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T.C. Bursa Valiliği il Milli Eğitim Müdürlüğü ile

Bursa Teknik Üniversitesi Arasında

Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü

Bu Protokolün tarafları T.C. Bursa Valiliği iı Miııi Eğitim Müdürlüğü ile Bursa

Teknik Üniversitesi'dir. Taraflann her tiirlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağdaki gibidir

a) Bursa İı uıiııİ Egıtim Müdürlüğü
Adres : Hocahasan Mah. İlkbahar Cad. No:38 Yeni Hüki,imet Konağı A Blok

Osmangazi,tsURSA

Telefon :0224 445 16 00

Belgegeçer :0224 445 18 |0

E-posta : meslekiegitim l6@meb.gov.tr

a) Bursa Teknik Üniversitesi

Adres : Mimarsinan Mü. Mimar Sinan Bulvan, Eflak Cd. No:177 163 10

Yıldırım/BURSA

Telefon :0224 300 33 05

Belgegeçer :0224300 33 29

E-posta : ozelkalem@btu.edu.tr

Taraflar

Madde 1-

Bu Protokolde geçen;

: Milli Eğitim Bakanlığınr,

: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdiirlüğü'nü,

: Bursa il Milli Eğitim Müdihlüğiinü,

: Bursa Teknik Üniversitesini,

İlgili alaıı/alanlar Gıda Teknolojisi ve Laboratuvar Hizmetleri alanlarını

BTU Temsilcisi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teknik

konularda BTÜ adına yardımcı olmak ve okul yönetimi ile

BTÜ aıasında koordinasyon sağlamak amacıyla BTÜ

tarafından görevlendirilen personeli,

Hamidiye

alan/dal

Mesleki ve Teknik

derslerine girmek

Lisesi'nde, ilgili

BTÜ tarafindan

Anadolu

üzere

BTÜ Uzmanı

31-

Tanrmlar

Madde 2-

MEB

MTEGM

iL MEM

BTü
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görevlendirilecek, eğitici niteliğine sahip kişileri,

Okul Osmangazi ilçesi Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu

Lisesi'ni,

okul yönetimi

ögrenci

protokol yürütme

Kurulu (PYK)

Okul müdürü ve müdür yardımcılarını,

Okullarda öğrenim gören öğrencileri,

Buİsa iı Milli Eğitim Müdtirü'nde mesleki eğitimden sorumlu

olarak görev yapan Müdiir Yardımcısı/Şube Müdfuü, BTÜ

taıafindan belirlenecek bir yönetici ve Okul müdüründen

oluşan kurulu

ifade eder.

Amaç

Madde 3_ Bu Protokoliin amacı; İl MEM ile BTÜ iş birüiğinde, Gıda Teknolojisi ve

Laboratuvar Hizmetleri alanlannda öğretmenler ile öğencilerin yeterliliklerinin artırılması için

mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesidir.

Kapsam

Madde 4- Bu Protokol, iL MEM ile BTÜ iş birliğiyle Glda Teknolojisi ve Laborafuvar

Hizmetleri alanlarında nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yapılacak olan mesleki ve teknik

eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

Madde 5- Bu Protokol, l739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanrınu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim

Kanunu, 2547 sayı|ı Yfüsek Ögretim Kanunu, l sayılı Cumhurbaşkanhğı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanhğı Karamamesi, MEB'e Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal

Yardımlaı ve Okul Pansiyonlan Yönetmeliği, MEB Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. MEB Kurum

Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği, MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmetiği, MEB Özel

Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlan Yönetmeliği, MEB Yönetici ve Ögretmenlerinin

Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'a dayanılarak hazırlanmıştır.
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Protokol Kapsamında Yapılacak İşler

Madde 6- Bu protokol kapsamında taraflar aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirirler.

6-1. İlgili alanda uygun görülen meslek deıslerinin BTÜ uzmanlan tarafındarr ve/veva

koordinasyonunda verilmesi,

6-2. İlgili alar/dal öğretmenlerine, taraflaıca ortaklaşa belirlenecek takvim ve programa

göıe, BTÜ'niin beliılediği atölye/laboratuvarlannda hizmet içi eğitimViş başı eğitimin diizenlenmesi,

6-3. Eğitim öğretim siiresince, uygun görülen meslek derslerinin BTÜ tarafindan

belirlenecek BTÜ atölye/laboratuvarlarında yapılması,

6-4. Taraflarca yürütülecek ARGE faaliyetlerinin, ortak alanların kullanılması ve imkfnlar

dahilinde karşılıklı destek sağlanması,

6-5. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yarışma, gezi vb.)

ve farkındalık faaliyetleri diizenlenmesidir.

Taraflarrn yükümlülükleri

Madde 7- Taraflann yiikiimlülükleri aşağıdaki gibidir.

7-ı. İL MEM'in yükümlülükleri

7-1.1. Protokol kapsamındaki faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin mevzuata göre

yiirütülmes i ve denetlenmesini sağlamak,

7-1.2. PYK'ye temsilci görevlendirmek, PYK kararlarının uygulanmasını sağlamak,

7-1.3. İlgili alanlara yönelik mesteki ingilizce öFetim programlannı BTÜ ite birlikte

gi,incellemek i,izere çahşmalar yapmak ve eğitim materyallerini hazırlamak,

7-1.4. Öğretim programlannın okullarda uygulanmasını sağlamak,

7-1.5. Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenleri belirlemek,

7-1.6. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplanh, seminer, konferans, yanşma vb.

farkındalık faaliyetleri düzenlemektir.

7-2. BTÜ'nün Yükümlülükleri

7-2.1. PYK'ye temsilci görevlendirmek,

7-2.2. İlgili alan öğretim progr.ımr ve eğitim materyallerinin

hazırlanmasına./güncellenmesine destek olmak,

7-2.3. İlgili alanlara yönelik mesleki ingilizce ögıetim programlannn, eğitim materyallerinin

ve ders içeriklerinin hazırlanmasına/giincellenmesine destek olmak,

7 -2.4. İ|g||i alanldal derslerinin BTÜ uzmanları tarafından veiveya koordinasyonunda

verilmesini sağlamak,
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7,2.5. ilgili aları,/dal öğrencilerine eğitim öğretim süresince, BTÜ atölye ve
laboratuvarlannda, BTÜ tarafından mutabık kalınacak sıklık ve yoğunlukta meslek dersleri
uygulamalanru yaptırmak,

7-2.6. Okullarda görev yapan öğretmenterin işbaşı eğitimleri ve yöneticilerinin hizmet içi
eğitimlerinin, BTÜ'niin belirlediği atölye/laboratuvaılarda, BTÜ tarafindan mutabık kalınacak sıklık
ve yoğunlukta ve BTÜ gözetimi ve desteğinde yapmalaıını sağlamak,

7-2,7. Okı| bünyesinde yiirüti,ilecek ARGE faaliyetleri için iş birliği desteği sağlamak,

7-2.8. İlgili alaıı/dal öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi uygulamalannı BTÜ'nün
belirlediği atölye/laboratuvarlarda, BTÜ tarafindan mutabık kalınacak sıkl* ve yoğunlukta ve BTÜ
gözetimi ve desteğinde yapmalannı sağlamak,

7,2.9. İl MEM tarafından mesleki ve tekıik eğitimin geliştirilmesi için yapılacak olan

toplantı, seminer, konferans, yarışm4 teknik gezi vb. farkındalık faaliyetlerine destek vermektir.

7-3. Okulun yükümlülük|eri

7-3.1. Okula kazandınlan her tiirlü demirbaşı ilgili mevzuatına uygun kaydıru yapmak,

7-3.2. BTÜ atölye/laboratuvarlannda beceri eğitimi yapacak öğencileri belirleyip BTÜ'ye

bildirmek,

7-3-3. BTÜ biinyesinde yiirüttitecek ARGE faaliyetleri için iş birtiği desteği sağlamak,

7-3.4. Mesleki ve teknik eğitime yönelik etkinlikler (kariyer günü, rehberlik, yanşma, gezi

vb.) ve farkındahk faaliyetleri düzenlemek velveya taraflarca diizenlenen etkinliklere öğrenci ve

öğretmenlerin katılımını sağlamak,

7-3.5. PYK'ye katılım sağlamak ve kararlannı uygulamak,

BTU Temsilcisi

Madde 8- Okuldaki eğitim-öğretim hizmetlerinin sağlıklı yiirütiilmesi için teknik ve/veya

idaıi destek niteliğindeki çalışmalan Okul yönetimi ile iş birliğinde yürütmek, BTÜ ile

koordinasyonu sağlamak ve kurumu temsil etmek üzere BTÜ tarafından bir temsilci görev lendirilir.

8-1. BTÜ Temsilcisi, PYK kararlaıının uygulanmasını takip ederek Okul yönetimi ile BTÜ

arasındaki koordinasyonu sağlar. Okullarda görev yapan BTÜ'ye bağlı personelin giiıılük çalışma

programlarını hazırlar. takibini yapar. BTÜ'ye bilgi verir.

8-2. PYK toplantılarına katılır. Alınan kararlann takibini yaparak BTÜ'ye bilgi verir. Ayrıca

Okul yönetimi toplantılarına da katılarak sorumluluk alanı ile ilgili alanlarda görüş bildirir.

l. '&



Protokolün Yönetim ve İşIeyişi

Madde 9- Bu Protokoliin yürütülmesinde Protokol Yürütme Kurulu'nun (PYK) kararı esas

alınır.

9-1. Protokol Yürütme Kurulu (PYK), okul ile sektör arasında işbirliğini sağlayarak

Protokol kaPsamındaki faaliyetlerin yi,irütülmesinden sorumlu kuruldur. Hamidiye Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi'nde kurulur.

PYK'nin görevleri şu şekildedir:

9-1.1. okulun protokol esaslanna ve sektör ihtiyaçlanna göre yönetim ve işleyişini
gerçekleştirmek,

9-1.2. Okulda eğitim-öğetim ile ilgili ihtiyaçlan belirlemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin

sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

9-1.3. BTÜ uzmanlannın gireceği ilgili aları,/dal derslerini belirlemektir.

9-1.4. PYK'nin sekretarya görevi İL MEM taıafindan yiirütülür.

9-1.5. PYK Koordinatörü, toplantı raporlarının ilgili taraflara ulaştırılmak iizere

gönderilmesini sağlar.

9-1.6. PYK toplantılan ayda bir kez yapılır.

Bütçe

Madde l0- Öğretmenlere düzen]enecek olan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile Okulun

öğencilerine temrinlik malzeme sağlanmasıyla ilgili oluşacak tiim harcamalar okul bütçesi tizerinden

karşılanır.

Genel IIükümler, Değişiklikler ve Ilaveler

Madde 11- Protokolün yürürlfüte olduğu süre içerisinde taraflarca gerek görülmesi

hdlinde, esaslar aynı kalmak iizere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir. Bu değişiklikler ve ilaveler

taraflar arasında yazılı olarak yapıldığı tarih itibari ile geçerli olur.

Madde 12- İşbu Protokol'de hüküm altına ahnmayan hususlar, ilgili mevzuatta bulunmayan

hükümler ve bu Protokol'iin yorum ve icrasından doğabilecek her türlü anlaşmazlık taraflar arasında

iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma ile çözi,imlenir. Uyuşmazlığın çözülemediği durumlarda Bursa

Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Madde 13- İL MEM gerekli gördüğiinde herhangi bir açıklama ve ön bildirim yapmadan

protokolü tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir. BTÜ gerekti gördüğü takdirde 30 (otuz) gün önceden

yazılı bildirimde bulunarak protokolü tek taraflı olaıak feshedebilir.
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Madde 14- Taraflar Protokolde yer alan yfütimlüliiklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında

başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

Madde 15- Protokolün siiresinin sona ermesi veya Protokolün feshedilmesi halinde devam

eden eğitim ve faaliyetlerin tamamlanmasr sağlanır.

Madde 16- İş bu Protokoli,in Taraflar açısından herhangi bir üçtincü tarafile aynı ya da benzer

bir faaliyet içinde olma konusunda sınırlayıcılığı yoktur.

protokolün süresi

Madde 17- İşbu Protokoliin stiresi yürürlük tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Protokol süresi,

süre bitiminden önce taraflardan herhangi birinin yazılı talebinin olması durumunda taraflann

mutabakatı ile belirlenen süre kadar uzatılabilir.

yürütme ve yürürlük

Madde 18- Bu Proıokol hüümlerini İL MEM ile BTÜ müştereken ytiırüıür. Protokol 7

(yedi) sayfa ve 18 (on sekiz) maddeden ibaret olup tarafların yetkililerince 3 (üç) nüsha halinde

1 41 09 12021 tarihinde imzalanaıak ylirürlüğe girmiştir.

Serkan G Prof. Arif KARADEMIR
Bursa Il Milli Eğitim Müdürü Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü
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