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AMAÇ

MADDE 1:

Bu protokol, SALİH AYDIN MESLEKİ KOLEJİ Müdürlüğü ile KARABÜK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI arasında kaynaşma, dayanışma, işbirliği, mesleki eğitim iş birliğini artırmak 
kurum ve okul arasında köprüler kurulmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup taraflar 
arasındaki görev ve sorumlulukları tanımlamaktır.

KAPSAM

MADDE 2:

Bu protokol, SALİH AYDIN MESLEKİ KOLEJİ Müdürlüğü ile KARABÜK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI arasında MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ’ kapsamında yapılacak iş ve 
işlemler, usul ve esaslar görev ve sorumlulukları kapsar.

YASAL DAYANAK:
MADDE 3:

1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği
3. MEB Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği
4. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği
5. 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
6. MEB 17.06.2008 tarihli ve 2090 sayılı Kardeş Okul Projesi Genelgesi
7. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
8. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu ve İlgili 

Yönetmelikleri

TARAFLAR

MADDE 4: Bu protokolün tarafları

a) SALİH AYDIN MESLEKİ KOLEJİ Müdürlüğü; Barış Mahallesi Arap Hacı sok. No: 
7 SAFRANBOLU / KARABÜK "OKUL" olarak geçecektir.

b) KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (Bayır, Hürriyet Cad. No:58 D:l, 
78100 KARABÜK/MERKEZ "KURUM" olarak geçecektir.
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YÜKÜMLÜLÜKLER

MADDE 5:

5.1. KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Kurumun üst birliği olan TOBB' un mesleki eğitimin gelişmesine ve yaygınlaşmasına 
yönelik olarak kurduğu veya iştirak ettiği kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak 
çalışmalarda okulun görev almasını sağlamak.

2. Okul- Kurum işbirliğiyle Teknoloji ,AR-GE,Mükemmeliyet Merkezleri vb.Eğitimin 
kalitesini arttıracak,yeni meslek alanları yaratacak şekilde ortak projeler oluşturmak.

3. İhtisas alanında başarılı öğrencilerin okul sonrası işe yerleştirmeyi sağlamak

4. Proje kapsammda Kurum ve okul arasında protokolün takibi,yürütülmesi ve 
sürekliliğini sağlamak amaçlı kurullar veya çalışma ekipleri kurulması durumunda 
yetkili görevlendirmek

5. Eğitimde mevzuatın izin verdiği ölçüde mesleklerin tanıtımında ve uzmanlık 
gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan alanlarda üye firma veya kurumlardan eğitici 
temini yaparak öğrencilerin tecrübelerini arttırmak.

6. Okul çalışanlarını motive etmek amacıyla okul ve kurum arasında iletişim sağlamak, 
ziyaretler ve okul günleri düzenlemek, bu konuda karşılıklı destek sağlamak.

7. Sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler ve okul günlerine katılım ve destek sağlamak.

8. Okulda çeşitli alanlarda seminer ve eğitim çalışmaları yapmak üzere danışmanlık 
faaliyetinde bulunmak.

9. Ortak faaliyetleri kamuoyuna duyurmak ve faaliyetleri web sayfasında tanıtmak.

10. Yurt dışı öğretmen ve öğrenci değişimini sağlayan projeleri ortaklaşa gerçekleştirmek.

11. Okulun gerçekleştireceği "Kariyer Günleri" vb. meslekleri tanıtım ve özendirmeyi 
amaçlayan faaliyetlerde işletme sahiplerinin etkinliklere katılımını organize etmek

12. Öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla Kamu Kurumlan işbirliğinde faaliyetleri 
veya meslek fuarları organize etmek

13. Okulda bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda ulusal ve uluslararası derece 
elde eden öğrencileri ödüllendirmek.

14. Okulun ülke ve il çapmda düzenlediği bilimsel sanatsal kültürel ve sportif etkinliklere 
katılım sağlamak.

15. Mesleki eğitimde öğrencilerin ilgilerine göre mesleki gelişimlerini sağlamak üzere 
staj ve benzeri eğitim imkânını kurum bünyesinde veya talep eden üyeleri içerisinde 
sağlamak bu konuda protokollerin imzalanması konusunda öncülük yapmak.

16. Ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan hibe desteği alacak ortak proje 
çalışmaları yapmak.
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17. İhtiyaç sahibi öğrencilere yılın belli periyotlarında yapılan kurum yardımlarından 
yararlanmalarını sağlamak

18. Protokol sürecinde ihtiyaç duyulan alanlarda alınacak ortak kararları uygulamak

19. Okulun atelye için ihtiyaç duyduğu fiziki mekanı bulmak

5.2. SALİH AYDIN MESLEKİ KOLEJİMÜDÜRLÜĞÜNÜNYÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Proje kapsamında Kurum ve okul arasındaprotokolün takibi,yürütülmesi ve 
sürekliliğini sağlamak amaçlı kurullar veya çalışma ekipleri kurulması durumunda 
yetkili görevlendirmek.

2. Kurumun üst birliği olan TOBB'un mesleki eğitimin gelişmesine ve yaygınlaşmasına 
yönelik olarak kurduğu veya iştirak ettiği kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak 
çalışmalarda uzman öğretmenleri görevlendirmek

3. Okul- Kurum işbirliğiyle Teknoloji,AR-GE,Mükemmeliyet Merkezleri vb. Eğitimin 
kalitesini arttıracak, yeni meslek alanları yaratacak şekilde ortak projeler oluşturmak.

4. Mesleklerle ilgili yapılacak mevzuat çalışmalarında ilgili kurumlarla çalışmak

5. Ortak faaliyetleri kamuoyuna duyurmak ve faaliyetleri web sayfasında tanıtmak.

6. Yurt dışı öğretmen ve öğrenci değişimini sağlayan projeleri ortaklaşa gerçekleştirmek.

7. Ulusal ve uluslararası hibe veren kurumlardan hibe desteği alacak ortak proje 
çalışmaları yapmak.

8. Okulun uygun bir yerinde Kurumun adı, amaç ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri 
içeren köşe oluşturmak

9. Kurum tarafından protokol kapsamı içinde istenecek bilgi ve belgeleri vermek,

10. Maddi güçlülüğü olan ailelerin çocukları ile ilgili olarak kurum tarafından istenecek 
bilgileri vermek, Kurum tarafından bu gibi öğrencilere yapılabilecek ayni ve nakdi 
yardımları ilgili öğrencilere ulaştırmak,

11. Okul tarafından seçilecek öğrencilerin yılda en az ldefa kurumu ziyaret etmelerini 
sağlamak,

12. Kurum personelinin protokol kapsamı içinde okula yapacakları ziyaretlerde 
evsahipliği görevi yapmak.

13. Okulun üstlendiği proje vb. çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde kurum müdürlüğü 
ile işbirliği içerisinde hareket etmek.

14. Kurum personeli tarafmdan okulda konferans, araştırma ve seminer gibi eğitici 
faaliyetler, sosyal etkinlikler gibi çalışmaların yapılmasına izin vermek ve gereken 
kolaylığı sağlamak,
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15. Okulun varsa çok amaçlı salonlarını, kütüphane ve spor tesisi gibi alanlarım ilgili 
kurumlarm talepleri halinde okuldaki eğitimi aksatmayacak şekilde kullanmalarını 
sağlamak,

16. Kurumla birlikte gezi, inceleme, spor, kahvaltı vb. programlan planlayarak 
uygulamak.

17. Okulda yapılan sportif faaliyetler, kültürel etkinlikler, kermes, okuma şenliği, bilim 
fuarı ve okul günleri gibi önemli etkinlik ve organizasyonlara Kurumu davet etmek ve 
bu konularda bilgilendirmek,

18. Kurumun uzmanlık alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda kurumun teknik ve 
varsa akademik personelinden yararlanmak, öğrencilere, öğretmen ve tüm personele 
yönelik mesleki ve teknik rehberlik ve eğitim almak amacıyla kurumla iletişime 
geçerek teknik destek talep etmek,

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 6:

Protokolde yer almayan hususlar, ek protokol yapılarak ve/ veya taraflar arasında iyi niyet, 
karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir.

MADDE 7:

Kurum ve Okul ortak kararla yapılacak ve maddi destek gerektirecek faaliyetlerin dışında 
yapılacak faaliyetlerden ücret talep etmeyeceklerdir.

MADDE 8:

Bu protokolün yürürlüğü iki taraftan en son tarafın imzaladığı tarihte başlar ve 
/•5'.yıl(sürenin belirlenmesi taraflara bağlı)devam eder, taraflar gerekli gördüğü takdirde 
protokolü tek taraflı fesih hakkını kullanır.

YÜRÜRLÜK

Bu protokol 8 madde ve 5 sayfadan ibaret olup, lif./£ü./2020 tarihinde üç nüsha olarak 
imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

SALİH AYDIN MESLEKİ KOLEJİ ADINA KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI ADINA
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