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Madde l: Taraflar
Iş bu protokolün tarafları Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Çınartı Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Müdürlüğüdür. Ege Üniversitesi Rektörlüğü adına bu protokoliin yürütülmesindeır. Ege
tJniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü sorumludur.
Madde 2: Amaç
Bu protokol: İzmir Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ege Üniversitesi Urla
Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun eğitim olanaklarının (Madde 3'te belirtilen l'arafların Hak
ve Yükümlülükleri) kullanımına dair esas ve usulleri belirlemektir.
Madde 3: Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünün Yükümlülükleri
a) Üniversite işbirliği ile mesleki eğitim kurumlanndaki meslek dersi öğretmen ve usla
öğreticiierin hizmet içi eğitimleri yolu ile sürekli olarak mesleki bilgi. beceri ve deneyimlerini

3.1.

geliştirmelerini sağlamak
b) Ulusal ve uluslararası projelerde eğitim kurumlarl ve sektöf işbirliklerine destek olmak.
c) Eğitim f'aaliyetlerinin düzenli yiirütülmesi için danışma kurulunca belirlenen nitelik ve sayıda
idari ve destek personel görevlendirmek.
d) Okullara sektörel yayınların sağlanmasında, fuar sergi vb etkinliklerin öğretmen ve öğrenciler
taraflından izlenmesi ve katı[ımı konusunda destek sağlamak
e) Meslek tanıtımları ile ilgili tanıtım yönlendirme faaliyetlerine (fuar, toplantı, mesleki beceri
yarışmaları vb) katılmak ve katkı sağlamak,
0 Sektörün istihdam ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan her tiirlü iş piyasası ihtiyaç
belirleme çalışmaiarına katkı sağlamak (iş piyasası analiz çalışmaları, toplantılara katrlım.
sayısal veriler)

3.2. Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yükümlülük]eri
a) Meslek dersi öğretmen ve usta öğreticilerin mesleki teknik/teknoloj ik gelişimlerini sağlamak
amacıyla hizmet içi eğitin yoluy|a eğitim almalarına imkAn sağlamak.
b) Öğretmenlerin ve usta öğreticilerin meslekle ilgili ulusal ve uluslararası eğitin-ı
progranılarından yararlanmalarına katkı sağlamak.
c) Okullara sektörel yayınlann sağlanmasında. fuar sergi vb etkinliklerin öğretmen i,e öğrencilcr
tarafından izlenmesi ve katılımı konusunda destek sağlamak.
dı Örgtin re Yaygın Egitim Çerçeve Ögreıim programlarının uygulanması. gelişıiriImesi re
yenilenmesi çalışmalarına katkı sağlamak.
e) Meslek tanıtımları ile ilgili tanıtım yönlendirme faaliyetlerine (fuar, toplantı. mesleki beceri
yarışmaları vb) katılmak ve katkı sağlamak.
1) Ulusal ve uluslararası projelerde eğitim kurumları ve sektör işbirliklerine destek olmak.
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g) Sektörün istihdam ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla yapılan her türlü iş piyasası ihtiyaç
belirleme çalışmalarına katkı sağlamak (iş piyasası analiz çalışmaları, toplantılara katılım.
sayısal veriler).

Madde 4: Genel Hükümler
Yapılacak eğitim ve teknik işbirliği faaliyetleri ile ilgili olarak Mesleki ve 'I-eknik Eğitinı
Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma kurulu;
İü Miııi Eğitim Mesleki Eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü.
- İzmir
Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Temsilcisi
- Ege
Oku] Müdürü ve/veya görevlendireceği Müdür Yardımcısı,
İlgili alan Anabilim dalı başkanı
- Okulların
Alan Şefi,
- Okulların ilgili
Alan öğretmen ve usta öğreticileri,
- iügiüi Sekt<ırilgili
Temsilcileri,

-

Danışma I(urulunun Görevleri

l.

Okullarda yapılacak eğitim faaliyetlerini planlayarak yürütülmesini sağlar.
2. Otak eğitimlerde görev alacak okul yöneticisi, öğretmen ve destek personel belirlenerek,
çalışn-ıalan planlar.
3. Okullarda yapılan eğilim giderlerini günün şartlaıına göre belirler (öğretmen, yönetim, destek
personel. araç-gereç. vb)
4. Eğitim bitiminde okul ve üniversite tarafrndan hazırlanan raporlan değerlendirerek, aksaklık
ve sorunların giderilmesini sağlar, koordine eder.
5. Öğretmen hizmet içi eğitim faaliyetleri ve mesleki eğitimle ilgili her türlü eğitim-öğretim,
tanıtım yönlendirme, staj. işletmelerde meslek eğitimi, proje, araştırma geliştirme f'aaliyetlerini
planlayarak yürütülmesini sağIar
6. Kurulun başkanlığını ve sekretaryasını ilk toplantıda kurul kendi içirıde belirler
7. Kurul eğilim öğretim dönemi başında, eğitim bitiminde ve gerek duyulan durumlarda 1oplanır.

Mgddc 5: Protokolde l)cğişiklik

Protokolde yer alan temel konular aynı kalmak suıetiyle taraflarca mutabık kalınmak kaydıyla
gerekli dcğişiklikler ve ilaveler yapılabilecektir.

Maddc 6: Süre

Işbu protokolün süresi imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır. Bu süre sonunda hiçbir ihtar ve
ihbara gerek kaln-ıaksızın protokol kendiliğinden sona erecektir.

Madde 7: Fcsih
Taraflardan birisi bu protokolde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği taktirde karşı
tarafa noter vasıtasıyla bir ihbamame göndererek 15 (onbeş_) günlük süre verecektir. Bu süre
zarfnda yükümlülük yerine getirilmediği taktirde protokolü tek taraflı olarak feshetme hakkına
sahip olacaktır.

Madde 8: Uvusmazhk Cözümü

Bu protokolün uygulanması aşamasında ilgili tesis, donanım ve/veya dcrsliklerine bir zarar zilan
söz konusı-ı olursa önoelikli olarak iyi niyet doğrultusunda karşılıklı aırlaşma ile sorunuıı
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halledilmesi 1oluna gidilir. Anlaşmanın miimltün olmaması halinde ise İzmir Mahkcme rc icra
Daireleri yetkili olacaktır.
Maıl<le 9: Yasal İkametsahlar
'faraflar aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgah olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere

yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.
Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu, ]5440 İskele Urla /İZM İR
Çınarlı Mesleki ve Tekıik Anadolu Lisesi, 156l Sok.No:8835 l l0 Çınarlı/İZM İR
Adres bilgilerinin değişmesi halinde taraflar birbirlerine değişiklikten itibaren l (bir) hafta içinde
yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Aksi taktirde eski adrese yapılmış olacak tebligat geçerli
sayılacaktır.

-

Madde l0 : Yürürlük
lş bu protokol taraflar arasında a?..l .lı.....l 2014 tarihinde, l0 (on) madde ve 3 (üç) sayfa
olarak 2 (iki) asıl nüsha halinde tanzim edilmiş ve imza tarihinde yürürlüğe gimıiştir. İmzalı
protokollerden biri Ege Üniversitesi Rektöılüğü tarafından, biri Çınarh Mesleki ve 't'eknik
Anadolu Lisesi Müdialüğü taIafından muhafaza edilecektir.

Ege Üniversitesi tJrla Denizciiik
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
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Prof. Dr. Can eğer YILMAZ
Rektör

_)

