
BOLU AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE 
BOLUABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ARASINDA 

EĞİTİM VE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

TARAFLAR VE ADRESLERİ: 

Madde 1- Bu protokol, aşağıdaki kurumlar arasında yapılacak işbirliği esaslarını kapsar, 
Protokolün kalanında aksi belirtilmediği sürece her iki kurumdan birlikte bahsedilirken 
"taraflar" tabiri kullanılacaktır. 

I. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Gölköy Yerleşkesi 14030 Gölköy / BOLU
Telefon : +90 (374) 2541000
Faks : +90 (374) 2534641

II. Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi No:2 Merkez/BOLU
Telefon : +90 (374) 215 81 76
Faks : +90 (374) 212 29 35

AMAÇ VE KAPSAM: 

Madde 2- Bu protokolün amacı Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nin birlikte yürütmeyi planladığı Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' nın oluşturduğu Okul Destek Projesi ile ilgili 
hükümleri ve işbirliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

Protokol ile aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi amaçlanır: 

a) Tarafların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' nın oluşturduğu Okul Destek
Projesini yürütmesi amacıyla faaliyet ve istişarede bulunmaları, ilgili birimlerinin bir araya
gelerek çalışmalarının koordine edilmesi,

b) Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, kamu yönetiminde etkinliğin sağlanması
ve özellikle Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyo
Ekonomik yönden desteklenen ailelerin çocuklarının okul dışı zamanlarını daha kaliteli ve
verimli geçirmelerini sağlamak adına Okul Destek Projesi kapsamına alınan çocukların
akademik anlamda desteklenmesi,

c) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi gönüllü öğrencilerinin sosyal sorumluluk
çalışmalarında yer alarak akademik başarılarının desteklenmesi, gönüllü olarak eğitmenlik
yapan öğrencilerin proje kapsamında yer alan çocuklarımıza rol-model olması,

d) Tarafların mutabakatı ve yazılı izniyle eğitim hizmetlerinin sunulması yoluyla destek
olunması,

e) Yukarıdaki hususların gerçekleştirilmesi yoluyla Türk eğitim ve çalışma hayatının daha
ileri bir noktaya taşınması ve kamu yararının artırılması.



Madde 3- Protokolün amaçlarına ulaşması için gerçekleştirilen faaliyetler, Bolu Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nin görev, 
yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuat ve yukarıdaki amaçlarla ilgili olan Anayasa ve 
Türkiye'nin taraf olduğu usulüne uygun yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşma hükümleri ve 
ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülür. Protokol kapsamında yürütülen faaliyetlerde 
tarafların mutabık kalması şartı aranır. Gerekli görülen özel hallerde ve ilgili faaliyet 
konularına göre, Madde 4 'te yer alan mevzuata ve imzalanan bu protokole uygun olmak 
kaydıyla, Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü' nün ilgili birim ve 
amirlikleri ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında tarafların mutabık 
kalacağı hususlarda alt protokoller veya sözleşmeler düzenlenir. 

DAYANAK: 

Madde 4- Bu protokolün dayanakları aşağıda belirtilmiştir: 

• 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında oluşturulan Yönergenin 3.
Bölümünün 11. Maddesinin 6. Bendinde "Çocuğa yönelik verilen hizmetlerin
geliştirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer
teşebbüsler tarafından hazırlanan projeler koordine edilir ve desteklenir." hükmü yer
almaktadır. 

• 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 1. Bölümünün 4. Maddesinde "Sosyal
Hizmetler alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut
kaynaklar en verimli şekilde işlerlik kazandırılır." Hükmü yer almaktadır.

PROTOKOL KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: 

Madde 5- Taraflar, aşağıda belirtilen alanlara ilişkin işlevleri yerine getirmelerine yardımcı 
olmak üzere karşılıklı yardım ve bilgi alış-verişini destekleme konusunda mutabıktırlar. 
Protokol kapsamındaki Okul Destek Projesi içerisinde yer alan kurs, eğitim vb. çalışmalar 
ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Yürütülecek faaliyetlerde görev alacak öğrenciler 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığınca belirlenir ve gönüllülük 
esasına dayanır. 

Tarafların yürüteceği diğer faaliyetler aşağıda madde olarak sıralanmıştır; 

a) Okul Destek Projesi kapsamında yapılan çalışmaların koordine edilmesi için
tarafların ilgili personelin ve gönüllü öğrencilerin belirlenecek tarihlerde bir
araya gelmesi ve istişare etmeleri,

b) Gerekli hallerde tarafların amirlerinin istişare etmeleri, ilgili personellerini
ve gönüllü öğrencilerini görevlendirmeleri,



GİZLİLİK 

Madde 6-

c) Tarafların yazılı izni ve mutabakatı olmadan, oluşturulan eğitim
materyallerinin, fotoğraf, video vb. medya ürünlerinin umuma açık şekilde
basımı ve yayımının yasak olması,

f) Tarafların çalışma ziyareti ve sair faaliyetlerde bulunmalarını,

e) Tarafların düzenleyeceği sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere proje
kapsamında yer alan çocuklarımızın ve gönüllü öğrencilerin katılmasını ve
gerekli kolaylığın taraflarca sağlanmasını,

g) Proje kapsamında düzenlenen il dışı etkinlikler dahil olmak üzere tüm
etkinliklere gönüllü öğrencilerin katılmasını kapsar.

a. İşbu protokol kapsamında Taraflar arasında paylaşılacak olan bilgiler ve veriler 9.10.2003
tarih ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde sağlanabilecek
olan bilgi ve verilerle sınırlıdır.

b. Taraflar işbu protokol kapsamında ulaşacakları tüm bilgileri işbu protokol süresince
protokol amacı dışında ve protokol sona erdikten sonra hiçbir koşulda üçüncü taraflara
açıklamayacaklarını kabul ederler. İş metodolojileri, stratejiler, prosedürler, anlaşma
şartları, grafikler, raporlar, istatistiksel veriler ve bunun gibi bilgiler gizlilik prensipleri
çerçevesinde görülecek ve hiçbir koşul altında protokol sona erse dahi üçüncü kişiler ile
paylaşılmayacaktır. Bununla birlikte, Gizli Bilgi olmadığı yazılı olarak belirtilmek
suretiyle diğer tarafa verilen bilgiler ile işbu protokolün imzalanmasından önce kamuya
mal olmuş bulunan ya da işbu protokolün imzalanmasından sonra protokolün ihlali
sonucunu doğurmaksızın kamuya mal olan bilgiler Gizli Bilgi kapsamına girmez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: 

Madde 7- İşbu protokol kapsamında yürütülecek ortak çalışmalarda ortaya çıkan tüm fikir 
ürünleri üzerindeki haklar, özel sözleşmelerle aksi belirtilmedikçe, taraflarca müştereken ait 
olur. 

SÜRE VE FESİH: 

Madde 8- Protokol, imzalandığı tarihten itibaren, ilgili mevzuat izin verdiği sürece 2 (iki) yıl 
boyunca geçerlidir. Protokol süresinin bitiminden en az 15 (on beş) gün önce, taraflardan biri 
aksini yazı ile talep etmedikçe protokol bir yıl için uzatılmış sayılır. Tarafların karşılıklı 
mutabakatı ile işbu protokol, süre bitimi beklenmeksizin her zaman sonlandırılabilir. 

Taraflardan birinin protokol hükümlerine uymaması halinde, diğer taraftan yazılı olarak karşı 
tarafa bildirimde bulunulması suretiyle fesih hakkı doğar. Söz konusu aykırılık, hükme 
uymayan tarafa yazılı olarak bildirilir. Protokol hükümlerine uymayan tarafın 15 (on beş) gün 
içinde yazılı açıklama yaparak, açıklamasını karşı tarafa tebliğ etmemesi halinde, diğer taraf 
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 



PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK VE EKLEME YAPILMASI: 

Madde 9- Protokol yürürlükte iken lüzum görülmesi halinde tarafların karşılıklı mutabakatı 
ile değişiklik ve ilaveler yapılacağı gibi Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi şartlarına göre tek taraflı olarak da 
protokolde değişiklik ve ilaveler yapılmasını isteyebilir. Her iki tarafın uygun görmesi halinde 
değişiklik ya da ilave yapılır. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir. 

UYGULAMA SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ: 

Madde 10- Protokolün uygulanmasında meydana gelebilecek ihtilaflar öncelikle ıstışare 
yoluyla taraflarca müzakere edilerek kamu yararı ve kamu hizmeti gereklerine göre çözülür. 
İhtilafın devam etmesi veya ihtilafın istişare ile giderilmesinin mümkün olmaması halinde 
Bolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 

YÜRÜRLÜK: 

Madde 11- Taraflarca 2 (iki) nüsha olarak ........................ tarihinde BOLU' da 
imzalanmış olan bu protokol 11 (on bir) maddeden oluşur ve imzalandığı tarihte yürürlüğe 
gırer. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Rektörlüğü 

Adına 

Prof.Dr. Mustafa ALİŞARLI 
Rektör 

Bolu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü 

dına 


