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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

“ESKİŞEHİR İLİNDE EĞİTİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ” 

İşbirliği Protokolü 

Taraflar  

Madde 1- Bu protokolün tarafları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Eskişehir İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü’dür. Sözkonusu protokol “Eskişehir İlinde Eğitimin Güçlendirilmesi” için 

aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla imzalanmıştır.  

 

Amaç  

Madde 2- Bu protokolle; 

a) Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda/Kurumlarda eğitimin niteliği ile ilgili 

öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, 

plânlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin bilgi / beceri / yetkinlik seviyelerini 

yükseltecek olan bütün eğitim hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak, 

b) Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlarda görev yapmakta olan 

öğretmenlerin ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

öğretmen adaylarının mesleğe yönelik niteliğinin arttırılması ve eğitim paydaşlarının sosyal, 

kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması, 

c) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan öğretim 

elemanlarının akademik çalışmalarını yürütürken Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

okulları uygulama alanı olarak değerlendirebilmelerine imkân sağlamak suretiyle, teorik 

çalışmalarla uygulama arasında işbirliğinin temin edilmesi ve böylelikle eğitimin 

güçlendirilmesi, amaçlanmaktadır. 

 

Kapsam ve Yürütme 

Madde 3- Bu protokol, ikinci maddede belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde, 

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki 

eğitimde işbirliğine ait usul ve esasları kapsar. Sözkonusu usûl ve esaslara ait süreçler Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

oluşturulacak komisyonlar tarafından yürütülür.  
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Dayanak  

Madde 4- Bu Protokol;  

 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,  

 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

 Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 5-  

“Üniversite”: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,  

“Fakülte”: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini, 

“Müdürlük”: Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünü, 

“Protokol”: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

arasında imzalanan “Eskişehir İlinde Eğitimin Güçlendirilmesi”ne dair protokolü,  

"Komisyon": İl düzeyinde protokol taraflarınca oluşturulan Alt Komisyonları,  

ifade eder.  

 

Protokol Esasları  

Madde 6- Bu Protokolde belirtilen, eğitimde işbirliğine yönelik faaliyetler/çalışmalar, aşağıdaki 

esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.  

 Çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK vb. mevzuatlara uygun olarak yürütülür.  

 Çalışmalar, Eskişehir il sınırları kapsamında yer alan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

Okullarda/Kurumlarda ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, ilgili tüm 

paydaşları kapsayacak biçimde, eğitimin niteliğini arttırmaya yönelik olarak plânlanır ve 

yürütülür.  

 Yapılan çalışmaların sonuçları bilimsel içerikli raporlar hâlinde, ilgililerle ve kamuoyu ile 

paylaşılır.   

 Protokolün yürütülmesinde, ilgili alanlarda durum analizleri yapılarak, öncelikli çalışma 

alanlarının belirlenmesi ve muhtemel çözümlere yönelik plânlı çalışmaların yürütülmesi, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi için “Proje Yürütme Kurulu” ve  “Alt Komisyonlar” kurulur.  

 Kurul ve Komisyon çalışmalarında kararların oybirliği ile alınması esastır.  

 Kurul ve Komisyon üyeleri, tarafların yetkili birimlerince (Dekanlık ve Müdürlük) belirlenir 

ve gerekli görülen süre boyunca atanır.  
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 Taraflara bağlı Kurumlar, Yürütme Kuruluna protokol çerçevesinde önerilerde 

bulunabilirler. Yürütme Kurulu bu tavsiyelerden / önerilerden uygun bulduklarını onaylar ve 

alt komisyonlar bu doğrultuda çalışmalarını yürütürler. 

 Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm Okullar/Kurumlar, akademik destek ve 

danışmanlık hizmeti alma hakkına sahiptir.  

 Bir akademik/bilimsel araştırma esnasında, etik kuralların ihlal edilmesi ve/veya kişilik 

haklarını zedeleyici bir eylemde bulunulması durumunda, Yürütme Kurulu tarafından 

belirlenecek komisyon ile ilgili işlemler yürütülür.  

 Yapılacak olan çalışmalar için kurumlardan yeterli maddi destek sağlanamadığı durumlarda, 

projelendirme veya destekleyici bulma vb. süreçler işletilir. 

 Karşılıklı kurumsal görevlendirmelerde ücret ödenmez. Gerektiğinde, taraflar yalnızca kendi 

personeline ait ücret ödemesi yapar. Taraflar, üstlendikleri çalışmalarla ilgili diğer harcamaları 

(harcırah, kırtasiye, demirbaş, yol-yemek gider vb. harcamaları) kendileri karşılar. Müştereken 

yürütülen çalışmalarda, ilgili kurumlar tarafından görevlendirme / mekân / karşılama vb. 

kolaylıklar sağlanır.  

 

Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri 

Taraflar ve taahhüt  

Madde 7- Bu protokolün tarafları ve yürütücüleri;  

 Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü,  

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı  

"Eğitimde İşbirliği" kapsamındaki faaliyetler, tarafların görev/faaliyet alanlarına dair yapılacak 

plânlamalar ve sağlanacak mutabakatlarla yürütülür. Protokol tarafları, bu işbirliği protokolünde yer 

alan 12 (on iki) madde ile belirlenen esaslar çerçevesinde, görev ve faaliyet alanlarının özelliklerine 

göre, aşağıdaki gerekli iş birliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt ederler.  

 

Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Taahhütleri  

 Protokol Yönetim Kurulu, Protokol Yürütme Kurulu ve Alt Komisyonlar için uygun çalışma 

ortamlarını hazırlama, 

 Protokolü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm paydaşlara duyurma, 

 Okullarda yapılacak olan çalışmalar hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik 

gereken bilgilendirmeleri yapma ve gerekli donanım / altyapı / imkânları sağlama, 

 İşbirliğinin öngördüğü faaliyetler için maddî destek ve destekleyici bulma çalışmalarını 

yapma, 

 Çalışmalara yönelik gerekli organizasyonları yapma ve insan kaynaklarını sağlama,  
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 Okullardaki uygulamaların sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli önlemleri alma. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünün Taahhütleri 

 Protokol Yönetim Kurulu, Protokol Yürütme Kurulu ve Alt Komisyonlar için uygun çalışma 

ortamlarını hazırlama, 

 İşbirliği yapılacak alanlara yönelik yeterli insan kaynağı desteği sağlama, 

 Protokol kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli sayıda öğretim elemanı 

ve öğrenciyi görevlendirme, 

 Müdürlüğe bağlı personelin, protokol çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, 

Üniversitede/Fakültede bulunan derslik, toplantı salonu, laboratuar vb. mekânlardan 

yararlanmasına sağlama,   

 Fakülte, Bölümler ve ilişkili diğer birimlere gereken bilgilendirmeleri yapma. 

 İşbirliğinin öngördüğü faaliyetler için maddî destek ve destekleyici bulma çalışmalarını 

yapma, 

 Üniversitedeki uygulamaların sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, izlenmesi ve 

değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli önlemleri alma. 

 

İşbirliği alanları  

Madde. 8- Bu Protokol kapsamında taraflarca;  

a) Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri,  

b) Ortak proje çalışmaları ve bilimsel faaliyetler, 

c) Öğretmen ve Akademisyen Ortaklığı / Mesleki Gelişim Faaliyetleri, 

d) Öğrenci temelli uygulamalar, 

e) Tarafların mutabık kalması kaydıyla, protokolün yürütülmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak 

diğer faaliyetler, 

olmak üzere beş alanda iş birliği içerisine girilecektir. İşbirliğine ait uygulama içerikleri 

aşağıda belirtilmiştir: 

a) Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri  

 Öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının dersleri kapsamında yapacakları uygulamaların, 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı uygun okullarda dersleri ve düzeni aksatmayacak biçimde 

gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.  

 Öğretmen adaylarının gerçekleştireceği uygulamalarda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 

okullarda görev yapan öğretmenlerin, gönüllü mesleki danışmanlık yapması sağlanacak ve bu 

kapsamda öğretmen adaylarının erken sınıf düzeylerinde okulla ve öğrencilerle tanışması / 

etkileşime girmesi için bir model ortaya çıkarılacaktır.  
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b) Ortak proje çalışmaları ve bilimsel faaliyetler  

 Fakülte ve Müdürlük tarafından oluşturulacak kurulda TÜBİTAK, BEBKA, AB, BAP vb. 

kurumlara vermek üzere ortak katılımlı projeler yürütülecektir. 

 Kurumlardaki bilginin ve kazanılan deneyimin paylaşılması amacıyla; kurumların ortaklığında 

çalıştay, seminer, mesleki gelişim toplantıları, sempozyum vb. işbirliği çalışmaları 

gerçekleştirilerek, bilimsel alana katkı sağlanacaktır.  

 

c) Öğretmen ve Akademisyen Ortaklığı / Mesleki Gelişim Faaliyetleri 

 İşbirliği çerçevesinde, eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik, zümre danışmanı 

olarak görev yapan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin, belirlenen okullarda derslere 

katılmaları, sahadaki öğretmenlerimizle paylaşımda bulunmaları; karşılıklı olarak 

öğretmenlerin de üniversitedeki derslere dinleyici olarak katılmaları ve panel vb. içeriklerle 

deneyimlerini paylaşmaları sağlanacaktır. 

 Kırsalda ve merkezde görev yapmakta olan öğretmenlerin, akademisyenlerle birlikte deneyim 

paylaşımı toplantıları yapması sağlanacaktır. Bu yolla ortaya çıkarılan materyaller, etkinlik 

örnekleri vb., il genelinde yaygınlaştırılacaktır.  

 Öğretmenlere ait farklı, yenilikçi ve iyi uygulamaların daha da geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması için düzenli toplantılar / çalışmalar yapılacaktır.  

 Özellikle öğretmenlerin yılsonu / sene başı seminer toplantılarının daha verimli ve nitelikli 

hâle getirilmesi için basit ve sıkıcı sunumların olmadığı, farklı alanlarda uygulamalı / etkinlik 

temelli faaliyetler yürütülecektir.  

 İl genelinde eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik, ihtiyaç 

duyulan alanlarda; günlük toplantılar, kısa süreli hizmet içi eğitimler düzenlenecektir. 

 Fakülte tarafından gerçekleştirilmesi plânlanan anket, bilimsel video kaydı vb. uygulamalar 

için Okul / Kurumlarca kolaylık ve öncelik sağlanacaktır.  

 Fakültede görevli öğretim üyelerinin yürütmekte olduğu yüksek lisans ve doktora tezleri ile 

araştırma çalışmaları, mümkün olduğunca Eskişehir ilinde yürütülecek; elde edilen sonuçların 

ve çalışma süreçlerinin, eğitim-öğretimin kalitesini ve öğrencilerin bilgi / becerilerini 

arttıracak yönde olması hedeflenecektir.   

 Okul-aile-öğretmen işbirliğini arttırmak amacıyla, öğretmenlere / velilere iletişim becerileri 

eğitimi ile etkili veli katılımı sağlama çalışmaları yürütülecektir.  

 Bağımlılıkla (uyuşturucu, alkol, sigara, teknoloji vb.) mücadele konusunda verilen eğitimlerin 

daha nitelikli ve topyekûn olması için okullarda / üniversitede uygulanacak ortak bir eğitim 

programı hazırlanacaktır.  
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 Oluşturulacak alt komisyonda; topluma hizmet uygulaması derslerinin içeriğine dair yapılması 

gerekenler, ihtiyaca uygun olacak biçimde belirlenecektir.    

 Akademisyenlerin, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara gönüllü mesleki danışmanlık 

yapmaları teşvik edilecektir. 

 Öğretmenlerin mesleki gelişim alanında yaptıkları / yapacakları bilimsel çalışmalara, öğretim 

üye / elemanları tarafından akademik destek / danışmanlık sağlanacak ve bilimsel araştırma 

yöntemleri konusunda öğretmenler daha nitelikli hâle getirilmeye çalışılacaktır.  

 Müdürlük ve Dekanlık tarafından Araştırma Nitelik Alt Komisyonu kurulacaktır. Bu 

komisyonda, Müdürlük tarafından ihtiyaç alanları belirlenir. Bu alanlar kapsamında Fakülte 

öğretim üye / elemanları tarafından oluşturulacak farklı ekiplerle araştırma raporları, projeler 

vb. yazılarak, gerçeğe dönük ve niteliği arttırıcı uygulamalar gerçekleştirilecektir. 

Gerçekleştirilen çalışmalarda öğretmen-öğretim üyesi ortaklığında makale, bildiri, proje vb. 

bilimsel ürünler ortaya çıkarılacaktır. 

 Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi, çalışmaların 

tanıtılması ve paylaşımın arttırılması amacıyla; web sayfası, e-posta grupları, sosyal medya 

alanları kullanılacaktır. Bu çalışmalar, taraflarca oluşturulacak ortak bir ekip tarafından 

yürütülecektir.  

 

d) Öğrenci temelli uygulamalar 

 Öğrencilerin yaptıkları araştırma, proje vb. çalışmalarda, üniversitenin araştırma 

olanaklarından ve laboratuvarlarından yararlanmaları sağlanacaktır. 

 Ortaokul ve lise öğrencilerinin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla bazı faaliyetler 

düzenlenecektir.  

 İl genelindeki eğitim kurumlarında, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin gönüllü 

katılımları ile sosyal, kültürel ve güzel sanatların belirlenen alanlarında kurs, etkinlik, 

seminerler vb. düzenlenecektir. Bu kapsamda halk eğitim merkezleri kanalıyla kurslar 

açılması sağlanacaktır.  

 Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren üniversite öğrenci toplulukları ile müzik, tiyatro, 

resim, spor, fotoğrafçılık vb. alanlarda faaliyet gösteren okul öğrenci kulüpleri arasında iş 

birliği sağlanacaktır. Okul ve üniversite topluluk/kulüp çalışmalarının, imkânlar dâhilinde, 

okul-üniversite mekânlarından yararlanması sağlanacaktır. Bu yolla, özellikle öğrencilerin 

sosyal gelişimleri desteklenmiş olacaktır.  

 Güzel sanatlar, spor ve diğer alanlarda yürütülen etkinliklerin; okul, okul çevresi ve üniversite 

kesimince paylaşılmasının yanı sıra, il ve ülke düzeyinde gerçekleştirilebilecek güzel sanatlar, 

spor ve kültürel etkinliklere dâhil edilerek, sergilenmeye/sahnelenmeye çalışılacaktır.  
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 Yaz ve kış dönemi tatillerinde; öğrenciler için bilim, sanat, matematik, kültür, spor vb. 

içeriklerin olacağı kamplar düzenlenecektir.  

 

Protokolün / çalışmaların yönetimi ve işleyiş 

Madde. 9- İşbirliği protokolü kapsamında plânlanan çalışmaların yürütülmesi aşağıda belirtilen 

esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir:  

 Eğitimde iş birliği kapsamında, Eskişehir il genelindeki her tür yönlendirme ve yürütme 

işleminde kurum temsilcileri yetkilidir.  

 Protokolün yürütülmesi ve süreçlerin yönetilmesi için aşağıda yer alan kurul ve komisyonlar 

görev yapacaktır:  

Protokol Yönetim Kurulu; Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Rektörü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yrd., Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve sekretaryadan oluşan bir üst yönetim organıdır. 

Yönetim kurulu yılda bir kez toplanarak çalışmalarla ilgili sürecin değerlendirilmesini sağlar.  

Protokol Yürütme Kurulu; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı, 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Eskişehir İl Millî 

Eğitim Müdür Yardımcısı, üç öğretim elemanı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

görevlendirilecek beş personelden oluşur. Yürütme Kurulu, karar, plânlama, koordinasyon, 

izleme, değerlendirme, geliştirme ve yaygınlaştırma görevlerini yerine getirir. Protokol 

Yürütme Kurulu, tüm faaliyetlerinde, Protokol Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

 Her bir çalışma alanında, hangi işlerin yapılacağı, hangi işlere öncelik verileceği, hangi 

komisyonların kurulacağı, komisyonların çalışma yönergeleri ve komisyonlarda kimlerin 

görev alacağı Protokol Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.  

 Protokol kapsamındaki çalışma alanlarının her biri için Protokol Yürütme Kurulu tarafından 

alt komisyonlar oluşturulur. Alt komisyonların işleyişi ve görevlileri Protokol Yürütme 

Kurulu tarafından belirtilir. Komisyonlar oluşturulurken, ilgili çalışma alanlarındaki kişilerin 

görevlendirilmesine dikkat edilir. Bütün Alt Komisyonlar Protokol Yürütme Kuruluna karşı 

sorumludur. 

 Öncelikli olarak, “Topluma Hizmet Uygulaması Komisyonu”, “Proje Çalışmaları 

Komisyonu”, “Öğretmen Adayı Gelişim Modeli Komisyonu”, “Öğretmenlerin Mesleki 

Gelişimlerini Arttırma Komisyonu” ve “Araştırma Nitelik Komisyonu”nun kurulması 

hedeflenmektedir. İhtiyaç ve çalışma alanlarına göre alt komisyonlar arttırılabilir / 

birleştirilebilir / azaltılabilir.  

 Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri, gerek görmeleri durumunda komisyon 

çalışmalarına katılabilir. 

 Kurul ve komisyon çalışmalarında kararların, oybirliği ile alınması esastır.  
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 Eğitimde iş birliği kapsamındaki tüm çalışmalar, yapısal plânlamada yer alan kurul ve 

komisyonlar tarafından gerçekleştirilir.  

 

Protokolün feshi 

Madde 10-Tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol her zaman için feshedilebilir. 

“Eskişehir İlinde Eğitimin Güçlendirilmesi” kapsamında imzalanan bu protokolün feshine neden 

olacak çekilmeler, söz konusu taraflara yasal bir yükümlülük getirmez. 

 

Yasal İkametgâhlar 

Madde 11- Taraflar aşağıda yazılı adresleri yasal ikametgâh adresleri olarak kabul etmiş olup, bu 

adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. 

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Adres: Büyükdere Mahallesi Meşelik Yerleşkesi 26480 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Adres: Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı NO: 247 26040 Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

 

Yürürlük 

Madde 12- İşbu Protokol 12 (on iki) maddeden oluşan, taraflarca 22.08.2019 tarihinde 8 (sekiz) 

sayfa protokol metni ve üç asıl nüsha olacak şekilde tanzim ve imza edilmiş olup; Protokolün bir 

nüshası Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, bir nüshası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü 

ve bir nüshası Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından muhafaza 

edilecektir. 

İşbu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 22.08.2019-22.01.2022 tarihleri arasında geçerli 

olur. Sürenin bitiminde, taraflar mutabık kaldıkları takdirde, birer yıllık dönemler hâlinde süreyi 

uzatabileceklerdir. 

TARAFLAR 

                                                   

 

 

Hakan CIRIT   Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK 

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü 

 

 


