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MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

LİDER YÖNETİCİLER PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ 

 
Projenin Adı 

 
 

 
 LİDER YÖNETİCİLER PROJESİ  

 

 
Projenin Konusu 

 

 
Eğitim yöneticilerinin ayda bir kez buluşmasıyla, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, 
eğitimde yaşanan/yaşanabilecek sorunların giderilmesi, eğitimde kalitenin artırılması, 
örnek uygulamaların yerinde görülmesi ile yaygınlaştırılması. 
 

 
Proje Başkanı 

 

  
Muğla  İl Millî Eğitim Müdürü Celalettin EKİNCİ  
 

 

Proje 
Koordinatör 

Kurulu 
 

 
1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE den sorumlu şube müdürü/müdür yardımcısı  
2. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü  
3. Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
4. Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
5. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
6. Kavaklıdere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
7. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
8. Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
9. Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
10. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
11. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
12. Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü  
13. Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
14. Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminden sorumlu şube müdürü 
15. İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Ekibinden proje koordinatörü  

 
 

Proje Ekibi 
 

 
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü  
AR-GE  Birimi - PEK Ekibi üyeleri; Serdar SARGIN 
 

 

 
Projenin 

Gerekçesi 
 

  
Bu proje yönergesi;  08/05/2014 tarih ve 1843555 sayılı “AR-GE Birimi Yönergesi” 
uyarınca eğitimde sorunları giderme, kaliteyi artırma, kapasite geliştirme amaçları 



doğrultusunda örnek uygulamaların yerinde görülmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 
hazırlanmıştır.  
 

 

Projenin Amacı ve 
Hedefleri 

 

 
a) Yapılacak toplantılarla, eğitim yöneticilerinin ayda bir kez buluşmasıyla tanışıp 

kaynaşmalarını sağlamak,   
b) Okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda eğitim stratejilerinin 

belirlenmek, sorunların ve çözüm yollarının konuşulması, iyi örneklerin paylaşımını 
sağlamak ve sinerji ortamı oluşturmak, 

c) Müdürler arası işbirliğini teşvik ederek kurumsal kapasiteyi arttırmak, 
d) Eğitim ortamlarında karşılaşılan ortak sorunlarda yürütülmüş uygulamaların ve 

sonuçlarının tartışılarak daha etkin yöntemleri geliştirmek,  
e) Eğitim öğretim faaliyetlerinde ortak uygulamalar sayesinde eğitim paydaşlarının, 

eğitim kurumlarına aidiyet duygularını güçlendirmek,  
f) Daha önce uygulanmış ancak sonuç alınamamış etkinliklerin yeniden 

uygulanmasının önüne geçerek zaman ve insan kaynaklarında tasarrufu etkin 
kılmak, 

g) Gruplardan çıkan raporlardaki iyi örneklerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün web 
sitesinde yayınlayarak örnek uygulamaların artmasını teşvik etmek. 

 

Projenin 
Uygulanacağı Yer 

 

 
Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okul/kurumlar. 
 

 
Proje Danışma 

Kurulu 
 

 
 Grup koordinatörü olan okullar  

 

Projenin Özeti 
 

       
Bu proje ile Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, eğitimde 
yaşanan/yaşanabilecek sorunların giderilmesi, eğitimde kalitenin artırılması, örnek 
uygulamaların yerinde görülmesi ile yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 
İlimizde bulunan tüm okul/kurumlar 52 gruba ayrıldı. Bu proje ile belirlenen grupların 
okul müdürleri ayda bir buluşarak; okula aidiyet duygusu oluşturan ve başarıya taşıyan 
iyi örnek uygulamalarının paylaşılması,  ortaya çıkan sorunlara ilişkin uygulanmış ve 
sonuç alınmış tecrübe paylaşımlarının artırılması,  olası farklı pratik çözümlerin 
tartışılarak, ilimizdeki okul/kurumlar arasında başarı yayma çemberleri oluşturularak 
eğitim-öğretimdeki sorunların giderilmesi, kaliteyi artırma, kapasite geliştirme 
çalışmaları aracılığıyla ilimiz eğitimine katkı sağlayacaktır. 

 

Projenin Uygulama 
Adımları 

 

 
1) Valilik oluru alınması :02/10/2017 
2) İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlerine bilgilendirmenin 

yapılması: 03/10/2017   
3) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul/kurum müdürlüklerine 

bilgilendirmenin yapılması: 04/10/2017 
4) Grupların ilk toplantılarının grup koordinatörlerinin okulunda yapılarak projenin 

incelenmesi, projenin başarılı bir şekilde uygulanması için fikir önerilerinin 
görüşülmesi diğer toplantıların yerinin ise grubun ortak isteği doğrultusunda 
belirlenmesi  



5) Grup toplantılarının; Ekim 2017 - Mayıs 2018 tarihleri arasında, her ayın son haftası 
olmak üzere planlanması,  

6) Grup toplantılarının gerçekleştirilmesi, toplantı tutanaklarının grup koordinatörleri 
tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme birimine e-posta aracılığıyla 
ulaştırılması (projeler48@gmail.com),  

7) İl Milli Eğitim Müdürlüğünde projeden sorumlu kişilerce, toplantı değerlendirme 
sonuçlarının birleştirilerek http://mugla.meb.gov.tr/ adresinde  “Projeler” 
sekmesinde altında, “Lider Yöneticiler Projesi” başlığı  altında yayınlanması,  

8) Öğretim yılı son toplantısında, yılsonu değerlendirmesinin yapılarak projenin 
değerlendirilmesi ve bir sonraki yılda projenin daha verimli uygulaması için 
alınabilecek önlemlerin belirlenmesi, 

9) İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında; proje koordinatör kurulu ve grup 
koordinatörleri ile eğitim öğretim yılı sonunda, yılsonu değerlendirme toplantısının 
yapılması. 

 

 
Projenin Başlama ve 

Bitiş tarihi 
 

 
Proje,   2017-2018 Eğitim Öğretim yılında uygulanacaktır.  
(TOPLANTILAR HER AYIN SON HAFTASI YAPILACAKTIR) 
 
 

Proje Çıktıları 
 

 
1. Değerlendirme raporları:  
Grup toplantılarını takip eden ilk iş gününde, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji 
Geliştirme birimi  e-posta adresine (projeler48@gmail.com) gönderilecek olan word 
formatındaki raporlardan oluşacaktır.  
 
2. Örnek uygulamalar el kitabı:  
2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda grup koordinatörlerinden gelecek olan raporlar 
ve fotoğraflardan oluşturulacaktır.  
 

 


