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A. Genel Bilgi 

Başvuru formu ile ilgili genel açıklamaları kapsar. Herhangi bir doldurulacak alan yoktur. 

B. İçerik  

Aşağıda verilen tabloda boş kalan yerleri doldurunuz.   

 

 

 

Lütfen bu alanda TR01 (TÜRKİYE) seçiniz. 

 

Lütfen başvuru yapan kuruluşun PIC No yazınız. Bu bölümdeki diğer alanlar PIC No yazıldığında otomatik olarak 

forma eklenmiş olacaktır. PIC no almak için; 

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/arama-sonuçları?indexCatalogue=everything&searchQuery=urf&wordsMode=0 

adresinde yer alan videolu anlatım bölümünü takip ediniz. Herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız Ordu İl MEM 

ARGE Birimi Projeler Ekibi ile irtibata geçiniz. 

 

 

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/arama-sonuçları?indexCatalogue=everything&searchQuery=urf&wordsMode=0
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Lütfen yukarıda kırmızı renkle çevrelenmiş alanları doldurunuz. 

 

Lütfen bu bölümde „evet” ya da „hayır” seçiniz. Bir kaç okulun ortak olduğu ve sadece il veya ilçe milli eğitim 

müdürlüklerinin müracaat ettiği projeler bir konsorsiyum oluşturduğundan bu tür projeler için „ evet” 

seçilecektir. Okulların kendi adına müstakil olarak yapacakları projeler konsorsiyum teşkil etmediğinden, bu tarz 

proje sahipleri „ hayır” seçeceklerdir. 

 

 
 

Lütfen bu bölümde, 

 Ne çeşit bir okul /kurum olduğunuzu yazınız.(Anaokulu, ilkokul, ortaokul, mesleki okul, lise, yetişkin 
eğitimi) 

 Ne çeşit bir semtte olduğunuzu belirtiniz. (kırsal, yarı kırsal, şehir, büyükşehir) 

 Belirli hedefler ve amaçlar. 

 Öğrenci nüfusunun özellikleri (sosyo-ekonomik geçmişleri, özel ihtiyaçları, göçmenler, yabancılar, 
dezavantajlı öğrenciler) 

 Öğretmen ve eğitimci sayıları, ulusal ve uluslararası proje deneyimleri, 

 Eğitim kapsamı (yerel,bölgesel,ulusal) 

 Ulusal proje deneyimleri, eğitimdeki yenilikler, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı, 



 

Bu belgede yer alan bilgiler Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Projeler Ekibi tarafından okul / kurumlarımızın proje 
hazırlığında faydalı olması bakımından derlenmiştir. Tavsiye niteliğinde olup, resmi bir bağlayıcılığı ve zorunluluğu yoktur. 

 
3 

 Uluslararası proje deneyimleri 
gibi açıklamalara yer veriniz. 
Tablonun son bölümünde yer alan “Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği 
programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?” sorusuna “evet” seçildiğinde açılacak olan 
bölümü de doldurmanız gerekmektedir. Eğer “hayır” seçerseniz herhangi bir bölüm açılmayacaktır. Ancak 
gerçek durumu yansıtmanız gerektiğini lütfen unutmayınız. 

 

 

Lütfen yukarıdaki alana proje sahibi kurumun yasal temsilcisi ile ilgili bilgileri giriniz. 

 

Lütfen yukarıdaki alana proje sahibi kurumun proje irtibatı sağlayacak personeli ile ilgili bilgileri giriniz. 

 

Lütfen yukarıdaki alanda yer alan “İrtibat kişisi ekleyin” butonunu, birden fazla irtibat kişisi belirlemek istediğiniz 

takdirde tıklayınız ve açılan bölümleri doldurunuz. 

 

Lütfen yukarıdaki alanda yer alan “Ortak Ekle” butonunu, üstünde yer alan açıklamalar doğrultusunda tıklayınız 

ve açılan bölümleri doldurunuz. 
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Yukarıdaki alanda tavsiye edilen unsurları gözönünde bulundurarak başvuru formunuzdaki bu bölümü kendi 

cümlelerinizle doldurunuz.  

 

Yukarıdaki alanda tavsiye edilen unsurları gözönünde bulundurarak başvuru formunuzdaki bu bölümü kendi 

cümlelerinizle doldurunuz. 
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Yukarıdaki alanda projenizin hangi temel konuları ele aldığını butona basarak seçiniz. Eğer projeniz bir çok 

konuyu hedefliyorsa (+) butonuna basarak yeni bir seçim alanı açabilirsiniz. Azami 3 alan çoğaltma hakkınızın 

olduğunu hatırlatırız. Alanı çoğalttığınız halde eksiltmek istiyorsanız (–) butonunu kullanınız. 

 

 

Yukarıdaki alanda tavsiye edilen unsurları gözönünde bulundurarak başvuru formunuzdaki bu bölümü kendi 

cümlelerinizle doldurunuz. 
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Yukarıdaki alanda tavsiye edilen unsurları gözönünde bulundurarak başvuru formunuzdaki bu bölümü kendi 

cümlelerinizle doldurunuz. 
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Yukarıdaki alanda tavsiye edilen unsurları gözönünde bulundurarak başvuru formunuzdaki bu bölümü kendi 

cümlelerinizle doldurunuz. 
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cümlelerinizle doldurunuz. 



 

Bu belgede yer alan bilgiler Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Projeler Ekibi tarafından okul / kurumlarımızın proje 
hazırlığında faydalı olması bakımından derlenmiştir. Tavsiye niteliğinde olup, resmi bir bağlayıcılığı ve zorunluluğu yoktur. 

 
8 

 

Yukarıda verilen tabloyu aşağıda ayrıntılı şekilde verilen tablodan yararlanarak doldurunuz. Eğer faaliyetleriniz 1 

den fazla olacaksa „Faaliyet ekle” butonuna tıklayarak tabloyu çoğaltabilirsiniz. Ülkeler arası mesafe bandını 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm adresinden sorgulayabilirsiniz. 

Faaliyet No A1 

Faaliyet Türü 

Okul Eğitimi  & Yetişkin projeleri için SEÇİNİZ 

 İşbaşı eğitimi 

 Yapılandırılmış Kurslar/Eğitim Etkinlikleri 

 Yurtdışında öğretme görevlendirmesi 

Mesleki Eğitim Projeleri için SEÇİNİZ 

 Mesleki eğitim öğrenicilerinin yurtdışı işletmelerdeki stajı 

 Mesleki eğitim öğrenicilerinin yurtdışı mesleki eğitim kurumlarındaki stajı 

 Yurtdışında öğretme görevlendirmesi 

 Yurt dışında personel eğitimi 

Gençlik Projeleri için SEÇİNİZ 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti – Komşu Ortak Ülkeler 

 Avrupa Gönüllü Hizmeti – Program Ülkeleri 

 Gençlik çalışanlarının hareketliliği – Komşu Ortak Ülkeler 

 Gençlik çalışanlarının hareketliliği – Program ülkeleri 

 Gençlik değişimleri - Ortak Ülkeler 

 Gençlik Değişimleri - Program Ülkeleri 

 Ön Hazırlık Ziyareti; AGH 

 Ön Hazırlık Ziyareti; Gençlik Değişimleri 

Gönderen Ülke  

Gidilecek Ülke  

Mesafe Bandı Seçiniz Km  

 0-99 

 100 - 499 

 500 - 1999 

 2000 - 2999 

 3000 - 3999 

 4000 - 7999 

 8000 - 19999 

Seyahat (günleri) hariç toplam süre  

Yolculuk Günleri  

Katılımcı sayısı  

Özel İhtiyaç Sahibi Katılımcılar (toplam Katılımcı sayısı içinde)  

Refakatçiler/liderler Katılımcı sayısı içinde)  

Öğretim Personeli olmayanların sayısı (toplam Katılımcı sayısı içinde)  

H.1.1 BÖLÜMÜ KENDİLİĞİNDEN OLUŞMAKTADIR 

 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm
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Yukarıdaki alanda tavsiye edilen unsurları gözönünde bulundurarak başvuru formunuzdaki bu bölümü kendi 

cümlelerinizle doldurunuz. 

BÜTÇE 
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Yukarıda yer alan Proje Bütçe bölümünün büyük bir kısmı, başvuru formunuzun şu ana kadarki alanlarında 

doldurduğunuz bilgiler çerçevesinde kendiliğinden dolmuş olacakır. Geri kalan kısımları lütfen proje içeriğinize 

göre doldurunuz. Herhangi bir soru olması halinde lütfen Ordu İl MEM ARGE Birimi Projeler Ekibi ile irtibata 

geçiniz. 
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Lütfen projenizin özetini yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda üstte yer alan bölüme doldurunuz. Alt bölüme ise 

proje özetinin ingilizce çevirisini yazınız. 

ORDU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – ARGE BİRİMİ PROJELER EKİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM TEL E POSTA 

MEVLÜT ERDEM PROJE KOORDİNATÖRÜ 0 452 210 11 24 – Dah. 122 mevluerdem@meb.gov.tr 

NİHAL BAŞTÜRK EKİP ÜYESİ 0 452 210 11 24 – Dah. 121 nihalbasturk@meb.gov.tr 

BİRGÜL GÖZPINAR EKİP ÜYESİ 0 452 210 11 24 – Dah. 121 birgulyilmaz@meb.gov.tr 
BERNA SELCAN TURHAN EKİP ÜYESİ 0 452 210 11 24 – Dah. 121 bsturhan@meb.gov.tr 
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