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MU~ VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigii 
 1 .'\*11 
.. A¥....4~...' 

Say. :47339225/300/11880046 25.10.2016 
Konu: i~birligi Protokolti 

........................ KA YMAKAMLIGINA 

(ilye Milli Egitim Mudiirlugu) 
................................. LisESi MlTDURLUGUNE 

ilgi MEB Ortaogretim Genel Mudurltigunun 21.10.2016 tarih ve 11738370 sayIlI yazlSl. 

2016-2017 Egitim Ogretim Yllmda da amaca hizmet edecek, surece katkl saglayacak 
ba~ta okulun bulundugu yerdeki yuksekogretim kurumlan olmak uzere resmi ve ozel kurum, 
sivil toplum kurulu~Ian ile egitim, bilim, sanat, spor ve kulturel alanlan kapsayan i~birligi 
protokollerinin yaygmla~tmlmasl on em arz ettigi ile ilgili Ortaogretim Genel Mudurltigunun 
yazlsl ekte gonderilmi~tir. 

Bu kapsamda yapdacak protokollerin; 

1. 	 2 Arahk 2016 tarihine kadar okul mudurltikleri, ill ilye milll egitim mudurltikleri 
tarafmdan yapllmasl, mim egitim mudurltikierine bilgi verilmesi 

2. 	 Ek-l de yer alan protokol ornegine uygun olarak duzenienmesi, 
3. 	 Okullar ve ilye mim egitim mudurltikleri tarafmdan yfuUtUlecek faaliyetlerin, istatistiki 

verilerin 


ek-2 de yer alan excel tabloya i~lenerek il milli egitim mudurluklerine gonderilmesi, 


4. 	 tl milli egitim mudurluklerince hazlrlanan ek- 3 excel tablo-2 de yer alan bilgilerin 02 
Haziran 2017 tarihine kadar Bakanhga iletilmek uzere Mudurltigumuze bildirilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 
il Milli Egitim MudUru 

Ek: 
1 Tablo 

DagltIm: 
ilye Kaymakamhklan 

Lise Mud. 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a309-ee8c-3c53-a809-ea 7c kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genel Mildilrliigti 


SaYI : 84037561-200-E.1l738370 21.10.2016 
Konu : i~birligi ProtokolU 

VALILidiNE 

(il Mill'i Egitim Mudurliigii) 

ilgi : Milll Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

Ortaogretim kurumlan, ortaogretim duzeyindeki ogrencileri zihni, bedeni, ahliiki, manevl, 
sosyal ve kUlrurel nitelikleri yonilnden geli~tinneyi, ortak bir genel killrur edindinneyi, ogrencileri 
yagm gerektirdigi bilgi ve becerilerle donatlp yuksekogretime meslege ve hayata hazlrlamaYI 
amaylamaktadlr. 

ilgi Yonetmeligin 212 inci maddesinde "Okullarda; ogretim programlanmn geli~tirilmesi, 
ogretmenlerin hizmetiyi egitimleri, egitim ortamlarmm iyi\e~tiri\mesi, iiretimin artmlmasl, seminer ve 
projelerin nitelik yonunden geli~tirilmesi ve benzeri yah~malara katklda bulunmak amaclyla 
yiiksekogretim kurumlan, il mildurlukleri, belediyeler, i~letmeler, sivil toplum kurulu~lan, spor 
kulUpleri ile diger resmi ve ozel kurum veya kurulu~larla i~birligi yapllarak her rurlil aray-gerey, 
ogretim elemam ve diger imkanlardan yararlamlmasl iyin gerekli tedbirler ahmr. Bununla ilgiJi 
yah~malar iyin ilgili kurum, kurulu~ ve diger payda~Iarla protokol duzenlenebilir." denilmektedir. 

2015-2016 ogretim Ylhnda bu kapsamda geryekle~tirilen yah~malar egitim ogretim sOreylerine 
onemli Olytide katkl saglaml~tlr. Bu ogretim yilmda da amaca hizmet edecek, sUrece katkl saglayacak 
ba~ta okulun bulundugu yerdeki yUksekogretim kurumlan olmak ilzere resmi ve ozel kurum, sivil 
toplum kurulu~lan ile egitim, bilim, sanat, spor ve kiilrurel alanlan kapsayan i~birligi protokollerinin 
yaygmla~tlfllmasl onem arz etmektedir. 

Bu kapsamda yapilacak protokollerin; 

I. 	 2 Arahk 2016 tarihine kadar okul miidilrlukleri, ill ilye mill! egitim mtidilrlilkleri tarafmdan 


yapllmasl, mim egitim mildiirltiklerine bilgi verilmesi 


2. 	 Ek-I de yer alan protokol omegine uygun olarak duzenlenmesi, 

3. 	 Okullar ve ilye mim egitim mildiirlukleri tarafmdan yiiriltillecek faaliyetIerin, istatistiki verilerin 

ek-2 de yer alan excel tabloya i~lenerek il milli egitim mlidilrlilklerine gonderilmesi, 

4. 	 11 mim egitim mUdilrlUklerince hazlrlanan ek- 3 excel tablo-2 de yer alan bilgilerin 09 Haziran 
2017 tarihine kadar Genel Mildilrlilgilmilze bildirilmesi hususunda 


Bilgilerinizi ve geregini rica ederim 


Ercan TURK 

Bakan a. 

Genel Mildtir 

EKLER: 

1 i~birligi Protokol Ornegi 

2- Excel Tablo 1- Protokol Kapsammda YapIian Cah~malar 

3- Excel Tablo 2- i~birligi Protokolleri 
Dagltlm: 

B Plam 

Atatilrk Blv. 06648 KlZllay/ ANKARA Aynnllll bilgi it;in: Emine AKINCI (M.E. Uzm.Yrd) 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 4131577 
e-posta: emineakinci@meb.gov.tr Faks:W :-112) 41R07:-1Q 

Btl evrak gGvenli elektronik irnza ile 1I1lzalanml~tlr. hnp:l/evraksorgu.meb,gov.tr adresinden 826f-cfb2-3217 -bb9a-4550 kodu ile teyit edilebilir. 

http:hnp:l/evraksorgu.meb,gov.tr


.......FAKlTLTESiJ BA~KANLIGI/KURUMU/KURULU~U/STK iLE. ..LisESi 


SOSYAL VE BiLiMSEL i~BiRLtGi PROTOKOLlT 

Madde 1: Ama~ 

Bu protokoliin amaCl; Fakiiltesi/Ba~kanhgl/KurumulKurulu~u1STK ile .............. Lisesi 
Miidiirliigii arasmda egitim, bilim, sanat, spor ve kii ItiireI alanlart kapsayan i~birligi esaslanm 

belirlemektir. 

Madde 2: Kapsam 

i~bu protokol, Lise'de egitim ve ogretim goren ogrencilerin 
Fakiiltesi/Ba~kanhgllKurumulKurulu~u1STK ile Lise tarafmdan ortakla~a uygun gorulecek 
bilimsel yah~ma, ara~tlrma ve projelerine Fakiiltesi/Ba~kanhgl/KurumulKurulu~u1STK 'nm 
uygun gorecegi yer ve zamanlarda laboratuvar, kiitiiphane, konferans salonu, spor salonu gibi 
sosyal tesislerinden yararlanmalarml kapsar. 

Madde 3: Dayanak 

Bu protokolUn dayanagt; 

4.1. Milli Egitim Temel Kanunu (madde 18,40,41 ve 42) 
4.2.04.07.2007 tarih ve 26572 sayth Ba~bakanhk Genelgesi, 
4.3. Mill!: Egitim Bakanhgt Yaygm Egitim Kurumlan Yonetmeligi, 
4.4. 13.05.2011 tarih ve 2205 saYlh Halk Egitimi Faaliyetlerinin Uygulamasma Dair Yonerge, 
4.5. Mim Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlarl Yonetmeligi (madde 107,108,212) 

Madde 4: Taraflar 

i~bu protokollin taraflan ........ Fakiiltesi/Ba~kanhgl/KurumulKurulu~u1STK ile......... . 

Lisesi Miidiirliigii'diir. Bundan boyle ............. Fakiiltesi/Ba~kanhgl/KurumulKurulu~u1STK 


....... Lisesi MiidiirlUgii "Lise" olarak amlacakttr. 


Madde 5: YiikiimIiiIiikIer 

5.1 FakiiJtesiIBa~kanhgtIKurumulKurulu~U/STK'nm yiikiimIiiIiikIeri: 

5.1.1 Her ogretim ytlmda Lise'nin 9. 10. ve 11. smlf ogrencilerine Lise tarafmdan 
onerilecek konularda bilimsel yah~malara yonelik program ve proje hazulanmasl hususunda 
Fakiiltesi/Ba;;kanhgl/KurumulKurulu~ulSTK tarafmdan gerekli bilimsel danl~manhk yapmak. 
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5.1.2 Lise tarafmdan onerilen derslerden Faki.iltesi/Ba~kanhgl/KurumU/Kurulu~U/STK 
tarafmdan uygun gorUlen konu, yer, zaman ve ~artlarda ogretim elemanlan tarafmdan 
ogretmen ve ogrencilere sunumlar yapmak. 

5.1.3 Ogrenci, ogretmen, veli ve payda~lara yonelik tertip edilecek egitici ve ogretici 

seminer, panel ve konferanslar iyin akademik personel temini konusunda destek vermek. 

5.2 ...... Lisesinin yiikiimliiliikleri: 

5.2.1 Egitim, ogretim ve yonetimde verimliligin artmlmasl, kalitenin yukseltilmesi ve 

surekli geli~imin sagianmasl iyin ara~tlrma yapilmasl, bu konularda iyile~tirmeye yonelik 

projeler hazulanmasl ve uygulanmasl iyin Faki.iltesilB~kanhgl/KurumU/Kurulu~u/STK'lara 

onerilerde bulunmak. 

5.2.2 Ogrencilerin toplum hizmeti yah~malan kapsammda 

Faku1tesi/Ba~kanhgl/KurumU/Kurulu~U/STK'larla i~birligi yapmalarl iyin destek oimak, 

gerekli ortaml oIu~turmak. 

5.3. Ortak yiikiimliiliikler: 

5.3.1 Yapilacak faaliyetlere ili~kin tum kararlan ortakla~a almak. 

5.3.2 Yapdan ortak yah~malarm fayda analizlerini yapmak. 

5.3.3 Ogretmenlerin ki~isel ve mesieki geli~imlerine yonelik olarak ihtiyay 

analizlerinin ve hizmetiyi egitim seminerlerinin hazulanmasma destek olmak. 

5.3.4 Faki.iltesi/Ba~kanhgl/KurumU/Kurulu~U/STK-Lise ortak i~birligi i~erisinde 

Lisenin 11. ve 12. slmf ogrencilerinin mesiek seyimlerine destek olmak amaclyla Universite 
tanlttm ziyaretleri dilzeniemek. 

5.3.5 Ogrencilerin bireysel ve grup ha.linde hazlrlayacaklan proje ve seminer 

~ah~malan iyin yuksekogretim kurumlarmm Iaboratuvar, bilgisayar, internet, kutuphane, spor 

salonu ve konferans salonu gibi imkanlarmdan en verimli ~ekilde yararlanrnalanna yonelik 

i~birligi yapmak. 

5.3.6. istenilmesi halinde " Bilim Danl~ma KuruIu" nu olu~turmak. 

Madde 6: Protokolde Degi~iklik 

i~bu protokol hukumlerinde taraflar kar~lhkh olarak anla~mak suretiyle degi~iklikler 
yapabileceklerdir. Bu degi~iklikler ek bir protokol ile hukum altma ahnacaktu. 
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Madde 7: SUre 

i~bu protokol imzalandlgl tarihten itibaren ... Yll geyerli olacaktu. 

SUre bitiminde i~ bu protokol taraflann hiybir ihtar ve ihbara gerek kalmakslZln kendiliginden 
sona erecektir. Taraflann anla~masl halinde protokol yenilenebilecektir. 

Madde 8: Yiiriirliik 

t~bu protokol .. .1..12016 tarihinde 3 sayfa, 2 suret ve 9 madde olarak imzalanarak yUrUrHige 
girmi~tir. 

Madde 9: YUriitme 

Protokol maddelerine aykm davranan tarafa, kar~l tarafm yazIlI ihtarl ile tek taraflt olarak 

protokolu feshetme hakkl sakhdu. 

TARAFLAR 

FakUltesi/Ba~kanllgl/KurumulKurulu~ulSTK 

(lmza) 

... .1... .12016 

..... Lisesi 

MudUrlugu 
(imza) 
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PROTOKOL KAPSAMINDA Y APILAN <;ALI$MALAR TABLO-l 

OKULADI 

PROTOKOL YAPILAN KURUM 

PROTOKOLUN KONUSU 

YARARLANANLARIN SAYISI 

PROTOKOL KAPSAMINDA YAPILAN ~ALlSMALAR 

Ogrenci 

Ogretmen 

Veri 



YERELDE Y APILAN i$BiRLiGi PROTOKOLLERi 
TABLO-2 

il ilC;:E OKUl PROTOKOl YAPllAN KURUM PROTOKOlUN KONUSU OGRENCi 

YARARLANANLARIN SAYISI 

OGRETMEN IVEli 


