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Tekİrdağ Namık Kemal Üniversİtesi Rektörlüğü

Tekirdağ iı roıııı tğitim Müdürlüğü

Eğitimde işbirliği Protokolü

Arka Plan

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ il Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitimde
İŞbirliği Protokolü Bilindiği gibi günümüz dünyasında, bölgesel düzeyde ortaya çıkan sorunların
Çözümü ile her alanda gelişmenin sağlanmasında yerel aktörlerin işbirliği artarken, giderek
yaygınlaşan bu durumda milli eğitim müdürlükleri Ve üniversiteler hakim rol üstlenmekte, sosyal
taraflar, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri de giderek artan oranlarda aktif roller üstlenmeye
başlamaktadlrlar. Kuşkusuz eğitim, bir bölgenin en önem|i sorumluluk alanIarlndan biridir. Hayat
boyu öğrenme anlayışıyla düşünüldüğünde ise eğitimin her ya§tan bölge/semt sakini doğrudan
ilgilendiren bir konu olduğu açık|ıkla söylenebilir. Bir toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi, o
toplumun yaşam kalitesi ile bireylerinin toplumsal ve demokratik süreçlere katlllm eğilimlerini artlran
bir etkendir. Bu ise canlı ve dinamik bir toplum olabilmenin en önemli koşuludur. Geniş perspektifte,
ülkesel boyutta düşünüldüğünde de yine eğitimin niteliğinin artırılması ve eğitim sisteminin çlktllarl
ile küresel rekabet koşullan ve ülke ihtiyaçları arasında uyumun sağlanması, o ülke açısından bölgesel
rekabet gücü ve gelişimi bakımlndan en büyük avantaj olabilmektedir. Bu nedenle, eğitimin niteliğinin
arttırllmasl yönündeki her türlü arayış ve uğraş, her düzeyde toplumsal ve ulusal bir sorumluluk
olarak dile getirilebilir. Bu amaçla, eğatim alanında hizmet veren temel ve ortaöğretim kurumlan ile
Yükseköğretim kurumlarının işbirliği yapması, her iki düzeyde ortaya ç|kan eğitim sorunlarının
paylaşılması ile iç müşteriler durumundaki bu iki eğitim kademesi arasında, karşılıklı işbirliği
anlayıŞının gelişmesine imkan sağlayacağından; okullarımızdaki eğitimin niteliğini arttlrlcl önemli bir
stratejik girişim olarak düşünülebilir. Bu perspektifle, Tekirdağ ilinde eğitimin niteliğini daha da ileri
bir noktaya taşlmak, eğitim hizmetlerini geliştarmek Ve yayglnlaştlrmak amacıyla, Tekirdağ il Milli
Eğitim Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile ilgili çalışmaların planlı
ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır. Bu işbirliği, Tekirdağ il sınırlan içerisinde yer alan
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş
alanlar başta olmak üzere, taraflara uygun görülen tüm alanlarda, planll çallşmalar yürüterek,
özellikle öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek, öğretmenlerinin yeterliIik ve niteliklerini
geliŞtirecek, tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırlcl mahiyette olacak ve Tekirdağ il slnırlan
iÇerisinde kurulu bulunan Namık Kemal Üniversitesinin Rektörlüğünün başta fiziki mekan ve tesisleri
ile bilim ve araştırma kapasitesi ve öğretim üyelerinin katkıiarı üzerine bina edilecektir.
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Amaç

Madde. 1- Bu Protokolün amacı; Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanllğlna bağll
eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş aIanlar başta olmak üzere,
taraflarca (Proje Yönetim Kurulu) uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle
öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek olan tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini artlrmak; eğitim
programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle artırılması,
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öğretmenlerin Ve öğrencilerin 8elişen bilimsel/teknolojik değişimleri tanlmalarl, gelişmeleri yakından
takip etmeleri, bu konuda deyimlerini arttlrmalarl ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine
destek olunması noktasında, taraflar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

Kapsam

Madde.2- Bu Protokol, birinci maddede belirtilen amaçlara yönelik hizmetlerin yürütülmesinde,
Tekirdağ il Milli Eğitim Müdürlüğü, Namlk kemal Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki eğitimde
işbirliğine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde. 3- Bu protokol, 12.01.1961 tarihli ve 222 saylı ilköğretim Ve Eğitim Kanunu, 14.06.1973
tarihli Ve 1739 saylll Milli Eğitim Temel Kanunu, 1 Eylül 2018 tarihli Ve 30522 sayllı Milli Eğitim
Bakanlığı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, |l/04l2018 tarihli Ve 30388 say|ll Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 09.o2.2ol2 tarih|i Ve 28199 sayllı Milli Eğitim Bakanlığı
okul-Aile Birllği Yönetmeliği ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanılarak hazlrlanmlştlr.

Tanımlar

Madde. 4_ Bu protokolde geçen;

"Bakanlık", Milli Eğitim Bakanlığını,

"il Milli Eğitim Müdürlüğü", Tekirdağ il Milli Eğitim Müdür|üğünü,

"Üniversite", Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,

"Protokol", Tekirdağ il Milli Eğitim Müdürlüğü ile Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü araslnda
imzalanan Eğitimde işbirliği Protokolü "nü,

"Kurul", il düzeyinde oluşturulan Proje Yönetim KuruIunu,

"Komisyon", il düzeyinde oluşturulan Pro.ie Yürütme Komisyonunu,

"Alt Komisyon" eğitim bölgelerinde oluşturulan Proje Yürütme Alt Komisyonlarını ifade eder.

Temel Esaslar

Madde, 5- Bu Protokolde belirtilen, eğitimde birliğine yönelik hizmetlerin her boyutunda çalışmalar,
aşağıdaki esaslara göre yürütülür.

. Çalışmalar mevzuata uygun olarak yürütülür.

. Çalışmalar bilimsel çerçeveye uygun oiarak gerçekleştiriIir.

' YaPılacak ÇalıŞmalarda, durum analizi, problem tespiti, çözüm yollarının belirlenmesi, uygulama,
izleme, değerlendirme, eğitim Ve paylaşım süreçleri işletalar.

ı Çalışmalar, Tekirdağ sınırları içerisinde yer alan Miıli Eğitim Bakanl|ğlna bağll eğitim kurumlarında,
eğitimin niteliğini arttlrlcl ve ilgili tüm paydaşları kapsayıcı şekilde planlanır ve yürütülür.

. Yapılan çalışmaların sonuçlan ilgiliIerce paylaşılır.

. Hizmetlerde, kullanılacak her tür metodoloji, teknik, sistem, araç Ve materyallerin bilimseı
standartlara uygunluğu sağlanır.
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. Hizmet tasarlml, işleyişi ve yayılımlnda, toplum tabanllllk Ve eşitlik esastlr.

. Tekirdağ il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumları, eğitimin
niteliğinin geliştirilmesinde akademik bilgi ve destek ile her tür rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerinden yararlanma haklana eşit oranda sahiptir.

. Yapılacak olan çalışmalar için projelendirme suretiyle destek ve sponsor arayışı içerisine 8irilecek
olsa da, faaliyetlerin parasal kaygılar içerisine girilmeden yürütülmesi esastır.

. Eğitimde birliği kapsamında, Tekirdağ il genelindeki her tür yönlendirme ve yürütme işleminde
"Proje Yönetim Kurulu " yetkilidir.

. protokolün yürütülmesinde, farklı alanlarla i|gili durum analizleri, problem(ler)in tespiti, öncelikli
çalışma alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlemelere yönelik planlı çalışmaların yürütülmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmalar Proje Yürütme Komisyonlarınca gerçek|eştirilir.

. kurul ve komisyon çallşmalarında kararların oybirliği ile alInması esastlr.

. kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, tarafların yetkili birimlerince belirlenir.

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

Taraflar ve Taahhüt

Madde.6- Bu protokolün tarafları ve yürütücüleri;

. Tekirdağ il Milli Eğitim Müdürlüğü ile i| genelindeki okul ve kurum müdürlükleri,

. Namık Kemal Üniversitesİ ile bu üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Araştlrma Merkezi, Yüksekokul
ve Meslek Yüksekokul yönetimleri,

"Eğitimde işbirliği" kapsamındaki hizmetler, taraflarln görev Ve hizmet alanlarına göre yapllacak
planlamalar ve sağlanacak mutabakatlarla yürütülür. Bu kapsamda işbu Protokol taraflarl, beşinci
maddede belirtilen esaslar çerçevesinde görev ve çalışma alanların|n özelliklerine göre, gerekli
işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt ederler.

İşbirliği Alanları

Madde. 7_ Bu Protokol kapsamlnda taraflar;

. Eğitim-Öğretim,

. Eğltim Yönetimi,

. Ders Dış| Etkinlikler

. Sağlık, Beslenme Ve Veli Destek çallşmalarl,

Olmak üzere dört temel alanda (ve ihtiyaç üzerine belirlenecek olan diğer alanlarda) işbirlaği içerisine
girilecektir.

Bu Protokol kapsamında, belirlenmiş alanlara yönelik aşağıda yer alan çahşmaların işbirliği içerisinde
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
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1. Eğitim-Öğretim Çalışmaları:

. Hazlrllk ve Yetiştirme Kurslarl, Etütleİ ve Ders Dlşl Destek Hİzmetleri

Üniversite son sınıf öğrencilerinin gönüllülük esas|na göre katılımları ile okullarımızda öğretmen
denetiminde yürütülmekte olan kulüp çallşmalarlna, yetiştirme kursu, etüt pro8raml Ve özel eğitim
öğrencileri için destekleyici özel eğitim programlarlna katılmalarına imkan sağlanacaktIr.

. zümre Toplantllar|nIn Etkili Klllnmasl

Branş düzeyinde yapılacak, il ve eğitim bölgesi zümre toplantılarına, ilgili branştan en az bir öğretim
üyesi veya görevlisinin danışman slfatıyla kat|lIml sağlanarak, eğitim öğretim çallşmalarlnln niteliğinin
artırllmasına çalışılacaktır. zümre toplant|larınln, protokolün ilgili kurul ve komisyonlarıyla bağlantısı
kurulacaktır.

o Üniversite Adayı öğrenci Pro8ram| (Mesleki Rehberlik)

Üniversate taraf|ndan ortaöğretim kurum|arının 11. Ve 12. sınıflarında okuyan öğrencilere, "üniversıte
adayı öğrenci kimliği " verilerek, üniversite kampüs ve kütüphane|erinden yararlanmalarına,
belirlenmiş derslere katllabilmelerine, arzu ettikleri öğretim üyeleri ile irtibata geçebilmelerine,
kariyer merkezlerinin hi2metlerinden yara rla nabilmelerine çalışılacaktır. İmkanlar dahilinde olmak
üzere, üniversitenin sunduğu diğer hizmetler sunuIacaktlr. Gerekli görüldüğünde aynı olanaklar,
ortaokulların 8. sınıf öğrencilerine de sunulmaya çalışılacaktır.

. Proje Haz|İlama ve Ya]lşmalara Kat|hm çahşmalaİl

Okullarımız katılmayı planladığı yerel, uIusal, uluslararası vb. proje ve yarışmalara hazırlık sürecinde
ihtiyaç duyulan teorik bilgi, teknik destek ve danışmanlık hizmeti üniversitenin ilgili fakülteleri ve
akademisyenleri tarafından sağlanacaktır. Üniversite-okul işbirliği ile ortak projeler yapılabilmesi ve
yarışmalara katılım imkanı sağlanacaktır.

. Öğretmen ve Öğretim Üyesi/Görevlisi Hareketliliği

İşbirliği çerçevesinde eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük, uygun olan branş ve alanlarda
zümre danışmanı olarak görev yapan öğretim üyesi veya öğretim görevlilerinin, belirlenen okullarda
derslere katı|maları ; karşılıklı olarak öğretmenlerin de üniversitedeki derslere dinIeyici olarak
katılmaları sağlanacaktır.

ı Okullara Danışman Akademisy€n Tahsisi

MillT Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde, birçok hedefte üniversiteler ve
akademisyenlerle okulların iş birliğinin artırılmas|nın önemi vurgulanmaktadır. Üniversite tarafından
gönüllülük esasına dayalı olarak tahsis edilecek akademisyenler ile okulların birlikte çalışmalarına
imkan sunularak, karşılıklı olarak katkl sunmasl amaç|anmaktadır

A ka d e m i syen l e ri n okul o :

Rehberlik, Koçluk, lşbirlikçi öğretim çalışmaları, Problem Çö2me Temelli Eğitim Uygu|amalarl,
Eylem araştırmaları, Mesleki gelişim, ortak planlama, Öğrenci öğrenmesinin desteklenmesi
ve geliştirilmesi, Öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunu]ması, Üniversitelerin tekno-
kent, müze, laboratuvar gibi etkinlik alanlarınln öğrencilere tanltllmasl ve açllmasI için
rehberlik yapılması, Velilere yönelik çalışmalarda yer alması gibi konularda destek sağlaması
hedeflenmektedir.
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Okul u n a ka d e mi sye nl e re :

ı Bilimsel araştlrma imkanl tanImasl, öğretmen de reyimi desteği sunması, amaçlanmaktadır.

. Mesleki ve Teknik Lise|erle Mühendislik Fakültel..ri ve Meslek Yüksek Okullarının İşbirIiği

ilimizin bir sanayi bölgesi olması ne Jeniyle, sanayiye vasıflı ara elem ın yetiştirmek amacıyla ilimizdeki

meslek lisesi öğretmenleri ile NKÜ Meslek Yüksek okulları Öğretim (ıyelerinin zaman zaman bir araya

gelmeleri sağlanacak, çallştaylar y; ıılacak, eğiticilerin eğitimi Ve ya;anan sorunlara çözüm üretme

konularında işbirliği yapılacaktır.

2. Eğitim Yönetimi Çalışmaları:

. Kısa Süreli Eğitimler

Tekirdağ ili eğitim kurumlarında €örev yapan öğretmen Ve yönet cilere yönelik, ihtiyaç duyulan

alanlarda toplantllar Ve hizmet içi eğ.'imler düzenlenecektir.

. Uzun Süreli (Dereceye Yönelik) Eğitimleı

imkanlar dahilinde, ilde görev yapan yönetici Ve iğretmenlere yönelik tezli-tezsiz yüksek lisans

programlan düzenlenecek; yüksek lisans ve doktor;, ırogramlarında Tekirdağ ili öğretmenlerine

kontenjan ayrılmaya çalışılacak; yönetici ve öğretmenü lrin üniveısite bölüm Ve birimlerinden özel

öğrenci statülü ders almalarının yolu açı|maya çalışılacal xr.

Namık Kemal Üniversitesi sürekli Eğitim Merkezi (NAK: lEM) tarafından hazırlanmak Ve yürütülmek

üzere, sertifika programları düzenlenecek; yönetic ve )ğretmenlerin belir|i aralıklar|a bu sertifika
programlarına katllmalarl sağlanacaktlr.

. Aİaştl]ma ve Yayın Çalışmaları

Proje Yönetim Kurulunca belirlenen alanlarda, eğitim, iğretim, \ öü etim Ve protokol kapsamlna giren

diğer çalışma alanlarında araştırmala yapılacaktır. A,aş!..| la sonu lan ve diğer çalışmaların sonuÇlan,

kitap, makale, dergi ve bülten gibi y ,yınlara döni'ştürülere ( ilgililer le ulaştlrllacaktlr.

. Proielendirme Çalışmaları

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmaların bazı arı, TÜ ıiTAK, Trakya Kalkınma Ajansı gibi

kurumlarla ulusa| düzeyde; bazıları da . B Destek Ve Hibe Progra nlan gibi uluslararası düzeyde proje

çalışmaları şeklinde yürütülecektir. 3 şekilde, protokolün _,tkinliği ve yaygın|ığı art|rllmaya

çalışılacaktır.

. Tez çalışmala.lnın Tekirdağ iline ı inlend rilmesi

Üniversite bünyesinde yürütülmek,e olan yük. ek lisans ve doktora tezleri ile araştırma

çalışmalarından Pro.ie Yönetim Kuruli ,,ıca uygun görüler ler, evren ve örneklem olarak Tekirdağ ilinde
yürütülecek; elde edilen sonuçlar ilgi|i erince paylaşılaca< ve protokol kapsamında yürütülecek işlerin

çözüm, uygulama, izleme, değerlendi, me aşamalarında kuiIanılacaktır.

. Üniversite veri Tabanlarının ve kü üphanesinin kullanıma Açılması
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Üniversitenin sahip olduğu ya da üye olduğu elektronik Vera tabanlarl ile kütüphaneden, ildeki
yönetaci Ve öğretmenlerin yararlanması sağlanacak, kütüphanenin kullanımı il öğrencilerine açık
ola caktır.

. Sosyal Medya ve iletişim çal|şmaları

Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, çal|şmaların tan|tılması, destek
sağlanması ve paylaşımın artırılması amacıyla, web sayfası, e-posta gruplan, sosyal medya
uygu lamalarından yararlanılacaktır. Bu çallşmalar, taraflarca oluşturulacak ortak bir ekİp taraflndan
yürütülecektir.

3. Ders D|ş| Etkinlikler (Kültür sanat ve spor) :

. sanatsal ve sportif kurs ve Etkinlikler

il genelindeki eğitim kurumlarında, üniversitenin ilgili bölümlerinde eğitim almakta olan son sınıf
öğrencilerinin gönüllü katlllmlarl ile sosyal, kültürel, sanatsal Ve sportif alanlarda kurs, etkinlik Ve
seminerler düzenlenecektir. il öğrencilerinin, üniversite öğrenci topluluklarının etkinliklerine katılımı
sağlanacaktlr.

. Okul Kulübü _ Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği

Universite bünyesinde faaliyet gösteren üniversite öğrenci toplulukları ile müzik, tiyatro, resim, 5por,
heykel, fotoğrafçılı( izcilik vb. alanlarında faaliyet gösteren okul öğrenci kulüpleri araslnda işbirliğİ
sağlanacaktlr. okul ve üniversite topluluk/kulüp çalışmalarının olabiIdiğince birbirlerinin
mekanlarında yapılması sağlanacaktır. Bu yolla, özellikle il öğrencilerinin sosyal gelişimleri
desteklenmiş olacaktlr.

ToPluluk/kulüp etkinliklerinin sergilenmesi ve sahnelenmesi yollan araştırılarak, katılımcıların yanında
okul toplumunun diğer paydaş|arına da görsel açıdan ulaştırılmasına çalışılacaktır. Okul salonlarında
hafta sonu, akŞam saatlerinde yapılacak sergi ve sahnelemeyle, okulu, çevrenin/mahallenin kültür
merkezi konumuna getirmeye çalışılacaktır. Koro ve topluluk elemanlarının okulları ziyaret ederek,
icra ettikleri sanat hakkında öğrencileri bilgilendirmeleri, enstrümanlarını tanıtmaları, konser
vermeleri ve zaman zaman öğretmen ve öğrencilerle birlikte mini konser verme|eri sağlanmaya
ça lışılacaktır.

. okul Kulübü - Ülke Düzeyindeki Kulüp/Topluluklar Arasındaki işbirliği

Okul kulüPleri ile ülke düzeyindeki takım, kulüp, sanatçı, sporcu işbirliği sağlanarak, katılımcı
öğrencilerin motivasyonunu artırılmaya ve projenin ülke düzeyinde tanıtımı ve yaygınlaştır|lması
sağlanmaya ÇallŞllacaktlr. Bu tür işbirlikleri, veli ve halkın da olaya müdahil olmaslnl ve bu tür
etkinliklerin ilimizde daha çok benimsenmesini, yayılmasınısağlayacaktır.

. Tüm Çalışmaların sahnelenmesi

Gü2el sanatlar, spor Ve diğer alanlarda yürütülen etkinliklerin okul, okul çevresi ve üniVersite
kesimince paylaşılmasının yanl slra, Proje Yönetim Kurulunca uygun görülenler her flrsatta, ilçe, il ve
ülke düzeYinde düzenlenen 8üzel sanatlar, spor ve her türlü kültürel etkinliklerin içerisine dahil
edilerek, sergilenmeye/sahnelenmeye çallşılacaktır. Tekirdağ'ın okullaru kültür merkezleri; spor
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4. Sağlık, Beslenme ve veli Destek Çahşmalan:

. Sağlık Taramaları

Üniversitenin, ilgili fakülte ve birimleri (sağlık bilimleri) vas|tasıyla, okullarda özellikle yeni kayıt olan
Ve öğretim düzeyleri değişen öğrencilere yönelik olarak göz, diş, işitme, kalp Vb. alanlarda sağl|k
taramalarl yapılması sağlanacaktır. Problem belirlenen öğrencilerin ilk aşama tedavileri yapılmaya

çallşllacak; gerek tedavinan etkililiği gerekse problemin seyri, öğrencilerin öğretim düzeyi geçişlerİnde
izlenecek Ve değerlendirilecektir. Sağllk taraması sonuçlan diğer veriler ışığında bilimsel olarak ele
alınarak, Tekirdağ ilinde görülen sağlık sorunlarının ortaya çıkma sıklığı ve nedenleri araştırılıp,
raporlaştlrl lacaktlr.

Psikolojik desteğe ihtiyacl olan öğrencilere, ün|Versitenin psikoloji, sosyoloji ve rehberlik
bölümIerinden gerekli akademisyen desteği sağlanacaktır.

. Sağlık Eğitimleri

Üniversite halk sağlığı birimleri vasıtasıyla, öğrenci, ve|i ve/veya il halkına yönelik bilgilendirici
seminer ve toplantllar düzenlenecektir.

. Beslenme Yardımı

Pro.je Yönetim Kurulu taraflndan belirlenen ekonomik düzeyi düşük bölgelerde, öğrencilere yönelik
yemek/yiyecek yardımı yapılmaya çalışılacaktır.

. Meslek Edindirme Kursları

Halk Eğitim Merkezi ve Üniversite işbirliğinde, öğrenci velilerine yönelik meslek edindirme kursları
açılması sağlanarak, üretim atölyeleri kurulacak; burada üretilen ürünlerin pazarlanması yoIuyla
velilere maddi destek olunmaya çalışılacaktır.

Eğitim seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla, ve|iler açık öğretime yönlendirileceklerdir.

Tarafl arın sorumluluk ve yükümlülalkleri

Madde.8- Protokol kapsamındaki çalışmaların yürütülmesinde tarafların temel sorumlulukları genel
olarak aşağıdaki gibidir:

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

. Tüm taraflar arasında igbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek,

. Proje Yönetim Kurulu, Proje Yürütme Komisyonları ve Proje Yürütme Alt Komisyonlarl için her tür
donanıma sahip uygun çalışma ortamları hazırlamak,

. Okullarda yapılacak olan çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik
gereken bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak,

. İşbirliğinin öngördüğü faaliyetler için destek olmak,
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salonları; açık gösteri alanları; tarihi, kültürel Ve turistik ye.leri; 8ü2el sanatlar, spor ve diğer alanlarda
yapılan etkinliklerin sergileneceği, sahneleneceği bir şenliğe, şölene, festivale dönüştürülebilecektir.



. Çalışmalara yönelik gereken organizasyonları yapma ve insan kaynağını sağlamak,

. oku|lardaki uygulamaların sağhklI bir şeki|de yürütülebilmesi, izlenmesi ve değerlendirilebilmesi
amacıyla gereken önlemleri almak,

. İşbirliği yapılacak alanlara yönelik yeterli insan kaynağı desteği sağlamak,

Tekirdağ Namık Kemal Ünivefsitesi Rektörlüğü

. İşbirliği yapılacak alanlara yönelik yeterli insan kaynağı desteği sağlamak,

. Protokol kapsamındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli sayıda öğretim üyesi ve öğrenciyi
görevlendirmek,

. Akademik personelce verilecek hizmet|erde aksamaların yaşanmaması için gereken önlemleri
almak,

. universitenin fiziki
hazırlamak,

imk6nlarından öğrenci ve öğretmenlerin de yararlanabileceği fırsatlar

. Fakülte, Enstitü, Araştırma Merkezi, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarını okullarla ilişkilendirme
ve gereken bilgilendirmeleri yapmak,

Protokolün ve Çalışmaların Yönetimi

Madde.9- İşbirliği kapsamında planlanan çalışmaları yürütmekle sorumlu olan protokol yönetimınin
yapısal organizasyonu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

. Protokolün yönetami il düzeyinde kurulacak olan "Proje Yönetim Kurulu'' ve ''Proje Yürütme
Komisyonları" ile eğitim bölgesi düzeyinde kurulacak "Proje Yürütme Alt Komisyonlarından" oluşur.

. Pİoje Yönetim Kurulu, Tekirdağ il Milli Eğitim Müdürü, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardlmc|sl,
Tlp Fakültesi Dekanl, iktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi Dekanl, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü, Tekirdağ iı Milli Eğitim şube
Müdürü Ve sekretaryadan oluşan bir üst yönetim organıdır.

. Proje Yönetim Kuruluna kurul üyeleri tarafından bir başkan seçi|ir.

. proje yönetim kurulu, projenin il düzeyinde uygulanmasını sağlamak, uygulama sonuçlarını
değerlendirmek ve geliştirmekle sorumludur.

' Eğitimde işbirliği kapsamında, Tekirdağ ili genelindeki her tür yönlendirme ve yürütme işleminde
Proje Yönetim Kurulu yetkilidir.

. Proje Yönetim Kurulu, belir|i aralıklarla toplanarak karar, p|anlama, koordinasyon, izleme,
değerlendirme, gelİştirme Ve yayglnlaştlrma görevlerini yerİne getirir.

' Her bir çalışma alanında hangi işlerin yapılacağı, hangi işlere öncelik verileceği, Proje Yönetim
kurulu tarafından belirlenir.
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. Protokol kapsamındaki çalışma alanlarının her biri içın (Eğitim_Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ders Dlş|
Etkinlikler, Sağlık-Beslenme-veli Destek) olmak üzere bir Proje Yürütme Komisyonu oluşturulur.
Proje Yürütme Komisyonları, çalışma alanını ilgilendiren fakülte/fakültelerden b.j./bneı;
enstitü/enstitülerden bir/birer; ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden birlbirer Şube Müdürü, Sürekli
Eğitim Merkezinden bir/birer temsilci; eğitim bölgesinin koordinatör okul müdürü, eğitim bölgesi okul



müdürleri temsilcileri (en fazla üç), eğitim bölgesi zümre başkanlarl temsilcilerinden (en fazla üç)
oluşur (Bakınız EK 1. Protokol Yönetim Şemas|).

. Proje Yürütme Komisyonlarl, çalışma alanlarınln niteliğine göre, gerekli teknikleri kullanarak
protokol kapsamlndaki işlerin planlanmaslnl, yürütülmesini Ve değerlendirilmesini sağlarlar.

. Komisyonlar il düzeyinde, Proje Yönetim Kurulu bünyesinde çalışırlar,

. Proje Yönetim Kurulu, gerek görmesi durumunda kendi temsilcilerini komisyon çalışmalarına
katabilir.

. Eğitim bölcelerinde, protokol kapsamındaki çalışmaların yürütülmesinde kurul ve komisyonlar ile
okullar arasındaki bağlantıyı sağlamak; komisyonların çalışmalarının bölge okullarında uygulanmasını
sağlamak; bölge düzeyinde farklı alanlarla ilgili durum analizleri, problem(ler)in tespiti, öncelikli
çalışma alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlemelere yönelik planlı çalışmaların yürütülmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalışmaları yürütmek üzere Proje Yürütme Alt Komisyonlarl
oluşturulur.

. Proje Yürütme Alt Komisyonlarl, Tekirdağ eğitim bölgelerinin her birinde, fakülte/enstitü, eğitim
bölgesi koordinatör okul müdürü, eğitim bölgesi okul müdürü temsilcisi (en fazla üç} ve eğitim bölgesi
zümre başkanları temsilcilerinden (en fazla üç) oluşur.

. Kurul ve komisyon çalışmalarlnda kararların oybirliği ile alınmasl esastlr.

. Eğitim işbirliği kapsamındaki tüm çallşmalar, yapısal planlamada yer alan kurul ve komisyonlar
taraf lndan gerçekleştirilir.

. Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, tarafların yetkiIi birimlerince belirlenir.

Planlama ve Uygulama

Madde. 10- Protokol kapsamında yürütülecek hizmetler, tarafların katılımı ile hazırlanacak kısa, orta
ve uzun vadeli planlamalara göre düzenlenir ve geliştirilir.

Tarafların konumlarında ve Protokole dahil hizmetlerin işleyişinde ortaya çıkan yeni durumlara göre
gerekli değişiklikler, tarafların katılımı ile ele alınır ve gerekli düzenlemeler, oluşturu|acak bir plan
dahilinde yapılır.

Hizmetlerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin çalışmalarda gerektiğinde taraflarca, çalışmaları
Yürüten kurum ve birimlere, işbirliği ve koordinasyon alanlarının özelliklerine göre, teknik, personel
ve benzeri kurumsal destek sağlanır.

Geçerlilik ve süre

Madde. 11- Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. süre bitiminde hiçbir
ihtara gerek kalmaksızın Protokol hükümleri kendiliğinden sona erer.

Değişiklik

Madde. 12- Bu Protokol hükümlerİnde taraflar karşlllklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler
ya pa bileceklerd ir.
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Bu değişiklikleri gösterir bel8enin taraflarca imzalanarak, imzalı protokol metnine eklenmesi, ek bir
protokole ihtiyaç blrakmadan uygulama için yeterli olacaktır.

protokolün Feshi

Madde. 13- Tarafların karşı|ık|ı mutabakat| ile protokol her zaman için feshedilebilir.

Eğatimde işbirliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, Protokolün feshine neden olacak çekilmeler, söz
konusu taraflara bir yasaI yükümlülük getirmez.

Yasal İkametg6hlaı

Madde. 14- Taraflar, aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgeh olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere
yapllacak tebligatlar geçerli olacaktır.

. Tekirdağ ll Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres: 100.Yll Mahallesi inci Sokak No:15 süleymanpaşa/rEKiRDAĞ

Telefon: 0282 76| 20 1I

. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Adres: Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltl Yerleşkesi Süleymanpaşa/ıeKiRonĞ

Telefon: 0282 250 00 00
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Madde, ı5- işbu Protokol, taraflarca 15 (on beş) madde, 15 (on beş) sayfahk protokol metni olarak
iki as|l nüsha olacak şekilde ..../..../2oI9 tarihinde tanzim ve lmza edilmiş olup, Protokolün bir nüshasıTekirdağ il Milli Eğatim Müdürlüğü, bir nüshası NamIk kemal üniversitesi Rektörlüğü taraflndan
muhafaza edilecektir.

işbu Protokol imzalandlğl tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlük

Tekirdağ il Mi|li Eğitim
Müdürlüğü

rsan ULUSAN

Tekirdağ il Milli Eğitim Müdürü

Taraflar

Tekirdağ Namık ün

Prof. şAHiN

Tekirdağ Namlk Kemal Üniversitesi

Rektörü
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