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AR-GE Birimi; araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi 

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

mektedir.  Aralık 2017 tarihi itibariyle AR-GE Biriminde 8 öğretmen, 1 şef, 

2 memur görev yapmaktadır. Görevli öğretmenlerin dördü ASKE, dördü de 

PEK’te yer almaktadır. 

 

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

kapsamında yıl içerisinde yaptığı çalışmaları bülten formatına uygun şekilde hazırlayarak Ocak 

ve Temmuz aylarının ilk haftasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınla-

ması ve elektronik posta ile Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa (SGB) göndermesi gerek-

mektedir. Bu kapsamda Temmuz-Aralık 2017 tarihleri arasında birimimiz tarafından yürütülen 

çalışmaları içeren AR-GE Birimi Bülteninin sekizinci sayısı olan Ocak 2018 bültenini hazırla-

mış bulunmaktayız. 

2– İYİ ÖRNEKLER 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu 

işbirliği ile gerçekleştirilen “Neden Satranç Oynuyo-

rum” konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye 9.’su 

olan İlimiz Çerkezköy ilçesi Uğur Temel Lisesi öğrenci-

si Yiğithan EROĞLU’na ödülü İl Milli Eğitim Müdürü-

müz Ersan ULUSAN tarafından verildi. Düzenlenen 

törene Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı Tekir-

dağ İl Temsilcisi Sayın Aylin AYDOĞDU, ödül almaya hak kazanan öğrencimiz ve öğrenim 

gördüğü okulun müdürü katıldı. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının deva-

mını dileriz. 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 

eğitim ve öğretimde yenilikçi çalışmaları teşvik etmek 

amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Eğitim ve Öğre-

timde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında Süleymanpaşa 

Namık Kemal Lisesi “Geçmişin İzleri” adlı çalışması 

ile Batı Marmara Bölgesi Kurumsal Kapasitenin Geliş-

tirilmesi alanında ödül almaya hak kazanmıştır. 16 

Kasım 2017 tarihinde düzenlenen törende ödüllerini alan idareci ve öğretmenlerimizi tebrik 

eder, başarılarının devamını dileriz.  
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3- STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 

“Müdürlüğümüz 

Stratejik Planı 

güncellenmiştir.”  

AR-GE Birimi olarak, Milli Eğitim Bakanlı-

ğı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 

10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında An-

talya’da düzenlenen Stratejik Yönetim ve 

Planlama Semineri’ne katıldık. Strateji Ge-

liştirme Başkanı Nurettin KONAKLI’nın 

açılışını yaptığı seminerde ülkemizde ve 

dünyada planlama çalışmalarına yönelik 

örnek uygulamalar incelendi.  

 

Müdürlüğümüzü 2017 Mali Yılı Performans 

Programı kapsamında hazırlanan Faaliyet 

Raporuna yönelik izleme ve değerlendirme 

çalışmalarımız tamamlanmıştır. Hazırlanan 

rapor ilimiz Yatırım İzleme ve Koordinas-

yon Başkanlığı’na 15 Ocak 2018 tarihine 

kadar gönderilecektir. Tekirdağ İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü 2018 Mali Yılı Performans 

Programına yönelik hazırlıklarımız ise de-

vam etmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığı’nın 21.11.2017 tarih ve 19681222 

sayılı yazısı kapsamında Müdürlüğümüz ve 

bağlı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin strate-

jik planlarına yönelik il genelinde güncelleme 

çalışması yapılmıştır. Güncellenen stratejik 

planlar Aralık ayı başında Bakanlığımıza 

gönderilmiştir.  

Antalya Stratejik Yönetim ve Planlama 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 kurumla-

rın yıllık etkinlik ve projelerinin izleme ve değerlendirmesi-

ni gerçekleştirmek amacıyla AR-GE Birimi Web sayfasında 

hazırlanan 3 modül aktif olarak kullanılmaya devam etmek-

tedir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri il genelinde uygulanan  

yerel  projelere  ait  ara ve final rapor girişlerini; okul ve 

kurumların ise etkinlik ve proje girişlerini ilgili modüller üzerinden yapmaktadır. Yapılan veri 

girişleri raporlanarak ilgili okul/kurumlar ile paylaşılmakta, bu veri girişleri doğrultusunda 

hazırlanan Yıl Sonu Faaliyet Raporları  okul/kurumların kurumsal 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 amacıyla AR-GE Birimi web sitesi http://

tekirdag.meb.gov.tr/arge/ adresinde aktif bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.  



Sayfa 3 Sayı 8 

 5- YEREL VE AB PROJELERİ 

YEREL PROJELER: 

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle yürütülen sekiz (8) yerel projemiz bulunmaktadır. Bunlar:  

Eğitimde İyi Örnekler 

Proje Amacı: Okul/kurumlar ımızın eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdik-

leri 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 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde yönergede belirtilen 

şartları taşıyan en fazla 3 çalışmasını her ayın 1-30'u arasında EK-1 formuna işleyerek kurum-

sal e-posta adresinden (kurum kodu@meb.k12.tr) tekirdagarge59@gmail.com adresine gön-

derecektir. Gelen çalışmalar İl Değerlendirici Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilen okul/

kurumlara ait çalışmalar AR-GE Birimi Web sayfasında bir sonraki ayın çalışma dönemi sonu-

na kadar yayınlanacaktır.  

Proje Amacı: Veliler  ile öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim becer iler inin ar tır ılması 

yoluyla öğrencisiyle daha fazla ilgilenen, öğretmenlerle sürekli diyalog halinde olan, veli deste-

ğine ihtiyaç duyduğu noktalarda okulun yanında olan bir veli profilinin oluşturulmasını sağla-

mak.  

 

Proje Özeti: 1, 5 ve 9. sınıf öğrenci veliler ine yönelik Ek-1'de sunulan eğitim programı kap-

samında yıl içerisinde belirlenen konularda eğitimler düzenlenecek. Ay içerisinde düzenlenen 

eğitimlere yönelik raporlar bir sonraki ayın ilk haftasında Ek-1'de sunulan raporlama tarihleri 

arasında AR-GE Birimi web sayfası üzerinden açılarak rapor giriş ekranına okul müdürlükleri 

tarafından girilecek. Gelen raporlar değerlendirilerek il genelinde yürütülen çalışmalara yönelik 

bir rapor hazırlanacak.    

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki 1, 5 ve 9. sınıf öğrenci veliler i   

 

Proje kapsamında Eylül ayında “Okulu Tanıma ve Öğrenci İçerikli Bilgiler” konusunda 159 okulumuzda 12.029 velimi-

ze, Ekim ayında “Aile İçi İletişim, Çocuğa Yaklaşım” konularında 141 okulumuzda 6.345 velimize ve Kasım ayında da 

“Verimli Ders Çalışma Yöntemleri” konusunda 171 okulumuzda 6.825 velimize eğitim verilmiştir. (Eksik rapor girişi 

yapan, Ek-1 Eğitim Planına uygun veri girişi yapmayan, projenin hedef kitlesine uygun olmayan gruplara eğitim veren 

ve proje kapsamında olmayan okulların raporları değerlendirmeye dahil edilmemiştir.) 

Veli Bilgilendirme  

Programı 

1. Eğitimde İyi Örnekler Projesi: 

2. Veli Bilgilendirme Programı: 

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

 

Proje kapsamında Eylül ayında 2, Ekim ayında 12, Kasım ayında 16 ve Aralık ayında da 45 olmak üzere toplam 75 

başvuru yapılmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında bir önceki yıla göre başvuru sayısında % 167,86 oranında bir 

artış sağlanmıştır. Aralık ayı içerisinde bir önceki eğitim-öğretim yılı başvurularını içeren kitap hazırlanmış ve 750 adet 

basılarak ilgili taraflarla paylaşılmıştır.  



Sayfa 4 TEKİRDAĞ 

 

Projenin Amacı: Öğrenciler in; günümüzde meydana gelen değişim ve gelişimlere ayak 

uydururken kim olduğunu unutmadan, maruz kalabilecekleri olası toplumsal erozyonu engelle-

yebilmek ve bu doğrultuda binlerce yıllık deneyimden süzülüp gelen bize has milli ve gelenek-

sel değerlerimizin eğitim aracılığı ile yeni nesillere aktarılmasını sağlamak.  

 

Projenin Özeti: Proje kapsamında öncelikle İlçe proje Yürütme Ekipler i kurulacak. Ku-

rulan 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 ge-

rekli bilgilendirmeler yapılacak, okul Proje Yürütme Ekipleri kurulacak, okullar düzeyinde öğ-

rencilerin etik ve ahlaki değerler kazanmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir.  

  

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

 

Proje kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında toplam 18 değer okullarımızda uygulanacaktır.   

Değerler Eğitimi Projesi 

3. Değerler Eğitimi Projesi: 

4. Koçluk Eğitim Projesi (KEP): 

Projenin Amacı: Öğrenciler in yeni bakış açılar ı geliştirerek kendini daha iyi tanımasına 

yardımcı olmak ve etkin yönlendirme ile geleceklerini inşa etmelerine katkı sağlamak.  

 

Projenin Özeti: Öncelikle proje uygulama sürecindeki ekipler/kurullar oluşturulacak. İlçe Proje 

yürütme kurulu tarafından proje uygulama süreci planlanacak.  Okul Rehberlik Servisi yardımı ile 

okullarda projenin uygulanması için gerekli hazırlıklar yapılacak, Okul Proje Yürütme Ekibi tarafın-

dan çalışma takvimi hazırlanacak. Okullarda sorumlu öğrenci koçları belirlenecek. İlçe Proje 

Yürütme Kurulu, Okul Proje Yürütme Ekibi ve Koç öğretmenlere Ölçme ve Değerlendirme 

Eğitimi Seminerinde bu alanda eğitim alan öğretmenler tarafından yaşam koçluğu, liderlik 

ve motivasyon eğitimleri verilecek. Eğitimlerin ardından öğrenci koçları tarafından sınıf 

düzeyinde gerçekleşecek öğrenci koçluğu hizmeti planlanacak. Öğrenci koçları tarafından 

sorumlu olduğu öğrencilere Koçluk Eğitim Projesi El Kitabı’nda belirtilen öğrenci koçluğu 

hizmeti sunulacak.  

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrenciler i (Or taokul ve Or taöğretim)  

 

Ekim ayı içerisinde 3 (üç) gün 12 (on iki) saat olmak üzere tüm ilçelerimizde 415 öğretmenimize koçluk eğitimi veril-

miştir. Proje, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında il genelinde 157 okulumuzda uygulanmakta olup, bu kapsamda 1.717 

öğretmenimiz gönüllülük esasına göre görev yapmakta ve 7.066 öğrencimize koçluk hizmeti verilmektedir.  

Koçluk Eğitim 

Projesi 

5. Her Kitap Yeni Bir Dünya Projesi: 

Projenin Amacı: " Her  Kitap Yeni Bir  Dünya Projesi” öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve bilincini kazandıra-

rak, onlara kitap okumayı sevdirmeyi, kelime dağarcıklarını zenginleştirmeyi ve öğrencilerin güven duygularını gelişti-

rerek; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilmelerini amaçlamaktadır.  

 

Projenin Özeti: Projenin en küçük yapı taşını öğrenci oluşturmaktadır . Beş öğrenci ve bir  öğretmenin bir  araya 

gelmesiyle  bir  müzakere halkası oluşturulmaktadır.  Müzakere halkasına, İl Proje Yürütme Kurulu tarafından ilkokullar  



Sayfa 5 Sayı 8 

için belirlenen 5 (beş) , ortaokullar için belirlenen 5 (beş), ortaöğretim kurumları için de 5 

(beş) kitap ilgili okullar tarafından temin edilecektir. Proje kapsamındaki kitaplar yarışma 

şartnamesinde belirtilmiştir. Öğrenciler belli aralıklarla bir araya gelmekte ve danışman öğret-

menin gözetiminde okudukları kitapları müzakere etmektedirler. Bu müzakereler sonucunda 

ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okuma gruplarına yönelik okul, ilçe ve il düzeyinde yarış-

malar tertip edilecek, başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencile-

ri, öğretmen, idareci ve kurum personeli projenin sadece okuma etkinliğine dahil edilecektir.   

 

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ilkokul (3, 4. sınıf), or taokul ve or taöğre-

tim kurumlarında okuyan öğrenciler  

 

Proje 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında il genelinde 208 okulumuzda uygulanmaktadır. Bu 

okullarımızda toplam 1.113 müzakere halkası oluşturulmuş olup, bu halkalarda 5.578 öğrenci ve 790 danışman öğret-

men yer almaktadır. 

Her Kitap Yeni Bir  

Dünya Projesi 

Projenin Amacı: İlkokulda okuyan öğrenciler imizi sağlıklı beslenme ve teknoloji bağımlı-

lığı konusunda bilinçlendirmek; ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilerimizin tütün, alkol ve 

madde kullanımına başlamalarına engel olabilmek, kullanımı özendirmeden bilinçlendirme 

çalışmaları yaparak bireylerde farkındalık meydana getirmek.  

 

Projenin Özeti: Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Programı kapsamında eğitilen 

rehber öğretmenler, proje kapsamındaki okullardaki öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik yapı-

lacak 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.   

  

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki ilkokul, or taokul ve or taöğretim okullar ı-

nın öğrenci, öğretmen ve velileri  

 

22 Eylül 2017 tarihinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fuat Asım ARVAS 

başkanlığında proje hazırlık toplantısı yapıldı. Proje çalışmalarının tamamlanma-

sının ardından 26 Ekim 2017 tarihinde Süleymanpaşa Öğretmenevi’nde İl Milli 

Eğitim Müdürümüz Ersan ULUSAN başkanlığında yapılan proje tanıtım toplan-

tısı ile projemiz paydaşlarımıza tanıtıldı. 20-22 Kasım 2017 tarihleri arasında 

ilimiz genelinde uygulayıcı eğitimi almayan 59’u resmi, 19’u özel okullarda gö-

rev yapmakta olan toplam 78 rehber öğretme-

nimize uygulayıcı eğitimi verildi. Yapılan son 

eğitimlerin ardından il genelinde  uygulayıcı eğitimi almış rehber öğretmen sayımız 

294’e ulaştı. Tekirdağ Yeşilay Şube işbirliği ile proje kapsamındaki okullarımızda 

1.200 adet afiş ve 2.000 el broşürü dağıtıldı. İlçe bazlı yürütülecek çalışmaları tek 

elden rahatça izleyebilmek adına ilçe müdürlüklerinin bağımlılıkla mücadele eğitim 

planı hazırlamaları koordine edilmiş ve hazırlanan eğitim planları izleme sürecini 

kolaylaştırmak adına müdürlüğümüz bünyesinde toplanmıştır.   

Geleceğimizi Koruyalım 

Projesi 

6. Geleceğimizi Koruyalım Projesi: 

Proje Tanıtım Toplantısı 
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Projenin Amacı: Öğretmen ve idareciler in mesleki ve bireysel yeter lilikler ini geliştirmeye 

yönelik faaliyetler gerçekleştirmektir.  

 

Projenin Özeti: Proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdür lüğü tarafından organize edile-

cek eğitim, seminer, konferans ve panel benzeri çalışmalar gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirile-

cek bu organizasyonlarda okullar kendilerine görev verildiği takdirde ev sahipliği yapacak ya 

da resmi yollardan bildirildiği şekilde etkinliklere öğretmen ya da idareci göndereceklerdir.   

  

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki okul öncesi, ilkokul, or taokul ve or taöğ-

retim düzeyindeki okul / kurumlarda görev yapan idareci ve öğretmenler  

 

Proje kapsamında şimdiye kadar 5 (beş) adet faaliyet gerçekleştirildi. Bunlar: 

Eylül Ayı: 

1. Öğretmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimleri 

Trakya Üniversitesi ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği çerçevesinde 11-14 Eylül 2017 

tarihleri arasında Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine destek ol-

mak amacıyla eğitimler düzenlenmiştir.   

 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığına bağlı 13 öğretim görevlisi tarafından; “Öğretim Yöntem ve Teknikleri, 

Soru Hazırlama ve Sınav Hazırlama, İletişim, Zararlı Alışkanlıklar ile Mücadele” alanlarında verilen eğitimler toplam 

1.087 öğretmenimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

2. Proje Çalışmalarında Nitelikli Fikir Geliştirmenin ve Stratejik Planlamanın Önemi Semineri 

İlimizde proje tabanlı faaliyetleri çoğaltmak ve geliştirmek için farkındalığı artırmak amacıyla, Süleymanpaşa ilçe mer-

kezindeki müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan tüm müdürlerimize yönelik Nene Hatun Kız Ana-

dolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda 29 Eylül 2017 tarihinde saat 14:30’da seminer düzenlendi.  

 

Seminerde önce AR-GE Birimi personeli Emre BİLGİN tarafından 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya ko-

nulan yerel, ulusal ve uluslararası projeler tanıtarak, okul müdürlerimizin bu projeler çerçevesinde gerçekleştirebilecek-

leri faaliyetler ve kendilerine düşen görevler konusunda bilgi verdi. Bunun yanı sıra eTwinning portalı ve projelerinin 

genel tanıtımının yanı sıra, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde her hafta pazartesi günü saat 

16:30’da çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimlerin duyurusu yapıldı. Daha sonra Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 

Dr. Mustafa BÖYÜKATA ülkemizde proje faaliyetlerinin önemi, eğitim-öğretimdeki yeri, gelişen teknolojinin küresel 

ekonomideki yeri, yeni nesillerin yetiştirilmesindeki eğitimcilerin önemi, proje hazırlama aşamaları ve stratejik plan-

lamanın önemi konularında bilgi verdi.   

Tekirdağ Maarif  

Akademisi 

7. Tekirdağ Maarif Akademisi:  
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Ekim Ayı: 

1. Proje Tasarım Teknikleri ve Proje Danışmanlığı Kursu 

Proje faaliyetlerinin daha verimli hazırlanabilmesi için 30 Eylül ve 01 Ekim 2017 tarihlerinde Süleymanpaşa Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Tekirdağ İl Müdürlüğü Ar-Ge Birimi koordinasyonunda, Trakya Kalkın-

ma Ajansı tarafından finansal destek sağlanarak hazırlanan “Proje Tasarım Teknikleri ve Proje Danışmanlığı Eğitimi” 

gerçekleştirildi. 

 

Eğitim akademik çalışmalarının yanı sıra proje hazırlama ve yönetme konusunda da uzmanlık sahibi 4 ilden 5 farklı 

üniversiteden 5 öğretim üyesi tarafından gerçekleştirildi. Eğitim Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölü-

mü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedi-

kal Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Kandemirli, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölü-

mü öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Esmer, Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühen-

disliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ve İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selda Mercan tarafından gerçekleştirilen eğitimlere toplam 40 kişi katıldı. 

 

 

 

 
 

 

Kasım Ayı: 

Endüstri 4.0 ve Gelişim Teknolojileri Semineri 

Semineri 15 Kasım 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Profesör 

Doktor Sayın Nihat AKKUŞ’un sunumuyla Müdürlüğümüz konferans 

salonunda gerçekleştirildi. Programın son bölümünde katılımcıların 

soruları cevaplandırıldı. Semi-

ner Müdürlüğümüz sosyal 

medya hesaplarından canlı 

yayınlanarak kamuoyuna su-

nuldu. 
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Aralık Ayı: 

1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Konulu Seminer 

Seminer 19.12.2017 tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Seminere Vali Yardım-

cısı Vekili Sayın Arslan YURT, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan ULUSAN, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İli-

mizdeki tüm resmi ve özel okul ve kurumların müdürleri katıldılar. Seminerin onur konuğu ise 15 Temmuz darbe girişi-

minde şehit olan Mehmet ŞENGÜL’ün anne ve babası oldu. Seminer programının öncesinde 15 Temmuz darbe girişimi-

ni konu alan ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından hazırlanan “KalkışMA” isimli kitap katılımcılara he-

diye edildi. Ayrıca Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından hazırlanan “KalkışMA-O Gecenin Tanıkları” isim-

li belgesel film Türkiye’de ilk kez katılımcılara sunuldu. 

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program açılışının ardından Sayın Ersan ULUSAN ve Sayın Arslan YURT 

açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Ardından Türkiye Spikerler Derneği Başkanı ve Habertürk Televizyonu Genel 

Müdürü Veyis ATEŞ ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı ve ATV/A Haber Kameramanı Aytekin PO-

LATEL “15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi” konulu seminerlerini sunmak üzere sahneye davet edildiler. İlk önce 

söz alan Veyis ATEŞ 15 Temmuz darbe girişimini haberci perspektifinden izleyicilere aktardı. Daha sonra söz alan Ay-

tekin POLATEL 15 Temmuz sürecinde yaşadıklarını ve izlenimlerini aktararak Türkiye Haber Kameramanları Derneği 

olarak hazırladıkları “KalkışMA” isimli kitap ve belgesel hakkında izleyicileri bilgilendirdi. 

 

Projenin Amacı: Tekirdağ Kodluyor  ve STEM Projesi’nin amacı; or taokul ve or taöğre-

timde eğitim öğretim gören öğrencilerimizi teknolojik beceriler ile donatıp, tüketen değil üre-

ten, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, takım ruhuyla çalışabilen, gelişen teknoloji ile uyumlu bi-

reyler haline getirmek ayrıca öğretmenlerimizi de “Kodlama ve STEM” alanlarında donatmak-

tır.  

 

Projenin Özeti: Tekirdağ Kodluyor  ve STEM Projesi kapsamında or taokul ve lise düze-

yindeki öğrenci ve öğretmenlerimize "Kodlama ve STEM" konularında eğitimler verilecektir.   

  

Projenin Hedef Kitlesi: Tekirdağ ili genelindeki or taokul ve or taöğretim kurumlar ında 

eğitim gören öğrenciler, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve gönüllü olarak projeye dâhil 

olmak isteyen Branş Öğretmenleri  

 

Proje kapsamında 22 Aralık 2017 tarihinde Müdürlüğümüz ile B/S/H Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. ve Kodluyoruz Derneği işbirliği kapsamında “Yazılım Okur-Yazarlığı Projesi” 

protokolü imzalanmıştır.  

 

 

Tekirdağ Kodluyor ve 

8. Tekirdağ Kodluyor ve STEM Projesi: 
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AB PROJELERİ: 

 

MESLEKİ EĞİTİM HAREKETLİLİĞİM: “GİZLİ YETERLİLİKLER”E GÖTÜREN 

HAREKETLİLİKLER (MYVETMO) PROJESİ 

Dezavantajlı gençlerin yurtdışı hareketliliği 

yoluyla bireysel ve mesleki gelişimleri için 

yapılan ortak çalışmaları içeren Avrupa Ko-

misyonu Erasmus+ Programı kapsamında des-

teklenen MyVETmo projesi (proje numarası: 

2016-1-DE02-KA202-003320) devam ediyor. 

MyVETmo’da Türkiye, Finlandiya, Fransa, 

Almanya ve İspanya’dan Avrupalı ortaklar 

bölgelerinde mesleki eğitim ve öğretimin geliş-

tirilmesi için işbirliği yapıyor. Özel desteğe 

ihtiyaç duyan öğrenciler için üst düzey eğitim 

sağlama gibi bir hedefle yola çıkılan projede, 

ortaklar yurt dışı hareketliliklerde yeni metot-

ların geliştirilmesi, mesleki öğrenimin destek-

lenmesi ve özel desteğe ihtiyaç duyan hedef 

grubun istihdamının desteklemesi gibi konular-

da ortak bir ağ içerisinde yenilikçi çalışmalar 

yapıyor. myVETmo projesi çerçevesinde 3. 

uluslararası proje toplantısı Kasım ayında İs-

panya’da gerçekleştirildi.  

 

MyVETmo projesinin ortakları:  

Tekirdag İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Türkiye)  

Berufskolleg Reydt-Mülfort für Wirtschaft und 

Verwaltung (Almanya) 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä 

(Finlandiya) 

Stiftung Bildung & Handwerk (Almanya) 

Bezirksregierung Düsseldorf (Almanya) 

Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente, Junta de An-

dalucía (İspanya) 

Rectorat Academie de Lille (Fransa) 

The University of Paderborn (Almanya) 

“3. Uluslararası 

proje toplantısı 

İspanya’da 

gerçekleştirildi.”  

MY SCHOOL TV  

Tekirdağ Bilim Sanat Merke-

zi, Tekirdağ İl MEM ve Ro-

manya, İspanya ve Bulgaris-

tan’dan ortak okulların katılı-

mı ile başvurusu yapılan proje 

ağ kurma ve iyi örneklerin 

paylaşımını amaçlamaktadır. Proje kapsa-

mında Tekirdağ Bilim Sanat Merkezi öğret-

menleri “BİZİM TV” uygulamalarını diğer 

ülke ortakları ile paylaşacak ve öğretmen 

eğitimleri vereceklerdir. Tekirdağ İl Milli 

Eğitim Müdürlüğünün projedeki rolü proje-

nin hazırlanması, yürütülmesi ve yaygınlaştır-

masının sağlanmasıdır. 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak olduğu 

“My School Tv” isimli KA2 projesinin açılış 

toplantısı 13 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da 

gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü adına Ar-Ge Birimi görevlisi ve 

proje koordinatörü Sami SÖZER katıldı.  

Aralık ayı içerisinde projenin sözleşmesi im-

zalanmış olup, projenin resmi olarak açılışı 

yapılmıştır.  



eTwinning programının ve 

projelerinin tanıtımı amacıy-

la 2017-2018 eğitim-öğretim 

yılının Aralık ayı içerisinde 

Marmara Ereğlisi, Saray, 

Muratlı ve Ergene ilçeleri-

mizde 57 öğretmenin katılı-

mıyla 4 seminer gerçekleşti-

rildi. Ayrıca bu kapsamda 5 

okul ziyareti gerçekleştirildi. 

eTwinning il koordinatörü 

Emre Bilgin tarafından ger-

çekleştirilen seminerlerde, 

eTwinning projeleri hazırla-

ma aşaması ile ilgili uygula-

ma da yapıldı. eTwinning 

portalının tanıtımı, proje 

hazırlamada dikkat edilecek 

hususlar, kaliteli eTwinning 

projelerinde kriterler ve yeni-

likçi web 2.0 araçları ile ilgili 

bilgi verildi. Ayrıca hazırlık-

larına başlanan ve ülkemizde 

2018 yılı içerisinde belirlen-

meye başlanacak olan 

eTwinning okulu olma ile 

ilgili kriterler de katılımcılar-

la paylaşıldı.    

                                                     

eTwinning programı, bilişim 

teknolojilerini kullanarak 

ortak projeler geliştirmek, 

Avrupa’da ve ülkemizde yer 

alan okullarla iletişim ve 

kültür etkileşimi sağlamak, 

öğrencilerin interneti ve web 

2.0 araçlarını daha etkili 

kullanabilmelerine katkı 

sağlamak gibi hedefler taşı-

maktadır. Öğretmen ve idare-

cilerin www.etwinning.net 

adresinden ücretsiz olarak 

üye olup portalı kullanabil-

mektedirler. 

3 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekle-

me Programı hakkındaki toplantıda 2017-2018 Dönemi 4006- TÜBİTAK Bilim Fuarları Des-

tekleme Programı Genel Bilgilendirme, Başvuru ve Başvuru Aşamasında Değerlendirme Süre-

ci, Panel Yönetim Sistemi ve Başvuru Sonrası Panel Değerlendirmesi, 4006 Bilim Fuarları 

Kapsamında Olumsuz Değerlendirilen Projeler, 4006 Projeleri ile İlgili Paydaş, Öğrenci Gö-

rüşleri ve Değerlendirme Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususular, Deneyim Paylaşı-

mı hususlarında bilgilendirme yapıldı. Toplantıya 4006 TÜBİTAK-Tekirdağ İl Ar-Ge Sorum-

lusu Adem ÖZSOY ve 4006-TÜBİTAK İl Temsilcisi Deniz ŞİRİN (NKÜ) katılım sağladı. 

 

Ankara’da düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından 4006 kapsamında il genelinde ya-

pılan başvuru sayısını artırmak adına 10 Kasım 2017 tarihinde Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen 

Lisesi konferans salonunda saat 15:00’te ortaokul ve lise düzeyindeki proje yürütücülerinin 

katılımı ile il düzeyinde gerçekleştirilen toplantıda; proje başvuru süreci, elektronik imza, içe-

rik değerlendirmesi ve bu yılki değişiklikler hakkında detaylı açıklamalar yapılmıştır.   

eTwinning Programı Tanıtım Seminerleri 

6. TÜBİTAK PROJELERİ 

8. eTwinning Ulusal Konferansı  

Aralık ayında Antalya’da gerçekleştirilen 8. eTwinning 

Ulusal Konferansına Tekirdağ’dan projeleri ile Avrupa 

Kalite Etiketi almaya hak kazanan 4 öğretmen, Ebru Nayim 

Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Gizem Çakal, Kızılpınar 

İlkokulu İngilizce Öğretmeni Merve Batıgöç, Veliköy Mes-

leki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğret-

meni Nehir Aksoy ve Süleymanpaşa Bilim Sanat Merkezi 

Matematik Öğretmeni Seda Aksu katıldı. Merve Batıgöç “Lively Rhymes” projesini açtığı 

stant ile tanıttı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 

“2017-2018 

Eğitim-Öğretim 

yılında ilimizde 

toplam 54 bilim 

fuarı başvurusu 

yapıldı.” 

Sayfa 10 TEKİRDAĞ 

A. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları: 

http://www.etwinning.net


Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında imzalanan 

"TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Bilim Fuarlarına Dair İşbirliği Protokolü" kapsamında 16 Ekim - 1 Aralık 2017 

tarihleri arasında ilimizde toplam 54 bilim fuarı başvurusu yapıldı.  

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi uhdesinde 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destek-

leme Programı kapsamında hazırlanan Bilmeyen Kalmasın Projesi 03-04 Ekim 2017 tarihlerinde yoğun bir katılımla 

gerçekleştirildi. Ebru Nayim Fen Lisesi’nde 10, BİLSEM’de 9, Namık Kemal Üniversitesi’nde 4 ve NKÜ Çorlu Mü-

hendislik Fakültesi’nde 4 olmak üzere toplam 27 atölye iki gün boyunca katılımcılarla uygulamalı olarak faaliyet gös-

terdi. Katılımcıların bilgi, beceri ve düşünme kapasitesini artırıp; problem çözme becerilerini geliştirerek, bilimsel ger-

çeklikler ışığında hayatla ilgili daha anlaşılır, etkili ve kalıcı çözümler sağlamalarına dair bakış açısı kazandırmayı 

amaçlayan projede NKÜ’den kendi alanlarında yetkin çalışmalar yapmış olan akademisyenlerimiz sağlıklı beslenme, 

fizik ve genetik kopyalama konuları üzerine seminerler verdi. Ayrıca çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak ama-

cıyla bilim otobüsü ve uzay çadırı da iki gün boyunca hizmet verdi.  
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B. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Bilmeyen Kalmasın (BİKA) Projesi: 

3 Kasım 2017 - Ankara 10 Kasım 2017 - Tekirdağ 



03-04 Ekim 2017 tarihlerinde 4 merkezde gerçekleştirilen atölye çalışmalarına yaklaşık 3.000 kişi, seminerlere 450 kişi 

aktif olarak katılım göstermiş ayrıca etkinlik alanlarını yaklaşık 1.000 kişi ziyaret etmiştir. Tekirdağ ilinin farklı ilçele-

rinden gelerek çalışmalarda yer alan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize, gelen her öğrenci/katılımcı ile bire bir ilgi-

lenen atölye liderlerine, rehberlerimize ayrıca etkinliklere ev sahipliği yapan Ebru Nayim Fen Lisesi,  BİLSEM, Namık 

Kemal Üniversitesi ve NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi yönetimlerine teşekkür eder, çalışmaların ilimiz ve ülkemiz 

adına yeni bilimsel ufuklar açılmasına katkı sağlamasını temenni ederiz.  

Sayfa 12 TEKİRDAĞ 

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

fından kendilerine teknik destek sağlanmasına yönelik hazırlanan “Fikir  Atölyesi” uygulaması aktif şekilde kullanılma-

ya devam etmektedir.  İlgili modüle şimdiye kadar 19 başvuru yapılmış olup, ilgili taraflara proje çalışmalarına yönelik 

gerekli teknik destek sağlanmıştır.  

 

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

bir tane elektronik anket uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama,  06-13 Eylül 2017 tarihleri arasında öğretmen ve yöneti-

cilerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında il genelinde uygulanan yerel projeler hakkındaki görüşlerini belirlemeye yö-

nelik yapılmıştır. Yapılan çalışmaya 936 öğretmen ve idareci katılmıştır. Çalışmaya yönelik elde edilen bulgular değer-

lendirilerek sonuçları ilgili taraflarla elektronik ortamda paylaşılmıştır.  
 

3. YGS-LYS Analizleri: Yeni plan dönemi ile bir likte bilgi paylaşımının ar tır ılması amacıyla müdür lüğümüz AR -

GE Birimi tarafından “Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) ve Lisan Yerleştirme Sınavı (LYS)” istatistikleri son üç yılı kap-

sayacak şekilde hazırlanmaya başlanmış ve bu kapsamda 2016 yılına ait istatistikler hazırlanarak AR-GE Birimi web 

sitesinde (http://tekirdag.meb.gov.tr/arge/istatistik) istatistik menüsü altında ilgili taraflarla paylaşılmıştır.  
 

4. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitici Eğitimi: Tekirdağ İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı 2017 

Yılı Teknik Destek Programı Mayıs - Haziran dönemi değerlendirme sürecinde 

başarılı bulunan "Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme" isimli Teknik Destek projesi 

kapsamında Eylül ayı içerisinde toplam 27 öğretmenimiz ölçme ve değerlendirme 

alanında Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen eğitime tabi tutul-

muşlardır.  

7- DİĞER PROJELER 

Proje Sözleşmesi İmza Töreni 

8- SEMİNER, KONFERANS, PANEL VE BENZERİ ÇALIŞMALAR 

Kalite Çerçevesi ve Performans Yönetimi Semineri 
 

AR-GE Birimi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasın-

da Kuşadası’nda düzenlenen  “Kalite Çerçevesi ve Performans Yönetimi Semineri” seminerine katıldı.  

Milli Eğitim İstatistikleri Semineri 

AR-GE Birimi olarak Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İstatis-

tik ve Performans Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından 27 Kasım - 01 Aralık 2017 

tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Milli Eğitim İstatistikleri Semineri’ne Stra-

teji Geliştirme Şube Müdürümüz Harun ÖZ ile birlikte katıldık.  Seminerin ardından 

21 Aralık 2017 tarihinde ilçelerin istatistikten sorumlu şube müdürü ve bir persone-

linin katılımıyla MEİS bilgi girişlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.  

AR-GE Birimi Bilgilendirme Toplantısı 

İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan ULUSAN başkanlığında, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Harun ÖZ ve AR-GE 

Birimi personelinin katılımı ile 22 Kasım 2017 tarihinde AR-GE Biriminde olağan değerlendirme toplantısı yapıldı.  

Toplantıda, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında il genelinde yürütülen ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.   
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5. Eğitim-Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Batı Marmara Bölgesi Ödül Töreni   
 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından eğitim ve öğretimde 

yenilikçi çalışmaları teşvik etmek amacı ile yapılan Eğitim ve Öğretimde 

Yenilikçilik Ödülleri Batı Marmara Bölgesi ödül töreni 16.11.2017 tarihinde 

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği ile gerçekleştirildi.  5 kategoride 

gerçekleştirilen ödül töreninde; Tekirdağ Namık Kemal Lisesinin yanında 

Balıkesir ve Kırklareli’den okul ve kurumlar ödüllerini almışlardır.  

 

Temmuz-Aralık 2017 tarihleri arasında müdürlüğümüze yapılan eğitim araştırmaları başvurula-

rından 13 adet araştırma çalışmasının, Milli Eğitim Bakanlığının 22.08.2017 tarih, 12607291 ve 

2017/25 sayılı “Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri” konulu genelgeye uygun biçim-

de hazırlandığı tespit edilmiş ve gerekli yazışmalar neticesinde uygulanması uygun görülmüştür.  

9- EĞİTİM ARAŞTIRMALARI 

TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bilgilendirme Toplantısı 

TÜBİTAK tarafından yürütülen 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması’nın bilgilendirme toplantısı 23 Kasım 2017 tarihinde Tekirdağ İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda İstanbul Teknik Üniversite-

si’nden Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ KI-

RIŞ tarafından iki oturum olarak yapılmıştır.  Birinci oturum saat 09.00-

12.00 arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Strateji Geliştirme Şube Mü-

dürlerinin katılımıyla, ikinci oturum ise proje kapsamında çalışma yapan 

veya yapacak okullardan danışman öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda genel olarak başvuru süreci, değerlendirme süreci ve bu yarışmaların öğrenci ve öğret-

menlere neler kattığı üzerinde durulmuştur.  

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bilgilendirme Toplantısı 

TÜBİTAK tarafından yürütülen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bilgilendirme toplantısı 

19 Aralık 2017 tarihinde saat 09:30-11:30 arasında Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salo-

nunda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Bölge Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Güven KÖMÜRGÖZ tarafından 

gerçekleştirilmiştir.  Yarışma kapsamında çalışma yapan veya yapacak olan okullardan danışman öğretmenler ve öğ-

rencilerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda genel olarak başvuru süreci, değerlendirme süreci ve bu yarışmaların 

öğrenci ve öğretmenlere neler kattığı üzerinde durulmuştur.  

Proje Bilgilendirme Toplantıları 

07-26 Aralık 2017 tarihleri arasında 11 ilçede Ar-Ge Birimi personeli tarafından 

Ulusal Ajansa yapılacak olan proje başvuruları hakkında bilgilendirme toplantıları 

yapılmıştır. Bu toplantılara proje yapacak olan okullardan 2 öğretmenin katılımı 

sağlanmış; toplantılarda proje başvuru, yazma ve yürütme süreçleri hakkında bilgi-

lendirme yapılmıştır. Bu kapsamda il genelinde toplam 123 okuldan 239 öğretme-

ne eğitim verilmiştir.   

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi 

20-22 Kasım 2017 tarihleri arasında Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde Trakya 

Kalkınma Ajansının desteği ile öğretmenlere yönelik olarak Proje Döngüsü Yönetimi 

Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime ortaöğretim kurumlarında görev yapan 30 öğretmen 

katıldı. 3 gün süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.  



İş Etiket Satırı veya Sloganı 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

100. Yıl Mah. İnci Sok. No: 15 59100 

Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ  

 

Telefon: +90 282 261 20 11  

Faks     : +90 282 261 87 22 

 

AR-GE Birimi 

Tel: +90 282 261 20 11 (Dahili: 145) 

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; 531 okul, 237 kurumda, 10.518 öğretmen ve 179.734 öğrenci ile büyük 

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

adımlarla yürümekteyiz. 

 

 

“Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür 

ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.”                             

                  Mustafa Kemal ATATÜRK 

 

  


