
T.e. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 


SaYl :47339225/100/1687414 
Konu: Ingilizce Ogretimine Yonelik Uygulamalarm 

Metot ve Politika Ekseninde incelenmesi 

............................. KAYMAKAMLIOINA 
(tle;:e Mill! Egitim MudurlUgu) 

............................ MUDURLUOUNE 

09.02.2017 


Ilgi : MEB. Ortaogretim Genel MUdurlUgunUn 08.02.2017 tarih ve 1605523 saYlh yazlSl. 

Ortaogretim Genel MudUrlUgunun IITurkiye'de tngi1izce Ogretimine Yonelik 
Uygulamalann Metot ve Politika Ekseninde tncelenmesi" ile ilgili anket yazlsl ekte 
gonderilmi~tir. 

Online ortamda olu~turulan ankete ''http://anket,rneb.gov.tr/ ll baglantl adresinden 
ula~Ilabilmektedir. Bu kapsamda ekte yer alan Anket Uygulama Yonergesi dogrultusunda 
ile;:enizde/okulunuzda gorev yapan tngilizce ogretmenleri tarafmdan be1irtilen anketin en gee;: 
28.02.2017 tarihine kadar doldurulmasl hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 
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Ek: 
1 Yazl 
1 Anket Uygulama Yonergesi 
Dagltlm: 
tlye Kaymakamhklan 
Tum Oku1 MUd. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


tl Milli Egitim MudUrii 


Bu evrak giivenli elektronik imza He imzalal1ml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c67f-ldld-3f47-8006-6d83 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
http://anket,rneb.gov.tr/ll


T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ortaogretim Genel Mildilrlilg-u 


SaYl : 37364034-60S.01-E.160S523 08.02.2017 
Kanu: ingilizce Ogretimine Yonelik Uygulamalann 

Metat ve Palitika Ekseninde incelenmesi 

....................... VALiLidiNE 
(il Milli Egitim Mtidilrlilg-une) 

Ust palitika belgeleri ile Bakanhglmlz Stratejik Plam'nda yer alan hedefler dagrultusunda 
yilriitillecek alan "Tilrkiye'de ingilizce Ogretimine Y6nelik Uygulamalann Metat ve Politika 
Ekseninde incelenmesi" adh ara1?tIrma ie;in ilinizdeki resmi ilkokul, ortaokul ve Iiselerde gorev yapan 
ingilizce 6gretrnenlerine uygulanmak ilzere bir anket hazlrlanm19tIr. 

Online ortamda olu1?turulan ankete ''http://anket.meb.gov.tr/'' baglantt adresinden 
ula911abilmektedir. "Tiirkiye'de ingilizce Ogretimine Yonelik Uygulamalann Metot ve Politika 
Ekseninde incelenmesi" anketinin ekte yer alan Anket Uygulama Yonergesi dogrultusunda ilinizdeki 
resmi ilkokul, artaokul ve liselerde gorev yapan ingilizce ogretrnenleri tarafmdan en gee; 28.02.2017 
tarihine kadar doldurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mustafa KI~AN 


Bakan a. 

Daire Ba~kam 


Anket Eri~im Adresi: 
http://anket.meb.gov.tr/ 

Ek: Anket Uygularna Yonergesi 

Dagltlm: 

BPlam 

MEB Be~evler Yerle~kesi IiBlok (:ankayaJANKA.RA Aynntlh bilgi is:in: Mustafa GOLABACI Milli Egitim Uzm. Yrd. 
Elcktronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312)413 2689 

e-posta: mgulabaci@meb.gov.tr Faks:(03 413 3114 

Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzaJanml~llr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7106-fe98-3c59-a6bd-2a93 kodu He teyit edHebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr
http:ankayaJANKA.RA
http://anket.meb.gov.tr
http://anket.meb.gov.tr


ANKET UYGULAMA YQNERGESi 

Anket, Tiirkiye'de tngilizce Ogretimine Yonelik Uygulamalann Metot ve Politika Ekseninde 
<;e~itli degi~kenler a<;lsmdan incelenmesi amaclyla hazlflanml~tIr. Anketlerin doldurulmasl 
gonulliilu.k esasma dayamr. Ancak anketlerin mumktin oldugunca ~ok ingilizce ogretmeni 
tarafmdan doldurulmasl, ara§tIrmanm dogru ve guvenilir sonu~lara ula§masl 
baklmmdan onem arz etmektedir. 

~ 	Anketinin hedef kitlesi resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde gorev yapan tUm tngilizce 
ogretmenlerdir. 

Dikkat Edilecek Hususlar: 

• Anketler elektronik ortamda olu~turulmu~ olup internet baglantlsl olan bilgisayar, 
tablet, akllh telefon vb. cihazlar araclhglY la doldurulabilecektir. tngilizce 
ogretmenlerine yonelik hazulanan ankete a~aglda verilen baglantl adresinden 
eri~ilebilir. 

• Okul mudurwmudur yardlmclsi tarafmdan anketin doldurulmasma yonelik ingilizce 
ogretmenlerine duyuru yapIlmahdlr. 

Siire91e ilgili sorun, goru~ ve onerileriniz i9in 0312 413 2689 numarah telefondan veya 
mgulabaci(ci)'meb.goY.tr e-posta adresinden Milll Egitim Uzman Yardlmclsl Mustafa 
GULABA CI' ya ula~abilirsiniz. 

i~ birliginiz ve katkmlz i9in te~ekkUr ederiz. 

Anket baglantl adresi: http://ankct.meb.gov .tr/ 

http:http://ankct.meb.gov
http:mgulabaci(ci)'meb.goY.tr

