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PROJESİ

2021-2022

PROJENİN ADI

KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ İLE 2023 EĞİTİM VİZYONU

PROJENİN

Milli Eğitim Müdürlüğümüz Başta Olmak Üzere Edirne Valiliği

UYGULAMA ALANI

Bünyesindeki Kamu Kurum, Kuruluşları

PROJENİN SÜRESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
Gerçekleştirilecek Olan İş birliği Kapsamında Edirne İlimizde

HEDEF KİTLE
PROJE SAHİBİ

Bulunan Öğrenciler, Öğretmenler, Veliler Ve Kurumsal İyileştirme
Çalışmaları Kapsamında Çalışanlar.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Edirne Valiliği
Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Edirne Valiliği’ne bağlı Kamu Kurumu Müdürlükleri

PROJE ORTAĞI

Edirne Belediyesi
Trakya Üniversitesi
Devlet ve Vakıf Üniversiteleri
Tüm Özel Sektör Kuruluşları

PROJENİN

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,

PAYDAŞLARI

Öğrenciler, Öğretmenler, Veliler
Toplumsal belleğin oluşması, korunması ve geliştirilmesi,
kişiler, kurumlar arası işbirliği ve şehir ölçeğinde sistemli
çalışmaların ne ölçüde var olduğuna bağlıdır.
Tüm kurumlar uzun vadede varlıklarını devam ettirebilmek
ve gelişmek için makro ve mikro çevreleriyle fonksiyonel bir bağ
kurmalıdırlar.
Bir kurum, iç kaynak ve kabiliyetlerini kullanarak dış

PROJENİN AMACI

çevreye adapte olmak için çevresel koşulları doğru anlamalıdır ve
işbirliği içerisinde bulunmalıdır.
“Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz”
sözünden

hareketle

işbirliğinin

sürdürülebilirliğini

sağlama

konusunda, toplumun çeşitli kesimlerinin katılımına açık yönetim
yapısı, çeşitlilik, kabul edilebilirlik, emniyet ve güven, ayırıcı ve
belirleyici olma, yenilikçilik, birliktelik ve sinerji, rekabetçilik ile
örgütsel kapasite gibi çeşitli kriterler yardımcı olmaktadır.
Bu gerekçelerle;
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- Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli
hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliğini tesis etmesidir. İyi yönetişim olarak da adlandırılan bu
yönetim

tarzı

kurumların

demokratik

ortamda

başarılarını

artırmaktadır. Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve
davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun
temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir.
- Ülkemizin hedeflediği 2023 ve 2071 Vizyonu çerçevesinde
Edirne’nin yerel bazlı problemlerini tespit etmede ve çözmede kurum
ve kuruluşlarla işbirliği inisiyatifi oluşturulması hedeflenmektedir.
Önümüzdeki on yıllarda Türkiye toplumunun karşılaşacağı güçlükleri
tartışmak ve kalkınma gündemi diyalogunu geliştirmek üzere geniş
bir paydaş ağı ile gerçekleştirilecek ve istişareler sonunda alınan
kararlar uygulamaya konulacaktır.
- Çalışmalar başarıyla ve bir bütün olarak uygulandığı
takdirde; kamu kaynaklarının stratejik önceliklere göre dağıtılmasını
ve etkin kullanımını izlemeyi, hesap verme sorumluluğunu
geliştirmeyi, idarenin hizmetlerinin kalitesini arttırmayı ve halk
odaklı işbirliğini verimli kullanmayı ve artırmayı sağlayacaktır.
- Bu

sayede

belirlenen

temalar

üzerinde

kurumlarda

farkındalık sağlanacaktır. Kurumlar arası işbirliği üst noktalara
çıkarılacaktır. Kamu kurumları arasında halka fayda odaklı bir sinerji
oluşturulacaktır. Kamu kurumlarında çalışan idareci ve personelde iş
birliği farkındalığı sağlanacaktır. Edirne’ye ve kamu kurumlarımıza
yeni bir vizyon kazandırılacaktır. Kamu kurumlarını bağlayıcı projeyi
sürdürülebilir kılacak uzun vadeli planlar hazırlanacaktır.
1. Edirne

İl

Müdürlükleri

bünyesinde

yerel

bazlı

problemlerin tespitine ve çözümüne yönelik saha analizlerinin
yapılması,
PROJENİN
AŞAMALARI

2. Kurumların destek

verebilecekleri

ve

desteğe

açık

geliştirilebilir alanlarının belirlenmesi
3. Edirne İl Müdürlüklerince, bakanlıkları tarafından ortaya
konulan 2023 Vizyonu çerçevesinde hazırlanan projelerde Analizlere
dayalı ortak çalışma alanlarının belirlenmesi,
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4. Stratejik öncelikler belirlenmesi,
5. Proje

bağlantılı

planlarının

faaliyet

oluşturulup,

uygulanması,
6. Ortak gerçekleştirilen faaliyetin raporlanması,
Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nce proje süresince
yukarıda belirlenen faaliyet listesi çerçevesinde;
1. İl/

İlçe

Müdürlüklerince

öğrencilere

yönelik

gerçekleştirilecek projelerde, Okul/kurum, Öğrenci ve Öğretmenlerle
ilgili organizasyonun sağlanması,
2. Projenin Okul /Kurumlarda uygulanmasının sağlanması,
3. İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kapsamında kamu veya
özel sektör kurum kuruluşlarına yapılacak, gezi, inceleme vb.
etkinliklerde ilgili kurum kuruluşlarla bağlantının sağlanması, resmi
yazışmaların yapılması,
4. Okul Kurumlarımızda iyileştirmeye açık alanların diğer
kamu kurum kuruluşları ile paylaşılarak, çözüm önerilerinin organize
edilmesi,
5. Ortak belirlenen temalar üzerinde kurumsal olarak
çalışmalar

yapmak,

etkinlikler

düzenlemek

için

okulların

organizasyonunun sağlanması,
6. Pansiyonlu okullardaki öğrencilerin fiziksel ve ruhsal
gelişimlerinin sağlanması.
7. Meslek edindirme kursları organizasyonu
8. Projeler yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar konusunda
çalışmalar yapmak
9. Ulusal- uluslararası bilimsel etkinliklere destek olmak,
10. Fiziki imkânların paylaşılmasını planlamak
11. Hayat Boyu Öğrenmeye katkı yapılacak çalışmalar
yapmak,
12. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yapılacak işbirliği içerisinde
bütün

okullarımızdaki

sosyal

ve

sportif

faaliyet

alanlarını

gençlerimizin kullanımına açmak,
13. Proje kapsamında talebe göre hizmet içi eğitim kursları
düzenlemek,
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Faaliyetlerini gerçekleştirilecektir.
Okul Kurum Müdürlüklerince proje süresince yukarıda
belirlenen faaliyet listesi çerçevesinde;
1- Okul/kurum,

Müdürlüklerince

öğrencilere

yönelik

gerçekleştirilecek projelerde, Öğrenci ve Öğretmenlerle ilgili
organizasyonun sağlanması,
2-

Kamu veya özel sektör kurum kuruluşlarına yapılacak,

gezi, inceleme vb. etkinliklerde ilgili kurum kuruluşlarla bağlantının
sağlanması, resmi yazışmaların yapılması,
3-

Okul Kurumlarımızda iyileştirmeye açık alanların

diğer kamu kurum kuruluşları ile paylaşılarak, çözüm önerilerinin
organize edilmesi,
4-

Ortak belirlenen temalar üzerinde kurumsal olarak

çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek için organizasyonunun
sağlanması,
5-

Meslek edindirme kursları organizasyonu

6-

Projeler yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar

konusunda çalışmalar yapmak
7-

Ulusal- uluslararası bilimsel etkinliklere katılmak,

8-

Fiziki imkânların paylaşılmasını planlamak, destek

9-

Hayat Boyu Öğrenmeye katkı yapılacak çalışmalara

olmak

destek olmak,
10-

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak işbirlikleri

çerçevesinde gerekli görülen sosyal ve sportif faaliyet alanlarını
gençlerimizin kullanımına açmak,
11-

OKUL / KURUM İŞBİRLİĞİ RAPOR formunu Her

faaliyet için doldurarak ilgili tarihlerde arge22@meb.gov.tr adresine
iletmek.
Faaliyetlerini gerçekleştirilecektir.
 İl Milli Eğitim Müdürü
PROJE YÜRÜTME
EKİPLERİ

 İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
 İl Milli Eğitim Şube Müdürü
 İl Milli Eğitim AR-GE Proje Koordinatörü
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 İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluş Yetkili ve Sorumlusu
Çağımızın hızlı değişimlerine hızla adapte olabilen, takip eden
değil,

siyasi

ve

sosyal

gelişmelerde

öncü

olan

nesillerin

yetiştirilmesine etki edecek eğitim sisteminin çalıştırılabilmesi için
tüm kurumların işbirliği içinde çalışması gerekliliği açıktır.
Kurumlar arası işbirliği ve şehir ölçeğinde sistemli çalışmaların
yapılması toplum için çok önemlidir. İşbirliğinde yapılacak
çalışmalar toplumda kabul edilebilirliği arttırır, emniyet ve güven
sağlar, toplumda sinerji oluşturur.
BEKLENEN

Bu çerçevede;

SONUÇLAR

Kurumların Edirne genelinde diğer kurumlarla işbirliği ile
yapabilecekleri; yapılmış olup iyileştirebilecekleri veya yapılmadığını
gördükleri iş ve alanların tespit edilmesinin sağlanması.
Belirlenen alanlara göre kurum içi kaynakların planlanması.
Kamu kurumları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının işbirliği
sağlanması.
Eğitim ve Çalışma planlamalarının yapılması.
Kamu

kaynaklarının

planlanması

ve

yönlendirilmesi

sağlanacaktır.
Kurumlar arası işbirliği ile gerçekleştirilen çalımalar, eksik
veya
ÇARPAN ETKİSİ

iyileştirmeye

açık

alanların

daha

hızlı

tespit

ve

tamamlanmasına, toplumun refahına, kamu kaynaklarının ortak
planlanmasıyla tasarrufa, sosyal etkisiyle toplumda artan güvene
neden olacaktır.

 T.C. Anayasası
 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
DAYANAK

 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Temel Kanunu
 Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 Milli eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 Okul Aile Birliği Yönetmeliği
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 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi
 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
PROJE MALİYETİ
VE FİNANSMANI
TOPLAM MALİYET

-

Diğer Hususlar bölümünde değinilmiştir.

-

Proje süresince ortaya çıkacak ihtiyaçlar Edirne İl Milli
Eğitim Müdürlüğünce hazırlanacak olan teknik şartname
doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından karşılanacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

-

Yapılacak İşbirliği Protokollerinde; Proje faaliyetlerine ilişkin
protokol hükümlerinde geçen maliyete ilişkin açıklamalar
dikkate alınacaktır.

-

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak
olan tüm iş birliği protokol, yazışma iş ve İşlemleri İl ARGE
Proje Yürütme Ekibince takip edilecektir.
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T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ İLE 2023 EĞİTİM VİZYONU PROJESİ
ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OKUL / KURUMLARA AİT İŞBİRLİĞİ RAPORU

İlçe:
Okul Adı:
İşbirliği No:
İşbirliği Gerçekleştirilen
Kurum/Kuruluş:
İşbirliği Belgesi (Protokol,
Sözleşme vb) Tarih/Sayı:
İşbirliğinin İçeriği:

İşbirliği Süresi:
Gerçekleştirilen Faaliyet

Tarih

İşbirliği Çerçevesinde
Gerçekleştirilen Faaliyet/
Faaliyetler / Tarih :

Gerçekleştirilen Faaliyet/
faaliyetlerde oluşan
istatistiki veriler:

Gerçekleştirilen
Faaliyetlerden Belge /
Grafik / Görüntü / Sosyal
Medya:

Yapılan Her İşbirliği Faaliyeti için bu form düzenlenerek arge22@meb.gov.tr adresine email olarak dönem
sonu beklenmeden gönderilecektir.
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