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Taraflar
Madde l- Bu Protokolün tarat'ları Süleymanpaşa Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ' dir,n
a) Süleymanpaşa Kaymakaınlıgı-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres :l00.Yıl Mah. Atatürk Bulvarı Onursal Sokak No:9 SüIeymanpaşa/Tekirdağ
Telefon
Faks
E-posta

b) Tekirdağ Namı
Adres
Telefbn
Faks
E-Posta

Tanımlar
Madde 2- ( l) Bu Protokolde geçcn:

Valilik/Kaymakamlık

Müdürlük

Kurum/I(uruluş

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul
Yönetim Kurulu (MTOYK)

MTOYK Başkanı

Sü lcymanpaşa Kaymakaml ığın ı,

Süteymanpaşa Ilçe Milli trğitim Müdürlüğünü,

Tekirdağ Nam ık Kemal Ün iversitesini,

Merkez ilçelerde il, ilçelerde ilçe milli eğitim müdürlükleri
bünyesinde kuru lan kurulu,

Merkez ilçelerde it milli eğitim müdürü veya mesleki ve
teknik eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü,
diğer ilçelerde iIçe milli eğitim müdürü veya mesleki ve
teknik eğitimden sorumlu şube müdürünü,

0 282 262 03 58

0282262 03 60
su l ey m an pasa5 9(@m e b. gov. tr

k kemal Ünivcrsitesi
Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:l Süleymanpaşa/Tekirdağ
0 282 250 00 00
0 282 250 99 07
persone l (d,n ku.ed u,tr

if'ade eder.
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Amaç
Madde 3- t]u Protokolün amacl. mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmalarında

taraflarla yapılacak iş birliğinin usul ve esasları ile tarafların görev ve yüküm|ülüklerini belirlemektir.

Kapsam
Madde 4- Bu Protokol Mesleki vc l'ckııik Eğitim Cenel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarını

kapsar.

Dayanak
Madde 5- Bu Protokol. l739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu.3308 sayılı Mesleki Eğitim

Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının 'l'eşkilat ve Cörevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, l0. Kalkınma Planı,2016
Yılı Programı. 1'ürkiye Mesleki ve'l'eknik Eğitim Strateji BeIgesi ve Eylem Planı (20l4-20l8) ve 65.
Hüküınet Prııgram ı na dayan ı l arak hazı rlan m ı ştı r.

Tarafların yükü mlülü kleri

Madde 6- ( l ) Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yükümlülükleri şunlardır:
a) Mesleki ve ]'eknik rğitiın ()kul Yönçtim Kııruluna üye vermek,
b) Mesleki ve I'eknik f:ğitinı ()kul Yönetim Kurulıınun sekretarya işlerini yürütmek,
c) Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar

doğrultusunda gerekli tedbirleri almak,

(2) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin yükümlülükleri şunlardır:
a) Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kuruluna üye vermek,
b) Mesleki ve l-eknik tığitiın ()kul Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar

doğrultusunda gerekli tcdbirleri almak.

İş Birliği Konuları

Madde 7- (l)'I'arafların Mesleki ve'l'eknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK)
çalışmaları kapsamında yapacağı iş birliği konu|arı şunlardır.

İlZilçe milli eğitim müdürl(.ikleri. nıesleki ve teknik ortaöğretim kurumu müdürlükleri,
sektör ve meslek kuruluşları. yerel yönetim ve ilgili kamu kurum ve kuruluş
temsilcilerinin bir araya geldiği. yerel ve bölgeseI düzeyde mesleki ve teknik eğitim ile
ilgili konuların ve sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin geliştirildiği bir platfbrmun
iıl uşınasın ı sağlamak,

Mesleki ve teknik eğitim alanında taraflar arasındaki iş birliğini aıtırmak ve sürekli hale
getirmek.

Mesleki ve teknik öğretim programlarının. ilgili sektörün ve iş piyasası aktörlerinin
beklentileri doğrultusunda geliştirilınesine katkı sağlamak.

a)

b)

c)

l
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O; İlZİlçe genelindeki mesleki ve teknik oıtaöğretim kurumlarında açılacak veya kapatılacak
meslek alanı ve dallarıııııı vercl iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda, sektörle işbirliği
;-apı larak bel irlen mesin i sağlaınak.

e) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının eğitim oı,tamlarının nitelikli bir mesleki ve
teknik eğitim yapılabilecek şekilde iyileştirilmesinde. bina yapım ve onarımında, atölye
ve laboratuvar ihtiyaçları ile eğitim araç-gereci. makine-teçhizat ve diğer donatım
malzemesi ihtiyaç ların ı n karşı lanması nda tarafları n katkısı n ı sağlamak,

f) Atölye/laboratuvar ve ycterli dtınanımı bulunmayan meslek alan ve dal eğitimlerinin
sektörle işbirliği yapılarak. işletmelerin eğitim birimlerinde yapılmasını sağlamak,

g) Öğrencilerin 3308 sayı[ı Mesleki Egitim Kanunu gereğince yapmak zorunda olduğu
işletmede mesleki eğitim (beceri eğitimi) ve staj imk6nlarının artırılmasını ve
iyi leştiri lmesin i sağlamak.

h) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında
istihdam edilmeleri için sektör desteğini sağlamak,

i) ()ılaokul öğrencilerinc ve ı-ııesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören
öğrencilere vönclik mesleki rchbcrlik çalışınalarına taralların destek olmasını sağlamak,

j) Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin scısyal, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif
etkinlikleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında dtizenlenecek yarışmaları desteklemek,

k) Yerel ve bölgesel İhtİyaç,|al doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde kalite ve verimliliği
art| rmaya yönel ik proj e|er hazı rlanması n ! ve uygu lanmasın ı sağlamak,

l) Mesleki ve teknik eğitim öğrcncilerinin meslek ahIakı ve ahilik değerlerine sahip olarak
1,etiştirilmelerinde taratlarııı dcstcğini almak. bıı doğrultuda taraflar ile iş birliği yapılarak
meslek alanlarına göre alıilik kültürüınüze uygun mczuniyet programları düzen|emek,

m)Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini sağlamak üzere düzenlenecek
hizmet içi eğitimlerin sektörle iş birliği yapılarak işletmelerde işbaşı eğitim şeklinde
yapılmasını desteklemek.

n) İşletmeikurum/kuruluş çalışanlarının mesleki ve teknik eğitim alanında ihtiyaç duydukları
eğitimlerin. eğitim-öğrctiıı-ıi aksatınayacak şckilde mesleki ve teknik eğitim kurumları ile
işbi rl iği yapı larak di.izeıı lennıesi n i sağlamak.

o) Yerel ve bölgesel düzeyde mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler. veliler ve kamuoyu
nezdinde basılı. görsel ve işitsel materyaller ile tanıtımı için sektörün ve yerel

1,önetim lerin desteğini almak.

p) Sektörle etkili işbirliği yapan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu yöneticileri ve
öğretmcııleri ilc başarılıöğrencileri teşvik edici f'aaliyetlerde bulunmak,

Genel Hükümler

Madde 8- ( l) Bu protokolde hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Bu protokol kapsamında yapılacak toplantılara katılanlara hiçbir ad a|tında ücret ödenmez,
(3) Protokolde hüküm altına alınmal,an hususlar ve ilgili mevzuatında bulunmayan hükümler

tarat'lar arasında iyi niyet. karşılıklı aı-ılaıış çerçevesinde çözümleııir.
(a) İş birtiği taratl prcıtokoldc ),cr alan 1Likümlülüklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir

gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.
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pr<ıtokolün sü resi ve yürürlük

Madde 9_ 1l) Bu Protokolün sürcsi 5 (beş) ylldır.
(2) Protokole uyulmadığı hallerdr. taraf'ların karşılıklı olarak

şa(ıyla Protokol t'esih edi lebilir.
(3) T'araf)arın talebi h6lindc gercktiğinde karşılıklı mutabakat ile

ve süre uzatı labilir.
(4) Süleymanpaşa Kaymakaınlığı nıücbir sebeplerle hcrlıangi

yapmadan protokolü f'eshedebil ir.

önceden yazılı bilgi vermeleri

protokolde değişiklik yapılabilir

bir açıklama ve ön bildirim

Madde l0- Bu protokol hükümlerini ilgili tara ar müştereken yürütür. Bu Protokol I (on)!
r.

Ünal MAMtjR

İlçe Mit|i lJğitim Mü

Tawar ŞA§MAZ

maddcden 2 (iki)

Kal,ınakaırı V.


