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KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlügü

Bakanlığımız Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünin28.04.2017 tarih
ve 6013755 sayılı "İşbirliği Protokolü" ile ilgili yazısı ve protokol ekte gönderilmiştir.

Mesleki ve Tkenik Eğitimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilişim Vakfı ve Ağ
Yöneticileri Derneği arasırrda Bilişim Sektörünün taırınmasına katkıda bulunmak, sektördeki
firmalara yönelik bilgilendirme yapmak, bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin
işletmelerde beceri eğitimi/zorunlu stajlannı yapma|arını sağlamaya destek vermek, istihdam
olanaklarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, bilişim ve bilgisayar ağları meslek dalları
hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla ilgi işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu protokol doğrultusunda işlem yapılması gerekli işlemlerin buna göre
yapılması ve çalışmalar sonucunda okul müdürlüğünce hazırlanacak raporların Mesleki ve
Teknik Eğitim Genel Müdürltiğtlne gönderilmek uzere 05.06.2017 tarihine kadar
müdürlüğümüze bildirilmesi hususunda, gereğini rica ederim.

Metin İLCi
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Ek:
İşbirliği Protokolü( 5 Sayfa)

Ayrıntılı bilgi için:
Tcl:

Paks:

Brı evrak güvenIi elektronik imza ile inızalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7Cf2,e7B6-350f-a6lb-e150 kodu ile teyit edilebilir.
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Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdtlrlüğü

Sayı : 7 4822907-30.03-E.60I37 55

Konu : İşbirliği Protokolü
28.04.2017

DAĞITIM YERLERİNE

İld : 27.04.2017 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü.

Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Bilişim Vakfi ve Ağ Yöneticileri Derneği arasında
Bilişim Sektörünün tanınmasına katkıda bulunmak, sektördeki firmalara yönelik
bilgilendirme yapmak, bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin işletmelerde beceri
eğitimilzorunlu stajlarlnı yapmalarını sağlamaya destek vermek, istihdam olanaklarının
iyileŞtirilmesine katkıda bulunmak, bilişim ve bilgisayar ağlıarı meslek dalları hakkında
farkındal ığı arttırmak amacıyla ilgi işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Ekteki söz konusu protokolün ilinizde bulunan ilgili okullara duyurularak, gerekli
iŞlemlerin buna göre yapılması ve çalışmalar sonucunda okul müdürlüğünce hazırlanacak
raPorların Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdiirlüğüne gönderilmesi hususunda gereğini
rica ederim.

Şennur ÇETİN
Bakan a.

Daire Başkanı

Ek:
1-Protokol (5 sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

B Planı

Atatüık Blv. 06648Kızılay/ANKAItA
§lcktrcın ik Ağ: wrvw.ıırcb. gov.tr
r-pOsta : fııgulcu/@ıııeb. gov. tı

Bilgi:
Türkiye Bilişim Vakfi
Ağ Yöneticileri Derneği

Ayrıntılı bilgi için: Faysal OĞULCU
Te|: (0 3l2) 423 1389

Fııks: (0 312)41B 84 06

Bu evrak giivenlielektronik imza ile imzalanmrştır. htÇ:/ievraksorgu.meb.gov.tr adresinden efc4-a3ee-3d22-94db-9379 kodu ile teyit edilebilir,



T.C.

ıvıiıı.i BĞirinı naxıışııĞı
MEsLEKi vn rpxxiı< BĞiriııı GENEL vıününı,üĞü

iın
rünriyr niıişiM vAKFI vE

aĞ yöunriciı.uni onRxrĞi InıSINDA yApILAN

iş ninıiĞi pnoroxorü

Mart-20l7



T.C. MiLLi BĞiriııı nexexı,ıĞı
rıınsı-nxi vB rnrNi« rĞiriıvı GENEL n,ıününıüĞü iı,n

rünriyn siı.işirvı vAKFI vE
nĞ yöxnriciınni pp,nNpĞi ARAsINDA yApILAN

iş ninı.iĞi pnoroxoı,ü

Taraflar
Madde l_ Bu Protokolün tarafları Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim

Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilişim Vakfı ve Ağ Yöneticİleri Derneğİ'dİr. Tarafların her türlü

tebligat ve haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir:
a) Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Adres
Tele fon
Faks
E-posta

b) Türkiye Bi
Adres
Karaköy'
Te}efon
Faks
E-poSta
Web
Ağ Yöneticileri Derneği
Adres : Eski Büyükdere Cad. No:55 4,1çygnljlSTANBUL
Telefon : (2l2) 325 64 30

Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar,'ANKARA
03|2 4l3 13 92
03|2 4l8 84 06
mtegm@,m_eb.gov.!r
lişim Vakfı
Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Alipaşa Değirmeni Sok. No:3 34560

İstanbul
(2l2)244l| 69

in fo{,ı,,tbv.org.tr
www.tbv.org,tr

c)

Faks
E-posta
Web

(2|2\ 279 60 46
bi l gi{ü,a gyon etici leri.org
http: i,ıwww. agyoneticileri.org

Tanımlar
Madde 2- Bu Protokolde geçen;

MEB
MTEGM

TBV
AYD
CISCO ACADEMY
[iğitici Personel

Okul

Milİi Eğitim Bakanlığını,
MillT rgltl, Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğünü,
Türkiye Bilişim Vakfını,
Ağ Yöneticileri Derneğini,

CISCO Ağ Akademisi Programını,

Sektordeki Kurum/Kuru|uşların teknik uzmanları ve okulun

mevcut Öğretmen kadrosunu,
Bu protokol kapsamında öğretim programı uygulanan Mesleki ve

Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün okul ve kurumlarını

ifade eder,

Amıç
Madde 3- Bu protokolün amacı; MTEGM ve Türkiye Bilişim Vakfı ve Ağ Yöneticileri

Dcmeği iş birliğiyle 
'giıişı. 

sektörünün tanlnmasına katkıda bulunmak, sektordeki firmalara

ytınelif uiıgiı.nJiİme yapmak, bilişim teknolojileri alanında öğrencilerin iŞletmelerde beceri

.gi,i.i,ro.Ğl, stajlarinİ yapmaiarını sağlamaya destek vermek, istihdam "'.".n'u.İ'Bü 
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iyileştiıilmesine katkıda bulunmak, bilişim ve bilgisayar ağları meslek dalları hakkında farkındalığı

arttırmak, verilen eğitimlerin niteliğini arttlrıcı öniri ve faaliyetlerde bulunmaktır,

Kapsam
Madde4.Buprotokol;CISCOAğAkadem.isiP.rogramıkapsammdaTBVveAYD

paydaşlığı ile MEB ruı..ı.ı.i ve feknik Eğiffi Gen.el Müdürlüğl bünyesinde görev yapan personei

ile eğitim kurumlarında görevli öğretme"n ve bilgisayar sektöründe bitiŞim tekno}ojileri alanı ağ

işletmenliği dalında lİi,i,İ "ı"" 
og.-.n.iı.İ. verilen-eğİtimlerin niteıiğinin artırılmasına Yönelik iŞ ve

iştemlere ait usul ve esasları kapsar,

Dayanak
Madde5.Buprotokoll739SayılıMilliEğitimTemelKanunu,3308SayılıMeslekiEğitim

Kanunu,633l Sayılı İş Sağlığı re ctıuenıİjı ru,r-rnu,657 sayılı Devtet Memurları Kanunu, 652

Sayılı Milli Eğitim nlt."i,ei"ın Teşkilat Şe Gorevteri.Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

viiii Eeı,ı* niu"ı,ğ, öi";?;;;i*(uru*ıur, Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmlştır,

Protokol kapsamında yapılacak işler

Madde 6_ Bu protokol kapsamında'tarafl ar aşağıdaki faaliyetleri gerÇekleŞtirirler,

6-1. Bilişim sektörllnün tanınmasına katkıda bulunulması,

6_2. oğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi,ozorunlu stajlarını yapmalarının sağlanması,

6_3. Belirlenen okulJöğretmen gruplunİa yönelik olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliYetleri

yapılması,
6_4. Ağ yönetici Derneği tarafından öğretmenlerle iş birliği halinde geliŞtirilmiŞ olan

"http:.,,ıdestek.agyoneticileridernegi.orğ" sitesinin etkin kutlanımı sağlanarak' öğretmenlerin

gelişimine katkıda bulunulması, 
.

6_5. Alan mezunlarımıza istihdamda öncelik sağlanması,

6_6. CtSCo Academy Eğitmen Eğitimlerinin etkinlik ve eğitim kalitesini geliŞtirici öneri

ve faaliyeılerde bulunulmasıdır,

Tarafl arın yükümlülü kleri
Madde 7_ iarafların yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

7,1. MEB'in (MTEGM)yiikümlülükleri
7_1.1. proıokolün uygulanması için valiliklere gerekli talimatları vermek,

1_1.2. CtSCo Acadeıny Egitmeıİ Egıtırnı"rinln""tkinlik ve eğitim kalitesini geliŞtirici öneri

ve faaliyetlerde bulunmak,
7_ı.3. rurı.İv.'eİİişı, v"tf, ve Ağ Yöneticileri Derneği ile birlikte eğitim Programtnın

uygulanacagı okul larda veriien eğiti ml erin nitel iğini tespit_etmek,

7_1.4. protokol kapsamında yup,ıu.ul, faİl<ındalıl< faaliyetlerine Yönelik onaY vermek,

7_t.5. Ögrenci ve öğretme" gÜİ.rr"a yiınelik duİenlenecek tanıtım ve bilgilendirme

faa l iyetl erine kat]lacak okuli,öğretmen leri bel irlemek,

7_1.6.9. Sınıf öğrencilerin. uiıiİİrn ,. bilgisayar ağtarı hakkında bilgilendirici ve bu konuda

meslek sahibi olmaya izendiriçi faaliyetlerde bulunmak ve AYD ile birlikte YaPılacak etkinlikleri

belirlemek,
7_1.7. Ağ yönetici Derneği tarafından öğretmenlerle iş birliği halinde geliŞtirilmiŞ olan

,httpl,,,Jdestek.agyoneticileridernegi.orgi,sitesinin etkin kullanılmasını sağlamak,

7_1.8. CISCo Ağ Akademisi programında'Akademi Destek Merkezi' ünvanı ve yetkileri ile

ınesleki ve teknik liselerdeki öğretmenİrin eğitim faaliyetleri sırasında gerekti desteği almalarını

sağtamak, ,ü çtr,//fr1-/l l
3



7_1.g. CISCo Ağ Akademisi programında "Eğitici Eğitimi Merkezf" ünvanı ve yetkileri ile

belirlenen öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyerek bilişim ve bilgisayar ağları konusundaki

eğitimleri yaygın bir şekilde desteklemektir.

7-2. Türkiye Bilişim Vakfının (rBU yükümlütükleri
7_2.1. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne (MTEGM) bağlı olan lİselerde

ClSCo Academy kapsamında yürütülen i§ Uirlig;nln genel anlamda kamuoyu nezdinde, özellikle de

bilişim sektöründe tanınmasına katkıda bulunmak,

7-2.?. Bilişim sektöründeki işveren firmalara yönelik

birliği kapsaınında eğitimlerini başarıyla tamamlayan

eğitimiJzorunlu stajlarını yapmalannı sağlamak ve alan

vermek,
7-7.3. Liseli gençleri 'bilişim ve bilgisayar ağları' meslek dalları hakkında

bu konuda meslek sahibi olmaya özendirici faaliyetlerde bulunmak,

1-z.4. MTEGM ile birlikte yapılan bir planlama ile Türkiye BiliŞim Vakfl

Toplumu Enstitüsü'nde ortak toplantı ve çalışmalar için mekan sağlamaktır,

Türkcell Bilgi

7-3, Ağ Yöneticileri Derneği'nin (AYD) yükümlülükleri

7_3.t. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genet Müdürlüğü'ne (M'tr-EGM) bağlı olan liselerde

CISCO Academy kapsamında eğitim verilmesi faaliyetinin yaygınlaşıırılması amacıyla, MTEGM

tarafından belirlenecek olan hedef liseler ve öğretmen gruplarına yönelik düzenlenecek tanıtım ve

b i lgi lendirme faal iyetlerine katkıda bulunmak,

7_3.2. MTEGM tarafındaı,ı düzenlenecek CISCO Academy Eğitmen Eğitimlerinin etkinlik

ve eğitim kalitesini geliştirici öneri ve faaliyetlerde bulunmak,

7_3.3, Liseli gençleri bilişim teknolojileri alanı ağ işletmenlİği dalı hakkında bilgilendirici

ve bu konuda meslek sahibi olmaya özendirici faaliyetlerde bulunmak ve MTEGM ile birlikte

belirlenecek etkinliklere katılmak,

7-3.4. ClSCo Academy kurslarını vermekte olan veya vermesi planlanan öğretmenlere

MTEcM tarafından verilen destek hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Bu konuda, Ağ

yönetici Derneği tarafından öğretmenlerle iş birliği halinde geliştirilmiş olan

,http:,,ıdestek.agyoneticileridernegi.orğ' sitesinin MTEGM tarafından etkin kullanımına destek

olmak ve getişimine katkıda bulunmaktır,

protokolün süresi
Madde 8_ İşbu protokolün süresi 3 (üç) yı|dır. Bu protokol, sürenin_ bitiminde sona eı€r.

Süre bitiminden önce taraflardan herhangi birinin yazılı talebinin olması durumunda taraİİarın

mutabakatı ile belirlenen süre kadar uzayabilir-

Uyuşmazlıkların çözümü
Madde 9_ protokol,de hüküm altına alınmayan husustrar ve iİgİli mevzuatında bulunmaYan

hükümler; taraflar arasında iyi niyet. karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde

çözi.imlenir.

bilgilendirme yaparak; söz konusu iş

öğrencilerin işletmelerde beceri

mezunlarının istihdamlarına öncelik

bilgilendirici ve

Protokolde değişikiik ve i|aveier
Mıdde l0_ Frotokolün yürürlükte olduğtı süre içerİsinde taraflarca İüzum

hAtinde, esaslar aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabiİir,



Diğer hükümler
Madde ll_ Bu protokol'e göre yapılacak eğitim-öğretİm çalışmalarında Protokol'de

belirtilen hususlar dışındaki konularda, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapllır,"-"'- 
M;İ.-ıl_-İiutrliği tarafı, protoİolde yer alan yükümlülükterini ve Yetkilerini hiÇ bir ad

altında başka bir gerçek ya da tüzen kişiye devredemez,

Madde l3* protokol kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili her türlü iŞ ve iŞlemlerin

ınevzuata göre yürütülınesi ve denetİenmesi taraflarca yapılacaktır,

protokolün feshi
Madde l4_ Genel Müdürlük gerekli gördüğünde herhangİ bir açıklama ve ön bildirim

yapmadan protokolü tek taraflı feshetme yetkisine sahiptir,

Yürütme ve yürürlük
Madde 15_ Bu Protokol hükümlerini MTEGM ile TBV ue AY.D_.ılı|Ştereken yürütür,

protokol 5 (beş).sayfa ve l5 (on beş) maddeden ibareı olup ıarafların yetkililerince 3 (üÇ) nüsha

olarak 27.. .0.k,,i0ı: tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir_
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Milli Eğitiın Bakanlığı
Mesleki ve Teknik Egitim

GenelMüdürü

Türkiye Bilişim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan AKtN

Ağ Yöneticileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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