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“HER OKULUN BİR PROJESİ VAR”  

PROJE SONUÇ RAPORU FORMU GİRİŞLERİ  

VE  

PROJE TESLİM SÜRECİNE DAİR YÖNERGE 

 

1-Okullarımız Müdürlüğümüze ait “Bilişim Sistemleri” modülü üzerinden proje başvuru formlarını 

doldurarak başvurularını yapmışlardı. 

2-Okullarımız proje başvuru formlarına ait proje sonuç raporu form girişlerini  yine Müdürlüğümüze 

ait “Bilişim Sistemleri” modülü üzerinden  01-31 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleştireceklerdir. 

3-Başvurusunu yaptığınız projeye ait proje sonuç raporu formunu doldurup kaydetmeniz 

gerekmektedir. 

4- Proje sonuç raporu formunu doldururken yaptığınız hataları veya eksiklikleri güncelle butonu 

üzerinden 01-31 Mart 2018 tarihleri arasında güncelleyebilirsiniz. 

5-“Bilişim Sistemleri” modülü üzerinden  yeni proje başvuruları alınmayacaktır. Sadece daha 

önceden başvurusu gerçekleştirilen projelere ait proje sonuç raporu formu doldurma işlemleri 

gerçekleştirilecektir. 

6-Proje başvuru formu ve proje sonuç raporu formu girişlerini tamamlayan okullar sırası ile aşağıdaki 

iş ve işlemleri gerçekleştireceklerdir. 

 

a) Proje başvuru formu ve proje sonuç raporu formlarının Müdürlüğümüze ait “Bilişim 

Sistemleri” modülü üzerinden  çıktıları alınıp okul idaresi tarafından onaylanması. 

b) Okullarımız tarafından uygulanan projelerin uygulama sürecinde yapılan tüm çalışmalar 

dosyalanması.(Örneğin; Proje kapsamında gerçekleştirmiş olduğu ön test-son test 

(istatistikleri ve ilgili anketlerden 1’er örnek), tutum ölçekleri, projeyi tanıtıcı fotoğraf, afiş, 

broşür, dergi vs. çalışmalar.) 

c) Projenizi tanıtıcı PowerPoint sunusu ve 3 dakikayı geçmeyen proje tanıtım videosu CD/DVD 

formatında hazırlanması. 

d) Merkez İlçedeki okullarımız yukarıda belirtilen çalışmaları, başvurularını gerçekleştirdiği her 

bir proje için ayrı ayrı olmak üzere dosyalayıp 02-20 Nisan 2018  tarihleri arasında Resmi 

yazıyla birlikte Müdürlüğümüz Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne bağlı AR-GE birimine 

imza karşılığında elden teslim edilmesi. 

e) İlçelerimizde bulunan okullarımız yukarıda belirtilen iş ve işlemleri gerçekleştirdikten sonra 

her bir proje için ayrı ayrı olmak üzere projelerine ait dosyalarını , Resmi yazı ile İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüklerine teslim edeceklerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri taraflarına ulaşan 

proje dosyalarını toplu halde 02-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Strateji 

Geliştirme Şube Müdürlüğüne Resmi yazı ile elden teslimini sağlayacaklardır. 

f) Yukarıda belirtilen tarihler dışında proje dosyaları teslim alınmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

 

1-Proje başvuru koşulları nelerdir? 

 

  ÇORUM İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okul/kurumlarda görev yapan kişi ya da kişiler 

iyi örnek oluşturduğuna inandıkları uygulamalarını sunmak üzere başvurabilirler. 

 Projelerin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında uygulanmış olması.  

 Daha önceki yıllarda “Her Okulun Bir Projesi Var” çalışmasına katılmamış ve derece almamış 

olması. 

  Projenin başka bir seçici kurula sunulmamış olması. 

  Okul/kurumlar birden çok kategoride ve aynı kategoride birden fazla proje ile başvuru yapabilir. 

  Başvurusu yapılacak iyi örneğin eğitim öğretim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bir yönü 

olmalıdır.  

 Başvurusu yapılacak iyi örneğin uygulanmış ve sonuçlarının alınmış olması (anket, belge, tutanak 

vs.) gerekmektedir.  

 Başvurusu yapılacak iyi örnek özgün olmalıdır.  

 Başvurusu yapılacak iyi örnek uygulanabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olmalıdır.  

 Yapılacak çalışmalar sağlık, güvenlik gibi konularda riskler içermemelidir. 

 

2-Projemiz kimler tarafından incelenip puanlanıyor? 

İl Seçici Kurulu ve İl İnceleme Kurulu tarafından incelenip, puanlanmaktadır. 

a-İl Seçici Kurulu:Ar-Ge ekip üyelerinin sekretaryasın da, Okul türlerine göre seçilmiş bir idareci 

ve 4 öğretmenden oluşur. 

 b- İl İnceleme Kurulu: Ar-Ge biriminden sorumlu Müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında 

Hitit Üniversitesi’nden 2 akademisyen, Kalkınma Ajansı Çorum Büro sorumlusu, Çorum 

Belediyesinden 1 görevli, 1 okul müdüründen oluşur. 

 

3-Projemiz hangi kriterlere göre değerlendirilip puanlanıyor? 
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4-“Her Okulun Bir Projesi Var” sonuç rapor formuna nasıl ulaşabilirim? 

-http://corumarge.meb.gov.tr web adresinden giriş yaptığınızda sağ tarafta bulunan bilişim 

sistemleri modülünden ulaşabilirsiniz.Sisteme daha önceden proje başvuru formu girişleri için 

oluşturulan kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş sağlayabilirsiniz. 

1.Adım 

 
2.Adım 
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3.Adım 

 

 
 

 

-Sonuç Raporu Yaz/Güncelle butonuna tıkladığınızda size verilen karakter sınırını göz önünde 

bulundurarak, ilgili bölümleri cevaplayıp bir sonraki sayfaya geçmeniz gerekmektedir. En son 

sayfada kaydet butonuna tıkladığınızda proje sonuç raporunuzu kaydetmiş olacaksınız. Daha sonra 

ilgili formların sistem üzerinde çıktısını alıp onaylayabilirsiniz. 

 

 

5-Başvurusunu gerçekleştirip kaydettiğim projemin başvuru formu ve sonuç formu üzerinde 

güncelleme yapabilir miyim? 

a. Proje başvuru formu güncellemeleri 29/12/2017 tarihinde sona erdirilmiştir.  

b. Proje sonuç raporu formu üzerinde 31 Mart 2018 tarihine kadar güncelleme yapabilirsiniz. 

Bu tarihten sonra sistemimiz giriş ve güncellemelere kapatılacaktır. 
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6-Proje sonuç raporu formunu nasıl güncelleyebilirim? 

-Proje sonuç raporu üzerinde yapmak istediğiniz güncellemeleri yine aynı menüden  giriş 

yaptığınızda düzenleme yap/güncelle butonundan gerçekleştirebilirsiniz.

 

-Daha sonra sayfanın en alt bölümünde bulunan güncelle butonuna tıklamayı unutmayınız. 
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7- “Her Okulun Bir Projesi Var” çalışması okullar arasında yapılan bir yarışma mıdır? 

- “Her Okulun Bir Projesi Var” çalışması bütün eğitim personelinin "başvurularının birbirleriyle rekabet ettiği" 

ya da başvuruların "iyiden kötüye doğru sıralandığı" bir yarışma olmayıp, eğitim personelimizin geliştirdikleri 

iyi örnekleri birbirleriyle paylaşmalarına ve birbirlerine model teşkil etmelerine imkân sağlayarak eğitim-

öğretim aktivitelerini ve materyallerini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Asla yarışma 

değildir. 

8- “Her Okulun Bir Projesi Var” kapsamında hazırladığımız proje çalışmalarımızı neden 31 Mart 

2018 tarihi itibariyle sonlandırmaktayız. Bu süre çok kısa değil mi?  

-Bilindiği üzere MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından “Eğitim-Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri” proje başvuruları her yıl nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle 

okullarımız tarafından yürütülüp sonuçları alınmış projelerin,  “Eğitim-Öğretimde Yenilikçilik 

Ödülleri” proje rapor formatına uygun bir şekilde revizeleri gerçekleştirilerek başvurularını 

gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu nedenle okullarımızın “Her Okulun Bir Projesi Var” 

kapsamında gerçekleştirdikleri projelerin 31 Mart 2018 tarihi itibariyle sonuçlanması istenmektedir.  

 

Ayrıntılı Bilgi İçin;  

Hayati ÖZDEMİR 

ASKE Üyesi/Öğretmen 

ARGE Birimi  

Tel:(0364) 226 07 47 (208) 

Cep Tel: 0536 749 76 42 


