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Amaç 

   Madde. 1- Bu Protokolün amacı, Fen ve Sosyal Bilimler Projesi/Programı Uygulayan Of Solaklı Fen 

Lisesi’nde uygulanan projenin/programın amaçları doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmek için 

taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır. 

 

Kapsam 

 Madde. 2- Bu Protokol, birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik hizmetlerin yürütülmesinde, Of İlçe 

Millî Eğitim Müdürlüğü, K.T.Ü Of Teknoloji Fakültesi ve Fen Bilimleri Projesi Uygulayan Of Solaklı Fen 

Lisesi arasındaki eğitimde iş birliğine ait usul ve esasları kapsar.  

 

Dayanak 

 Madde. 3- Bu Protokol, 12.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli 

Eğitim Temel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 09.02.2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği, 01.07.2015 tarihli ve 29403 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve 1 Eylül 2016 tarih ve 

29818 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim 

Kurumları Yönetmeliği’ne ve Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 Tanımlar 

 Madde. 4- Bu Protokolde geçen; 

 “Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığı’nı, 

 “İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü”, Of İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nü, 

 “Üniversite”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

 “Fakülte”, Of Teknoloji Fakültesi, 

 “Okul”, Fen Bilimleri Projesi Uygulayan Of Solaklı Fen Lisesini 

 “Danışma Kurulu”, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları     

         Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen kurulunu, 

 “Komisyon”, Vizyon Belgesi’nde belirtilen ve okul düzeyinde oluşturulan Proje Yürütme  

          Komisyonunu ifade eder. 

 

Temel Esaslar 

 Madde. 5- Bu Protokolde belirtilen, eğitimde iş birliğine yönelik hizmetlerin her boyutunda çalışmalar, 

aşağıdaki esaslara göre yürütülür.  

a. Çalışmalar ilgili mevzuata Fen Bilimleri Projesi/Programı uygulayan okulların “Eğitim Vizyonu 

Belgesi”ne ve bilimsel çerçeveye uygun olarak yürütülür. 

b. Çalışmalar; durum analizi, problem tespiti, çözüm yollarının belirlenmesi, uygulama, izleme, 

değerlendirme, eğitim ve paylaşım süreçlerini kapsar. 
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c. Yapılacak olan çalışmaların maddi kaygılar içerisine girilmeden yürütülmesi esastır. 

d. Eğitimde iş birliği kapsamında her tür yönlendirme ve akademik işbirliği işleminde Proje Okulları 

Yönetmeliğinin 17. Maddesinde belirtilen “Danışma Kurulu” yetkilidir. 

e. Protokolün yürütülmesinde, farklı alanlarla ilgili durum analizleri, problemlerin tespiti, öncelikli 

çalışma alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlemelere yönelik planlı çalışmaların 

yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmalar “Proje Yürütme Komisyon”larınca 

gerçekleştirilir. 

f. Kurul ve komisyon çalışmalarında kararların oy çokluğu ile alınması esastır. 

g. Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, tarafların yetkili birimlerince belirlenir. 

h. Tarafların yükümlülükleri, kendi personel ve maddi olanakları ile sınırlıdır. 

 

Taraflar ve Taahhüt 

 Madde. 6- Bu protokolün tarafları ve yürütücüleri;  

a. Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi 

b. Of İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

c. Fen Bilimleri Projesi/Programı Uygulayan Of Solaklı Fen Lisesi “Eğitimde İşbirliği” kapsamındaki 

hizmetler, tarafların görev ve hizmet alanlarına göre yapılacak planlamalar ve sağlanacak 

mutabakatlarla yürütülür. Bu bağlamda “Vizyon Belgesi’”ne bağlı olarak gerekli esneklikler veya 

sınırlılıklar olabilir. 

d. Taraflar: işbu Protokol tarafları, beşinci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde görev ve çalışma 

alanlarının özelliklerine göre, gerekli iş birliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt ederler. 

 

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri  

 Madde. 7- Protokol kapsamındaki çalışmaların yürütülmesinde tarafların temel sorumlulukları genel 

olarak aşağıdaki gibidir:  

 a. Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji fakültesi  

a. Proje Okulları Yönetmeliği ve Proje/Program uygulayan okullar “Eğitim Vizyonu Belgesi” 

kapsamında işbirliği yapılacak alanlara yönelik olarak, gönüllülük esasına göre yeterli insan kaynağı 

ve çalışma salonu, proje odası ve toplantı salonu gibi mekan desteği sağlamak, 

b. Protokol kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için uygun görülen sayıda gönüllü öğretim 

üyesini görevlendirmek, 

c. Akademik personelce verilecek hizmetlerde aksamaların yaşanmaması için gereken önlemleri almak. 

d. Proje/program uygulayan okulun 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilerine belirli bir 

program çerçevesinde, fakülte kampüs ve kütüphanelerinden yararlanmalarına, belirlenmiş 

faaliyetlere katılabilmelerine, fakültenin uygun gördüğü öğretim üyeleri ile irtibata geçebilmelerine, 

ihtiyaç duyulan alanlarda imkanlar dahilinde toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenlemek, 

e. Fakülte bünyesinde yürütülmüş/yürütülmekte olan, proje okullarımızın faaliyetlerine yönelik yüksek 

lisans ve doktora tezleri ile araştırma çalışmalarından uygun görülenlerin proje/program uygulayan 
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okullar ile paylaşılması ve protokol kapsamında yürütülecek çalışmalarda kullanılabilmesine izin 

vermek, 

f.   Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, çalışmaların tanıtılması, 

destek sağlanması ve paylaşımın arttırılması amacıyla, web sayfası, e-posta grupları, sosyal medya 

uygulamalarından yararlanmak, 

g. Fakültenin ilgili bölümlerinde eğitim almakta olan son sınıf öğrencileri, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerinin gönüllü katılımları ile proje/programın uygulanmasında bilimsel çalışmalara destek 

vermek, 

h. Gönüllü Öğretim Üyelerinin, Of Solaklı Fen Lisesinde belirli periyotlarda akademik derslere 

girmesinin sağlanması. 

      

 

Of İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

a. Okul, üniversite ve varsa diğer kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak ve her türlü 

resmi iş ve işlemleri hızlandırmak, süreci takip etmek, gerekli bütçe ve insan kaynağını sağlamak, 

b. Okullarda yapılacak olan çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 

gereken bilgilendirmelerin yapılmasına katkı sağlamak. 

c. İşbirliğinin öngördüğü faaliyetler için gerekli maddi ve manevi desteği vermek, gerektiğinde sponsor 

bulmak, 

d. Okullardaki uygulamaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, izlenmesi ve değerlendirilebilmesi 

amacıyla gereken önlemleri almak,   

  

Fen Bilimleri Projesi/Programı Uygulayan Of Solaklı Fen Lisesi Müdürlüğü 

a. Proje Okulları Yönetmeliği ve proje/program uygulayan okulların “Vizyon Belgesi”nde belirtilen 

esaslar çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek, 

b. Proje/programın yürütülmesinde gerektiğinde yerel yönetimler, STK’lar ve diğer kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c. Proje Danışma Kurulu ve Proje Yürütme Komisyonları için uygun çalışma ortamları hazırlamak, 

d. Projenin/programın uygulanması için gerekli maddi/manevi tedbirleri almak, 

e. Derslere katılım gösterecek öğretim üyelerine sınıf ortamını oluşturmak. 
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Planlama ve Uygulama 

 Madde. 8-  

a. Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile hazırlanacak kısa, orta ve uzun 

vadeli planlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir. 

b. Tarafların konumlarında ve Protokole dâhil hizmetlerin işleyişinde ortaya çıkan yeni durumlara göre 

gerekli değişiklikler, tarafların katılımı ile ele alınır ve gerekli düzenlemeler, oluşturulacak bir plan 

dâhilinde yapılır.  

Son Hükümler 

 Madde. 9- Bu protokolün süresi, içereceği değişiklikler, feshi ve yürütülmesi ile ilgili aşağıdaki esaslara 

riayet edilir: 

a. Bu protokol, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için geçerlidir. Süre bitiminde, tarafların mutabakatı ile 

yeniden uzatılabilir. 

b.  Karşılıklı mutabakat halinde protokolde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bu değişiklikleri gösterir 

belgenin taraflarca imzalanarak, imzalı protokol metnine eklenmesi, ek bir protokole ihtiyaç 

bırakmadan uygulama için yeterli olacaktır. 

c.  Tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol feshedilebilir. 

d.  Eğitimde iş birliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, Protokolün feshine neden olacak çekilmeler, 

söz konusu taraflara yasal bir yükümlülük getirmez. 

Yürürlük 

Madde. 10- On (10) maddeden oluşan işbu Protokol, taraflarca ……./……./2019 tarihinde  4 ( dört ) sayfa 

protokol metni üç asıl nüsha olacak şekilde tanzim ve imza edilmiş olup, Protokolün bir nüshası Of İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğü, bir nüshası Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi ve bir nüshası da Fen 

Bilimleri Projesi Uygulayan Of Solaklı Fen  Lisesi Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir. İşbu Protokol 

imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Ek-1: 01 Eylül 2016 tarih ve 29818 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program 

ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ 

Ek-1: Milli Eğitim Bakanlığı EğitimVizyonu Belgesi 

TARAFLAR 

 

     Osman HAMZAÇEBİ                          İdris KABAHASANOĞLU       Prof. Dr. İrfan ACAR 

Of Solaklı Fen Lisesi Müdürü 

 

 

 

    Of İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

K.T.Ü Of Teknoloji Fakültesi                     

Dekanı 

 


