan Hareketle (MMS) projele-

rine ait final raporları Şubat 

2016 itibariyle Avrupa Komis-

yonu’na gönderilmiş ve proje-

ler tamamlanmıştır. 

AB PROJELERİ: 

1. Fikir Atölyesi: İlimizde düzenlenen "Eğitimin Kalitesini Artırma Çalıştayı"nın fikri çıktıla-

rından biri olarak başlatılan “Fikir  Atölyesi” uygulaması ile okul/kurumların proje fikirlerini 

AR-GE Birimi web sitesi üzerinden girebilecekleri bir modül hazırlanmıştır. Modüle yapılan 

veri girişleri proje ekibi tarafından değerlendirilerek ilgililere teknik destek sağlanmaktadır. 

 

2. Eğitimin Kalitesini Artırma Çalıştayı Sonuç Raporu: İlimizde düzenlenen Eğitimin Kali-

tesini Artırma Çalıştayı Sonuç Raporu; derleme ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüpha-

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 04 Mayıs - 01 

Haziran 2016 tarihleri arasında ilimizde toplam 30 bilim fuarı düzenlen-

di.  Bilim fuarı düzenlenen okullarımızın tümünün izleyicilik görevi biri-

mimiz tarafından yürütüldü.  İlimizde düzenlenen bilim fuarı sayısında bir 

önceki yıla göre % 130,77 oranında bir artış sağlandı. 

 

İlimizin proje/etkinlikler bazında mevcut kapasitesinin artırılmasına yönelik belirlediğimiz 

amaç ve hedeflere ulaşmamıza katkı sunan, bilim fuarlarının hazırlanmasında emeği geçen 

okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç bilir, başarıları-

nın devamını dileriz. 

7- DİĞER PROJELER 
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Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılan eğitim araştırmaları başvurula-

rından 8 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 İzinle-

ri” konulu genelgeye uygun biçimde hazırlandığı tespit edilmiş ve gerekli yazışmalar neticesin-

de uygulanması uygun görülmüştür.  

8- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

neler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne yapılan ISBN başvurusunun sürecinin tamamlanmasının ardından basılı ve 

elektronik ortamda ilgili taraflarla paylaşılmıştır. 

 

 3. Öz Değerlendirme: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ihti-

yaç duyulan kalitede, nitelikli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir mesleki ve teknik eğitime ulaşabilmek amacıyla yürütü-

len öz değerlendirme uygulamasında; Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinden birer okul olmak üzere toplam 3  pilot 

okulumuz yer almıştır. Pilot okullarımız 17 Haziran 2016 tarihinde ziyaret edilmiş ve bir önceki yıla ait eylem planları 

değerlendirilmiştir. Yeni dönem çalışmalarını değerlendirmek üzere ise 28 Haziran 2016 tarihinde AR-GE Birimi Proje 

Ofisinde Kalite Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılmıştır.  

8- SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

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 

Türkiye’den gelen il birincilerinin, sorumlu öğretmenlerin, okul idare-

cilerinin, proje il koordinatörleri ve üst düzey bürokratların katılımıy-

la 26 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da MEB Şura Salonu’nda gerçek-

leştirildi. Törende resim, slogan ve kısa öykü kategorilerinde Türki-

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

Hatip Ortaokulu öğrencisi Melike Taban resim, Marmara Ereğlisi 75. 

Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Doğancan Erdem slogan ve Şarköy Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğrenci-

si Gülden Dilsiz ise kısa öykü kategorilerinde il birincisi olarak ilimiz adına yarışmaya katılmaya hak kazandı. İlimi-

zi başarıyla temsil eden öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Bilgilendirme Toplantıları 
 

İlimizin proje kapasitesinin geliştirilmesi, AR-GE Biriminin tanıtımı ve yeni plan dönemi boyunca yapılan 

ve yapılması planlanan çalışmaların tanıtılması amacıyla 21 Ocak’ta Şarköy, 25 Ocak’ta Kapaklı, 26 Ocak’ta Mu-

ratlı, 29 Ocak’ta Marmara Ereğlisi ve 11 Şubat’ta da Çorlu ilçelerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.  

Hayat Boyu Beceri Eğitimi (HBBE) Projesi Toplantısı  
 

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 21 Nisan 2016 tarihinde 

Ankara’da düzenlediği HBBE Projesi kapanış ve yaygınlaştırma toplantısına ilimizi 

temsilen Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Ahmet ÇANLI,  AR-GE Birimi 

personeli Gürcan AYVAZ ve Mesleki ve Teknik Eğitim Bölüm Şefi Hüsnü DE-

MİRTAŞ katıldı. 

e-Twinning Bilgilendirme Toplantıları 
 

21 Haziran 2016 Salı günü Çorlu ilçesinde, 22 Haziran Çarşamba günü ise Saray ilçesinde il koordinatörü 

Emre BİLGİN tarafından e-Twinning bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Toplam 87 kişinin katıldığı toplantılar-

da, e-Twinning portolı ve proje süreci 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 

Ortacami Mah. Hükümet Cad. 

Abdüllatif Paşa Sok. No: 12/2 59030  

Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ 

 

Tel: +90 282 260 40 58 Dahili: 110 

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, 226 kurumda, 9.780 öğretmen ve 165.190 öğrenci ile büyük 

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

adımlarla yürümekteyiz. 

 

 

“En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaş-

mak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur.”                             

                  Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

  


