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Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları 
nelerdir? Hangi kamu idareleri stratejik plan 
hazırlayacak? Stratejik planlar ne zaman 

hazırlanacak? Stratejik planlama sürecinde 
dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kamu 
idarelerince hazırlanan taslak stratejik planların 
DPT Müsteşarlığınca değerlendirilmesi 

1- Kamu idarelerinde stratejik 
planlamanın amaçları nelerdir? 

Stratejik planlama yaklaşımı ile: 

·Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin 

güçlendirilmesi 
·Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve 

bütçelemenin 
geliştirilmesi 

·Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine 
duyarlılığın  

artırılması 

·Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Türkiye’de gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
Kanunu gerekse Belediye, İl Özel İdaresi ve 

Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile benimsenen 

yeni yönetim anlayışının gelişmesi ve kökleşmesi; 
kısaca idari kültürün bu yönde değişimi kuşkusuz 

zaman alıcı bir süreçtir. 

2- Hangi kamu idareleri stratejik 
plan hazırlayacak? 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Belediye, 
İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları 

ile nüfusu 50.000in üzerinde olan belediyeler, tüm 
il özel idareleri ve 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2 ve 4 

nolu cetvellerde yer alan tüm kamu idarelerine 

stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir. 
Bununla birlikte, Kanunun 9. maddesinde "Stratejik 
plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu 
idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin 
takvimin tespitine, ... DPT Müsteşarlığı yetkilidir." 
hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda hangi kamu 
idarelerinin stratejik plan hazırlama 

yükümlülüğünden istisna tutulacağına dair 
bilgi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer 

almaktadır. 

3- Stratejik planlar ne zaman 
hazırlanacak? 

a) Yerel Yönetimler 
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesinde 
“Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden 
itibaren altı ay içinde; kalkınma planı ve programı ile 
varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili 
olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı 
hazırlayıp belediye meclisine sunar.” hükmü yer 
almaktadır. 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 31. maddesinde 
"Vali, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay 
içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge 
planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu 

yılbaşından önce de yıllık performans planı hazırlayıp il 
genel meclisine sunar. Stratejik plan, varsa üniversiteler 
ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum 

örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel 
meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. 
Stratejik plan ve performans planı bütçenin 
hazırlanmasına esas teşkil eder ve il genel meclisinde 
bütçeden önce görüşülerek kabul edilir." hükmü yer 
almaktadır. 
Bu hükümler uyarınca, stratejik plan hazırlama 
yükümlülüğü bulunan tüm belediyelerin ve tüm il özel 
idarelerinin 29 Mart 2009 mahalli idareler genel 
seçimlerinden itibaren altı ay içinde yani 29 Eylül 2009 
tarihine kadar stratejik planlarını 
hazırlamaları/yenilemeleri gerekmektedir. Yenileme; 
stratejik planın, süre, misyon, vizyon ve amaçlar dahil 
tüm unsurlarının değiştirilebilmesine imkan vermektedir. 
b) Diğer Kamu İdareleri 

Diğer kamu idareleri için 2006 yılından başlayarak 

2010 yılına kadar sürecek bir yaygınlaştırma 

programı planlanmıştır. Bu programda, stratejik 
planlama yapacak kuruluşlar yıllar bazında 

listelenmiştir. 2010 yılına kadar tüm kamu idareleri 
ilk stratejik planlarını hazırlamış olacaktır. 

4- Stratejik planlama sürecinde 
dikkat edilecek hususlar nelerdir? 

 Katılımcılık | Planların hazırlanmasında gerek 

kamu idaresi çalışanlarının gerekse yararlanıcılar 

başta olmak üzere ilgili kişi, grup ve kurumların 
katkı ve katılımlarının alınması esastır 

 Danışmanlık Hizmetleri |Stratejik planlar 

idarelerin öz ürünleri olmak durumundadır. 
Stratejik planların doğrudan doğruya kamu 

idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları 

tarafından hazırlanması zorunludur. İhtiyaç halinde 
kuruluş dışından temin edilecek danışmanlık 

hizmetleri sadece destekleyici analizler, yöntem ve 
süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetlerini 

kapsayabilir. 

Bu kapsamda alınabilecek başlıca danışmanlık 

hizmetleri şunlardır: 

 Proje organizasyonu ve planlaması, danışmanlık 

hizmeti alım ve yönetimi desteği (proje tanımlama, 

şartname ve sözleşme hazırlama süreci ile izleme 
ve değerlendirme süreci desteği) 

 Durum analizi çerçevesinde sektör araştırmaları ve 

çevre analizi 

 Gelecek senaryolarının tanımlanması ve risk 

analizinin yönetiminde destek 

 Konu bazında atölye çalışmaları ve beyin fırtınası 

çalışmalarında kolaylaştırıcılık (moderatörlük) 

 Kıyaslama yöntemi, yapılandırılması ve 

değerlendirilmesinde destek 

 Kurumsal yetkinlik analizi ve raporlaması 

http://www.sp.gov.tr/mevzuat.html#yonet
http://www.sp.gov.tr/mevzuat.html#yonet


SİNOP MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÜLTENİ 2 

 

 Süreç yapılandırma ve yönetim tekniklerinin tespit 

ve uygulama eğitimi 

 Kurumsal Karne (BSC) uygulamasına yönelik 

danışmanlık ve eğitim 

 Yönetim bilgi sisteminin yapılandırılması, teknoloji 

seçimi, uygulama eğitimi 

 Performans yönetimi eğitimi 

 Kalite yönetimi eğitimi 

 İzleme ve değerlendirme sistemi danışmanlık ve 

eğitimi vb. 

Danışmanlık hizmeti alım sürecinin yönetimi 

aşağıda tanımlanan sıralı alt süreçlerden 
oluşur: 

 Proje Organizasyon Süreci: Proje ekibinin 
yapılandırılması ve üyelerinin atanması (ekip 

yapısının tasarlanması, görev tanımları, performans 
göstergeleri, hedefleri, duyurulması) 

 İhtiyaç Analizi Süreci: Hizmet ile ilgili konu, 
kapsam, gerekçelerin, zaman programı, hedef 

çıktıların, yararların ve yararlananların mümkün 

olduğunca yoruma neden olmayacak şekilde 
tanımlanması. 

 Yetkinlik Analizi Süreci: Hizmet alım ve uygulama 

sürecinde, yasa, yönetmelikler, kurum strateji ve 
politikaları, çevre ilişkileri itibariyle idarenin 

veri/bilgi ambarının, yeni bilgi yaratma 
becerisinin/bilgi teknolojisinin, karar 

mekanizmasındaki konumunun, fiziki ve insan 

kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak yetkinliğinin 
yeterliliği, kısıtlar/engeller, doğabilecek fırsat ve 

tehditler; değerlendirme sonucunda tespit edilen 
yetkinlik boşluğunun, hizmeti alma ve başarı ile 

yönetme bakımından, nasıl ve ne zaman 

doldurulacağının, alınacak karar/yetki ve faaliyet 
adımlarının neler olduğunun tanımlanması ve tespit 

edilmesi. 
 Hizmet Kalitesi Kriterlerinin/Standartlarının Tespit 

Süreci: Performans değerlendirme kriterleri, kritik 

performans göstergeleri, ölçüm yöntemi ve ölçüm 

aşama/zaman planının tanımlanması. 
 Teklif Alma ve Değerlendirme Yönetimini 

Tanımlama Süreci: Teklif duyuru, kabul, 

değerlendirme koşul ve kriterlerinin tanımlanması. 
 Hizmet İzleme ve Değerlendirme Yönetimini 

Tanımlama Süreci: İzleme ve Değerlendirme 

Komitesinin/Kurulunun yapılandırılma ve çalışma 
koşulları, ara ve sonuç hizmet raporlarının 

değerlendirilme kriterleri, izleme planı, hizmet 

değerlendirme yöntemi ve rapor içeriği, 
değerlendirme sonuçlarının yönetiminin 

tasarlanması ve tanımlanması. 

 Uzlaşmazlıkların Yönetimini Tanımlama Süreci: 

Hizmet sağlayıcı ve idare arasında şartname ve 

sözleşmeden doğan sorunların ve uzlaşmazlıkların 
nasıl yönetileceği ve tarafların haklarının 

tanımlanması. 
 Hizmetle ilgili Kavram/Tanımların Belirlenmesi 

Süreci 

 Şartname ve Sözleşme Hazırlama Süreci 

Danışman seçiminde aranacak nitelikler: 

 Projeyi yürütecek danışmanların eğitim düzeyi 

 Çalışma deneyimi 

o Kuruluş tanıtımı, görev sorumluluklar ve süreleri, 

önemli faaliyetler/başarılar 

 Danışmanlık deneyimi 

o Danışmanlık süresi, uzmanlık alanları (danışmanlık 

ve sektör olarak) 

 Alınacak/teklif konusu hizmetle ilgili danışmanlık 
deneyimi ve referansı 

o Hizmet verilen kuruluş, hizmet kısa tanımı, 

danışman olarak üstlenilen görev/sorumluluk, 
süresi, elde edilen sonuçlar, konuya referans kişi 

ve iletişim bilgileri 

 Mesleki eğitimler 
 Uluslararası geçerlilikte mesleki sertifika(lar) (CMC, 

PMP, CISA, vb) 

 Mesleki kuruluş üyeliği 

 Alınacak/teklif konusu hizmeti ile ilgili danışmanlık 

yaklaşımı/yöntemi 

Yukarıdaki bilgiler 1-5 arası derece ile 
değerlendirilip, her konunun ağırlığı (önem 

derecesi) ile çarpılarak toplam mesleki yetkinlik 

değerlendirme puanı oluşturulabilir. 

 Planlamanın Planlanması | Stratejik plan 

hazırlanmaya başlamadan önce süreç planlaması 
yapılmalıdır. (Ne kadar sürede tamamlanacak? 

Kimler hangi aşamada, ne içerikte katkı verecek? 

Hangi çıktılar elde edilecek? Stratejik planlama 
sürecinin gerektirdiği ihtiyaçlar nelerdir?) 

5- Stratejik planların süresi ne 
olmalı? 

Stratejik planlar 5 yıllık bir dönemi kapsayacaktır. 

 
Kaynak: http://www.sp.gov.tr/degerlendirme.html
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ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA MİLLİ EĞİTİM 

MÜDÜRLÜĞÜ’MÜZÜN “BİLİNÇLİ AİLE, ENGELSİZ BİREY” ADLI 

PROJE KABUL EDİLDİ 
 Projemiz Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve 
Sinop Eğitim Araştırma ve Geliştirme Derneği işbirliği ile yürütülecektir. 

Projemiz; Sinop ilinde yaşayan engelli ailelerin ve bireylerin bilinçlendirilmesini, engelli 
ailelerin ve bireylerin sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirilmesini, istihdam alanları, 
sağlık hizmetleri, eğitim hakları, ulaşım gibi konularda seminer ve sempozyum yolu ile engelli 
haklarını, engelli birey ve ailelere aktarmayı hedeflemektedir. 

Birleşmiş Milletler (UN) kaynaklarına göre, dünya engellilik oranı  %10 civarındadır. 
Yurdumuzdaki oran ise %12’dir ve yaklaşık olarak 8milyonluk bir engelli topluluğuna tekabül 
etmektedir. 

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Sinop Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
tarafından oluşturulan engelli veri tabanındaki sonuçlara göre Sinop’ta 14.700 engelli birey 
yaşamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinop ilinde yer alan 8 ilçeye hizmet götüren 1 adet Rehberlik Araştırma Merkezi 

bulunmaktadır. 2013 yılı Haziran ayı verilerine göre Sinop ilinde 960 kaynaştırma öğrencisi 
mevcuttur. Bunun yanında yaklaşık 2.835engelli bireyde okul çağı dışında yer almaktadır. 
İlimizde yapılan araştırmalar neticesinde, aile ve bireylerin engelli hakları konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür Bu bilgi yetersizliği engelli bireyler için hak kayıplarına 
sebep olmaktadır. Dolayısıyla engelli bireylerin toplumsal entegrasyonuna olumsuz etki 
yapmaktadır. Engelli haklarına ilişkin uluslararası sözleşmesinde ‘Engelli bireylere eşitlik 
’amacı vurgulanmaktadır. Günümüzde engellilerin basit vatandaşlık haklarını bile yerine 
getirmekte zorlandıkları görülmektedir. Bu sebep ile sadece engelli bireyleri ve engelli aileleri 
bilinçlendirmek değil hem de engelsiz bireylerin engelli ve engelli hakları konusunda 
farkındalığını artırmayı hedeflemekteyiz.  Bu sebeple projemize ihtiyaç doğmuştur. Proje 
içerisinde engelli hakları konusunda seminerler ve sempozyumlar düzenlenecektir. 
Sempozyumlarda engellilerin sorunlarıyla ilgili olarak uzmanlar eşliğinde durum 
değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu sempozyumlar projenin ilk aylarında gerçekleştirilecek 
olup, bir yandan durum değerlendirilmesi yapılırken diğer yandan da projenin tanıtımı ve 
toplumun engellilik konusunda bilinç düzeyleri ve duyarlılıkları arttırılacaktır. 
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YEMEKTE DENGE EĞİTİMİ PROJESİ 
 

Yemekte Denge, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı (SÜGAV) ve Milli 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen, İlkokullarda öğrenim 
gören 2.3. ve 4. Sınıf çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeyi esas alan bir eğitim 
projesidir. Yemekte Denge eğitim projesinin amacı; temel eğitim çağındaki çocukların 
fizyolojik ve psikolojik açıdan kaliteli ve uzun bir yaşam sürdürmeleri için yeterli ve dengeli 
beslenme alışkanlığı geliştirmelerine katkı sağlamaktır. 

 

 

 

 

 

 

Projenin hedef grupları 

 8-10 yaş grubundaki İlkokul çağı çocukları, 

 Ebeveynler, 

 Okul yöneticileri, öğretmenler ve okullardaki diğer çalışanlardır. 
Sağlıklı Beslenme Eğitim Programı Yemekte Denge eğitim projesi ile 8-10 yaş grubundaki 
çocuklar için geliştirilmiştir. 5 mesajdan oluşan bu program çocuklara Sağlıklı Beslenme 
Tabağını esas alarak sağlıklı beslenmeyi öğrenmelerine yardımcı olacaktır. 10 pilot il 
içerisinde yer alan İlimizde de 2 yıla yakın süredir uygulanan Yemekte Denge Eğitimi Projesi 
13 Ocak 2015 tarihinde yapılan tanıtım toplantısı ile 50 İlkokulumuzda proje uygulama 
çalışmaları başlamıştır. 
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Yemekte Denge programımız, 5 ana mesajdan oluşmaktadır. 

 Dünyanın dört bir yanındaki insanlar yemek veya atıştırmalık olarak farklı 
besinleri seçerler. Tüketilen besinlerin toplam miktarına ve besin çeşitlerine 
diyet denir. 

 Sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme tabağı olarak tarif edilen çeşitli besinlerin 
dengeli bir biçimde tüketilmesiyle oluşur. 

 Canlı ve sağlıklı olmak için besinlere ihtiyaç duyarız. Besinler, vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğu enerji ve besin öğelerini sağlarlar. 

 Beslenmede çeşitli besinlere ihtiyaç duyulur, çünkü farklı besinler sağlık için 
gerekli olan farklı bileşenler içerirler. Bu bileşenler; besin öğeleri, su ve liftir. 

 Aktif olmak ve kendimize iyi bakmak sağlığımız açısından önemlidir. 

Bu 5 ana mesaj sağlıklı beslenmenin öğretilmesi konusunda kapsamlı ve 
yenilikçi bir yaklaşımın sağlanması için geliştirilmiştir. Bu, sürekliliği olan ve 
güncel ana mesajların okullarda yayılmasını sağlayan bir çerçeve 
sunmaktadır. Bu çerçeve kullanılarak, çocuklara besinlerin enerji ve besin 
öğesi kaynağı olduğu öğretilecek, beslenmede çeşitlilik ve dengenin önemi 
anlatılacak, besinlerin vücut için enerji sağladığı ve bunun besinlerin içindeki 
bazı besin öğeleri yoluyla sağlandığı öğretilecektir. Projenin bütününde, bu 
yaklaşım çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığını günümüzde ve gelecekte 
kendi yaşamlarında uygulayabilmelerini sağlayacaktır. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken dengeyi 
nasıl kuracağını öğrenmek.” 
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4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI  

   Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve 

Toplum Dairesi tarafından yürütülen “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamında 

ülkemizde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim 

Fuarları Destekleme Programı açılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      TÜBİTAK Bilim Fuarları, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için 1 Mart - 12 

Haziran 2015  tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim 

yılında 2000 okulda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenmesi hedeflenmekte olup her il 

için belirli sayıda kontenjan ayrılmıştır. İlimizde bu kontenjan 30 olarak belirlenmiş 

olup, 5. Ve 6. Bölgelerden başvuracak okullarımıza 10 adet kontenjan ayrılmıştır. 

Başvurular 17 Kasım - 30 Ocak 2015 tarihleri 

arasında http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. 

http://bilimiz.tubitak.gov.tr/
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TEFBİS (TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN FİNASMANI ve 

EĞİTİM HARCAMALARI BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ) 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim – Öğretim kurumlarının tüm kaynaklardan 
sağlanan gelir ve giderlerinin kayıt altına alınması amacına yönelik tasarlanan bir sistemdir. 
Okullara yapılan bağışlar İlçe Milli Eğitim, İl Milli Eğitim ve Bakanlık tarafından izlenebilecek, 
tüm girdi ve çıktıların raporları tutulacaktır. Aynı zamanda Okul – Aile Birlikleri aktif olarak 
çalışmalarına devam edecek. Sisteme veri girişlerinde Okul – Aile Birliği başkanına yetki 
verilecektir.1 Ocak 2011 itibari ile kurumlar gelir ve giderlerini kendilerine İl-İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri tarafından verilen  şifre ile Bakanlığın (http://tefbis.meb.gov.tr/giris.aspx)  
adresinden yapabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEFBİS SİSTEMİYLE NE AMAÇLANMIŞTIR? 

TEFBİS sistemi sayesinde tüm gelir ve giderler kayıt altına alınmış olmaktadır. Veliler 
yaptıkları bağışları (http://tefbis.meb.gov.tr/bsorgu_tckimlik.aspx) adresinde internet 
ortamında görebileceklerdir. Böylece hem şeffaflık sağlanacak hem de velinin okul veya 
kuruma olan güveni artacaktır. Ayni ve nakdî bağışların arttırılması ve devamlılığı açısından 
gönüllülerin yaptıkları bağış ve katkının harcanmasına, kullanımına ilişkin süreci takip 
edebilmeleri hem bir hak hem de güdüleyici bir unsurdur. Proje sonunda, gönüllü birey ve 
kurumlar yaptıkları bağış ve katkının nasıl kullanıldığını izleyebilecekler, Bakanlık Türkiye 
genelinde toplam eğitim harcamalarını daha hızlı ve ayrıntılı biçimde tespit edebilecektir. 
İlimizde Ocak ayı içerisinde 200 yakın okul kurum ve müdür yardımcılarımıza TEFBİS ile ilgili 
eğitimler tamamlanmış ve tüm okullarımızın tahmini bütçe girişleri tamamlanmıştır.  

http://tefbis.meb.gov.tr/bsorgu_tckimlik.aspx
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ERASMUS+ 2015 Yılına Ait Teklif Çağrısı ve Program Rehberi 

Erasmus+ Programı kapsamında sunulabilecek 2 tür proje bulunmaktadır: 

1- Ülke Merkezli Projeler (Başvurular Türkiye Ulusal Ajansı’na yapılır) 

2- Merkezi Projeler (Başvurular Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na bağlı Eğitim, İşitsel 
ve Görsel Kültür Yürütme Ajansı’na yapılır) 

Ülke Merkezli Projeler 

KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Okul Eğitimi 

Mesleki Eğitim 

Yükseköğretim 

Yetişkin Eğitimi 

Gençlik Değişimleri 

Avrupa Gönüllü Hizmeti 

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 

KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği 

Stratejik Ortaklıklar 

Okul Eğitimi 

Mesleki Eğitim 

Yükseköğretim 

Yetişkin Eğitimi 

Gençlik 

KA3 Politika Reformlarına Destek 

Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar 

 

Merkezi Projeler 

KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 
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Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları (TR, EN) 

Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi (TR, EN) 

Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi (TR, EN) 

KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği 

Bilgi Ortaklıkları (TR, EN) 

Sektörel Beceri Ortaklıkları (TR, EN) 

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN) 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN) 

KA3 Politika Reformlarına Destek 

Ana Eylem 3 eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında politika reformunu destekleyen çok sayıda 
diğer eylemi kapsamaktadır. Bu eylemler Yürütme Ajansı tarafından yönetilen belirli teklif 
çağrıları aracılığıyla veya doğrudan Komisyon tarafından uygulanmaktadır. KA3 kapsamında 
uygulanan merkezi projeler aşağıdaki gibidir: 

Sivil Toplum İşbirliği (EN) 

Geleceğe Yönelik Girişimler (EN) 

KA3 Politika Reformlarına Destek Başlığı İle İlişkilendirilen Diğer Faaliyetler: 

Erasmus Üniversite Beyannamesi Başvurusu (2014-2020) (EN) 

Naric Çağrısı (EN) 

Jean Monnet (TR, EN) 

Spor Destekleri 

İşbirliği Ortaklıkları (TR, EN) 

Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri (TR, EN) 

2014 - 2020 Yıllarını kapsayan Erasmus+ programında hem Ülke Merkezli hem Merkezi 
Projeler bulunmaktadır. 

2014-2020 Erasmus+ Döneminde MERKEZİ PROJELER için ayrılan pay, önceki program 
dönemlerine göre daha fazladır. Bu sebeple, proje yapmak isteyen kurum/kuruluşlarımızın, 
Ülke Merkezli Projelerle birlikte Merkezi Projeler alanına da odaklanmaları önemle tavsiye 
edilmektedir. Aşağıda yer alan tabloda 2015 yılında hibe çağrısına çıkılan tüm Ülke Merkezli 
ve Merkezi faaliyetlerin son başvuru tarihlerini, tarih sırasına göre bulabilirsiniz: 
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Proje Türü Başvurulacak Yer 

Son Başvuru 

Tarihi Açıklama 

KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ 

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği 

 Gençlik Değişimleri 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti 

 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği 

TÜRKİYE ULUSAL 

AJANSI 

4 Şubat 2015 www.ua.gov.tr  

30 Nisan 2015 www.ua.gov.tr  

1 Ekim 2015 www.ua.gov.tr  

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin 

Öğrenme Hareketliliği 

 Okul Eğitimi 

 Mesleki Eğitim 

 Yükseköğretim 

 Yetişkin Eğitimi 

TÜRKİYE ULUSAL 

AJANSI 

4 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

4 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

4 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

4 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

 Erasmus Mundus Ortak Master 

Dereceleri 

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

4 Mart 2015 Yürütme Ajansı  

 Büyük Ölçekli AGH Etkinlikleri 

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

3 Nisan 2015 Yürütme Ajansı  

 Yüksek Lisans Derecesi için Kredi Desteği 

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

2015 yılı ilk 

aylarında 

uygulanması 

planlanmaktadı

r. 

Yürütme Ajansı  

KA2 - STRATEJİK ORTAKLIKLAR (YENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ) 

Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar  

TÜRKİYE ULUSAL 

AJANSI 

4 Şubat 2015 www.ua.gov.tr  

30 Nisan 2015 www.ua.gov.tr  

1 Ekim 2015 www.ua.gov.tr  

Eğitim-Öğretim Alanında Stratejik 

Ortaklıklar 

 Okul Eğitimi 

 Mesleki Eğitim 

 Yükseköğretim 

 Yetişkin Eğitimi 

TÜRKİYE ULUSAL 

AJANSI 

31 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

31 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

31 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

31 Mart 2015 www.ua.gov.tr  

Bilgi Ortaklıkları  

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

26 Şubat 2015 Yürütme Ajansı  

Sektörel Beceri Ortaklıkları  

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 
26 Şubat 2015 Yürütme Ajansı  

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-de%C4%9Fi%C5%9Fimleri
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/avrupa-g%C3%B6n%C3%BCll%C3%BC-hizmeti
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi/gen%C3%A7lik-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fanlar%C4%B1n%C4%B1n-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1/%C3%B6%C4%9Frenme-hareketlili%C4%9Fi
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service-events_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-1-study-and-volunteering-in-another-country/large-scale-european-voluntary-service-events_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/comenius-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/leonardo-da-vinci-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/erasmus-program%C4%B1/stratejik-ortakliklar-(ka2)
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/grundtvig-program%C4%B1/stratejik-ortakl%C4%B1klar
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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Proje Türü Başvurulacak Yer 

Son Başvuru 

Tarihi Açıklama 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme  

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

10 Şubat 2015 Yürütme Ajansı  

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme  

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

3 Nisan 2015 Yürütme Ajansı  

2 Eylül 2015 Yürütme Ajansı  

KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK 

Yapılandırılmış Diyalog (Gençler ve Gençlik 

Alanında Karar Alıcıların Toplantıları)  

TÜRKİYE ULUSAL 

AJANSI 

4 Şubat 2015 www.ua.gov.tr  

30 Nisan 2015 www.ua.gov.tr  

1 Ekim 2015 www.ua.gov.tr  

 Sivil Toplum İşbirliği 

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

Henüz başvuru 

tarihleri 

açıklanmamıştır

. 

Yürütme Ajansı  

 Naric Çağrısı 

Henüz başvuru 

tarihleri 

açıklanmamıştır

. 

Yürütme Ajansı  

 Geleceğe Yönelik Girişimler 

 
20 Mart 2015 Yürütme Ajansı  

 Erasmus Üniversite Beyannamesi 

Başvurusu(2014-2020) 

Henüz başvuru 

tarihleri 

açıklanmamıştır

. 

Yürütme Ajansı  

Jean Monnet (Özel Eylem)  

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

26 Şubat 2015 Yürütme Ajansı  

Spor Destekleri (Özel Eylem) 

 Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları 

(Sadece 2015 Avrupa Spor Haftası ile 

İlgili) 

 Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 

(Sadece 2015 Avrupa Spor Haftası ile 

İlgili) 

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

22 Ocak 2015 Yürütme Ajansı  

22 Ocak 2015 Yürütme Ajansı  

 Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları 

 Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 

EĞİTİM, İŞİTSEL 

VE GÖRSEL 

KÜLTÜR 

YÜRÜTME AJANSI 

14 Mayıs 2015 Yürütme Ajansı  

14 Mayıs 2015 Yürütme Ajansı  

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog
http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/gen%C3%A7lik-program%C4%B1/yap%C4%B1land%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-diyalog
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-civil-society-cooperation-in-field-youth-2015_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/naric-invitation_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reform/prospective-initiatives_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/not-for-profit-european-sport-events_en
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
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Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

İletişim Bilgileri 

Adres: Hükümet Konağı Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü 57000                   
SİNOP/TÜRKİYE 

 
Telefon: 0(368) 2611987 Dâhili: 142-175 
 Elektronik Posta: arge57@meb.gov.tr 
                      strateji57@meb.gov.tr  
 
 

Sinop Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Birimi (AR-GE) 
Personel Listesi 

ADI-SOYADI GÖREVİ 

Kutlu Tekin BAŞ İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

Erdal KOCADAĞ AR-GE Birimi Üyesi 

Kandemir ÇORAPCI AR-GE Birimi Üyesi 

Recep İŞERİ AR-GE Birimi Üyesi 
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