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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal 

Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığı koordinesinde  yapılan protokol  sü-

reçleri ve yazımı, bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür.  

 

1. PROTOKOL  ÇALIŞMASININ ÖNERİLMESİ 

MEB  Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ortak protokol yapmak 

isteyen kurum  ya da kuruluşlar, protokolün içerik ve amacını belirten 

resmî bir yazıyla, Genel Müdürlüğe  protokol yapmak istediklerini bildirler. 

  

2.  PROTOKOL  ÇALIŞMA PROGRAMI 

Protokol yapma isteği yazısı Genel Müdürlüğe geldikten sonra Sosyal    

Ortaklar ve Projeler Grup Başkanlığınca oluşturulan Protokol                

Değerlendirme Komisyonu toplanır ve protokolün yapılıp                    

yapılamayacağına karar verir. Protokol yapılmasına karar verilmiş ise;   

protokol yapmak isteyen kurum ya da kuruluşa aşağıda belirtilen kurallara 

göre protokol taslağını hazırlamaları istenir. 

Hazırlanan protokol taslağı Protokol Değerlendirme Komisyonu tarafından 

incelenir ve son düzeltmeleri yapılarak Sosyal Ortaklar ve Projeler Grup 

Başkanı’na sunulur. 

Genel Müdür ve Bakanlık Müsteşarının onayından sonra protokol           

imzalanır. 
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Bu bölümde protokollerin genel yapıları, içerikleri ve biçimleriyle ilgili 

bilgiler  verilmiştir. 

 

Protokol aşağıdaki unsurlardan oluşur: 

1- Kapak 

2- Amaç 

3- Kapsam 

4- Dayanak 

5– Taraflar 

6– Kısaltmalar ve Tanımlar 

7– Yükümlülük 

 

Protokol hazırlama sürecini bir taslak üzerinde görelim: 
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KAPAK: 

Kapağın sağ üst köşesinde Millî Eğitim Bakanlığı logosu, sağ üst 

köşesinde ise protokolü imzalayan kurum ya da kuruluşun logosu    

bulunur. Kapağın orta kısmında Times New Roman tema yazı    tipiyle, 

büyük harflerle ve 18 punto karakteriyle protokol taraflarının adı ve 

protokolün konusu yazılır. Kapağın alt orta kısmına ise protokolün im-

zalandığı ayın adı ve yılı 12 punto  karakterle yazılır.  
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AMAÇ: 

Bu bölümde protokolün yapılma amacı kısaca belirtilir. 

Aşağıda protokol amacı örneği verilmiştir: 

 

 

ÖRNEK: 

 

AMAÇ 

Madde 1.   

Bu protokolün amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü ile ………………………… işbirliğinde ülkemizdeki çalışanların  

niteliklerini artırmak, istihdama katılacaklara meslekî eğitimler verilerek 

belge almalarını sağlamaktır. 
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KAPSAM: 

Bu bölümde protokolün yürütülmesinde hangi esas ve usullerin uygu-

lanacağı belirtilir. 

Aşağıda protokol kapsamı örneği verilmiştir: 

 

 

ÖRNEK: 

 

KAPSAM 

Madde 2. 

Bu protokol, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel     

Müdürlüğü ……………………………. iş birliğinde, ülkemizdeki çalışanların      

niteliklerini         artırmak, istihdam edileceklerin meslekî eğitimi ve 

belgelendirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar. 
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DAYANAK: 

Bu bölümde protokolün hangi kanun, yönetmelik ve kararnameye da-

yanılarak hazırlandığı belirtilir.   

Aşağıda dayanak bölümüne yazılması gereken kanun, yönetmelik ve 

kararnamaler yazılmıştır: 

 

 

ÖRNEK: 

 

DAYANAK 

Madde 3. 

Bu protokol,  

 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,  

 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 

 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname,  

 Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 

 MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 

 Taşınır Mal Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 

 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname,  

 Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 

 MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 

 Taşınır Mal Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
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TARAFLAR: 

Bu bölümde protokolü imzalayacak olan tarafların isimleri, açık adres-

leri, telefon ve faks numaraları ile internet adresleri belirtilir. 

Aşağıda tarafların nasıl belirtileceğine dair örnek verilmiştir. 

 

 

ÖRNEK: 

 

TARAFLAR 

Madde 4.  

Bu protokolün tarafları; 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü  

Teknik Okullar /Ankara Telefon: 0312 212 99 56 Fax: 0312 212 99 58  

b) ……………………………………………………………  
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KISALTMALAR VE TANIMLAR: 

Bu bölümde protokolde yer alan kısaltmalar ve tanımlar yer almaktadır. 

Aşağıda kısaltmaların ve tanımların nasıl belirtileceğine dair örnek   

verilmiştir: 

 

 

ÖRNEK: 

 

KISALTMALAR VE TANIMLAR 

Madde 5. 

Bu protokolde geçen ; 

MEB          :   Millî Eğitim Bakanlığı’nı, 

HBÖGM         :   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nü, 

MEM                             :   Meslekî Eğitim Merkezlerini, 

HEM                             :   Halk Eğitimi Merkezlerini, 

Enstitü                          :   Olgunlaşma Enstitülerini, 

ifade eder. 
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YÜKÜMLÜLÜKLER: 

Bu bölümde protokol taraflarının yükümlülükleri ayrıntılı olarak belirtilir. 

Aşağıda yükümlülüklerin nasıl belirtileceğine dair örnek verilmiştir. 

 

 

ÖRNEK: 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 6. 

6.1 . HBÖGM’nin yükümlülükleri:  

. 

. 

6.2. İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri: 

. 

. 

6.3. HEM, MEM ve Enstitülerin Yükümlülükleri: 

. 

. 

6.4. Firma Kurum ya da Kuruluşların Yükümlülükleri: 

. 

. 
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YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 

Bu bölümde protokolün yürütülmesine dair çeşitli hükümler yer        

almaktadır. 

Aşağıda bu hususla ilgili örnek verilmiştir. 

 

  

 

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 7. 

Protokol tarafları olan ……………………….……., protokolde yer alan     

yükümlülüklerini ve yetkilerini hiç bir ad altında başka bir gerçek ya da 

tüzel kişiye devredemez. 

Madde 8.  

Kurslarda,   kursiyer/ öğrencilerden hiçbir ad altında ücret             

alınmayacaktır.  

Madde 9.   

Merkezlerce gerekli görüldüğü takdirde,  ek protokol yapılabilir.  

Madde 10.   

Bu protokol 2 (iki ) yıl geçerli olup, HBÖGM gerekli gördüğü takdirde   

protokolü tek taraflı fesih hakkını kullanabilir.  

Madde 11.  

Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuatına göre, mev-

zuatta bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet,      

karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir. 

Madde 12.   

Bu  protokol  …. madde ve …… sayfadan ibaret olup,  ...../....../2013   

tarihinde üç nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
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1. Sayfa Düzeni 

Protokolde  metninde, her sayfanın sol kenarından 4 cm, diğer             

kenarlarından (alt, üst, ağ) 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Metin, sol ve sağ 

sınırlara göre hizalanmalıdır. 

 

2. Kullanılacak Yazı Karakteri, Satır Aralıkları ve Düzeni 

Protokol, bilgisayar ortamında Windows işletim sistemi altında çalışabilen 

gelişmiş kelime işlem paket programları ile hazırlanır.  Çıktılar, lazer ya da 

mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Protokolde elle ya da daktilo ile 

yapılmış düzeltmeler, silintiler, kazıntılar bulunmaz.   

Düz yazılarda, 12 punto Times New Roman karakter kullanılır. Metin dik 

ve normal harflerle yazılır.  Koyu (bold) harfler, genellikle, başlıklarda   

kullanılır. Ancak bazı kelime veya cümlelerin üzerine dikkat çekilmek     

isteniyorsa bunlar koyu ve/veya eğik yazılabilir.  

Düz Metinler,  1.5 aralıkla yazılır. Bir satırın alt kenarından diğer satır alt 

kenarına olan uzunluk (aralık),  önce ve sonrasında 0 nk dır.  1. derece 

başlıklar sola dayalı olarak yazılırken, 2., 3., 4. derece başlıklar 7 karakter 

(1 cm) içeriden başlanarak (paragraf gibi) yazılır. 1. dereceden başlıktan 

sonra 1 boşluk bırakılır;  2., 3. ve 4. derece başlıklardan sonra başlıkla 

metin arasında boşluk bırakılmaz. Ancak,  her dereceden başlık altındaki 

metnin bitiminde 1 boşluk bırakılır. 

Paragraf başları 7 karakter (1 cm) içeriden başlar.  Paragraflardan önce ve 

sonra aralık bırakılmaz.  

Düz satırlar sağa ve sola yaslanır. Nokta, ünlem ve soru işaretinden sonra 

iki boşluk; diğerlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.   

Hiçbir başlık, sayfanın son satırı olarak yazılmaz.  En azından 2 satır daha 

sığdırılamıyor ise,  başlık daha sonraki sayfada yer alır.  

Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın 

ilk satırı olarak yazılamaz. 
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AMAÇ 

Madde 1.  

Bu protokolün amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü ile ………………………… işbirliğinde ülkemizdeki çalışanların  

niteliklerini artırmak, istihdama katılacaklara meslekî eğitimler verilerek 

belge almalarını sağlamaktır. 

 

KAPSAM 

Madde 2.  

Bu protokol, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel           

Müdürlüğü ……………………………. iş birliğinde, ülkemizdeki çalışanların 

niteliklerini artırmak, istihdam edileceklerin meslekî eğitimi ve            

belgelendirilmeleri ile ilgili esas ve usulleri kapsar. 

 

DAYANAK 

Madde 3.  

Bu protokol;  

 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 

 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 

 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında   

Kanun Hükmünde Kararname, 

 Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, 

 hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

TARAFLAR 

Madde 4.  

Bu protokolün tarafları; 

a) Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Teknik 

Okullar /Ankara Telefon: 0312 212 99 56 Fax: 0312 212 99 58  

b)  …………………………………………………………………………….. 
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KISALTMALAR VE TANIMLAR 

Madde 5.  

Bu protokolde geçen ; 

MEB    :   Millî Eğitim Bakanlığı’nı, 

HBÖGM           :   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nü, 

MEM                               :   Meslekî Eğitim Merkezlerini, 

HEM                               :   Halk Eğitimi Merkezlerini, 

Enstitü                            :   Olgunlaşma Enstitülerini, 

ifade eder. 

 

YÜKÜMLÜLÜK 

Madde 6. 

6.1 . HBÖGM’nin yükümlülükleri:  

6.1.1 Protokolü valiliklere (millî eğitim müdürlüklerine) bildirmek ve bu 

protokol kapsamında yapılacak eğitim ile ilgili öğretim programının        

e-yaygın otomasyon sisteminde yayımlanmasını sağlamak. 

6.1.2. Eğitim esnasında mahallinde çözülemeyen problemler için görüş 

bildirmek. 

 

6.2. İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri: 

6.2.1.Protokol kapsamında açılacak kurslar, yapılacak etkinliklerle ilgili 

her türlü iş ve işlemlerin mevzuata göre yürütülmesinden ve               

denetlenmesinden sorumludur. 

6.2.2. Protokol kapsamında yapılacak tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde 

kullanılacak afiş, flama, broşür, kitap vb. materyalin ilgili mevzuatına  

uygunluğu hususunda kontrolünün yapılarak gerekli onayın verilmesini 

sağlamak. 
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6.3. HEM, MEM ve Enstitülerin Yükümlülükleri: 

6.3.1 Kursun faaliyet takvimini kurum ya da kuruluş ile işbirliği yaparak 

hazırlamak. 

6.3.2 Kursun merkezde düzenlenmesi durumunda, teorik ve uygulamalı 

eğitim için gerekli olan fizikî mekânı, eğitime hazır hale getirmek. 

6.3.2 kuruk ya da kuruluş tarafından ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi 

halinde, kurum ya da kuruluş  ile mutabık kalınarak yeter sayıda         

öğretmenin kursta görevlendirilmesini sağlamak.  

6.3.3 Eğitim programına göre kursta kullanılacak sarf malzemelerini    

tespit ederek temin etmek üzere kurum ya da kuruluş  ile işbirliğini    

yapmak. 

6.3.4 Kursiyerlerin; kayıtlarını, devam-devamsızlıklarını tutup bu         

konularla ilgili olarak kurum ya da kuruluş  ile işbirliği yapmak.  

6.3.5 Kurum ya da kuruluş  tarafından görevlendirilecek öğretim        

elemanlarına gerekli yardımı yapmak. 

6.3.6 Öğretim programının mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmasını ve 

uygulanmasını sağlamak için gerekli takip ve kontrol işlemlerini yapmak. 

6.3.7 Kursları başarı ile bitirenlere şirket işbirliğinde e-yaygın sistemi   

üzerinden başarı belgesi vermek, bununla ilgili tanzim/onay iş ve         

işlemlerini yürütmek. 

6.3.8 İhtiyaç duyulması hâlinde şirket ile mutabık kalınarak merkezde/

okulda görevli teknik öğretmenlere, uygulamalı eğitim programlarını    

tatbik etmelerini sağlamak üzere, ihtiyaç duyulan düzeyde uyum eğitimi 

için gerekli imkânları sağlamak. 
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6.2. Firma, Kurum ya da Kuruluşun  Yükümlülükleri: 

6.2.1 Kursa katılacak kursiyerleri merkez yönetimi ile birlikte tespit     

etmek, kayıtlarını takip edip kursiyerlerin eğitime devamları ile merkez 

disiplin kurallarına uymalarının sağlanması konularında merkez           

yöneticileri ile işbirliği yapmak. 

6.2.2 Merkezde bulunmayan, ancak kursta uygulamalı eğitim için gerekli 

olan makine, teçhizat, malzeme, takım ve uygulama araçlarını temin   

etmek. 

6.2.3 Kurs için ihtiyaç duyulan ders notları ve eğitim dokümanlarını    

kursiyer sayısı kadar çoğaltarak kursun açıldığı merkez müdürlüğüne   

teslim etmek, gerekli görülmesi halinde ders notlarını hazırlayıp telif   

ücretini karşılamak. 

6.2.4 Kursiyerlerin kurs süresinde kullanacakları iş elbiselerini temin  

etmek, kurs süresince karşılıksız olarak öğle ve/veya akşam yemeklerini 

vermek. 

6.2.5 Kursların alanı ile ilgili her türlü teknik kitap, katalog, sürekli yayın 

vb. dokümanı temin ederek merkeze vermek. 

6.2.6 Kurslarda kullanılan merkeze ait demirbaş eğitim araç-gereci ile 

merkez diğer eşyasının hasarı hâlinde, bunların onarımını yaptırmak veya 

aynı özelliklerdeki yenilerini temin ederek merkez müdürlüğüne teslim 

etmek. 

6.2.7 İhtiyaç duyulması hâlinde merkezde görevli atölye ve meslek dersi 

öğretmenlerine, Bakanlık ile belirlenecek takvim ve programa göre uyum 

eğitimi vermek. 

6.2.8 İhtiyaç duyulması hâlinde Genel Müdürlük yetkilileri tarafından 

kurs yerinde yapılacak toplantı, inceleme ve gözlem çalışmalarına        

katılacak Genel Müdürlük personelinin yol ve konaklama giderlerini, 657 

Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6245 Sayılı Harcırah Kanunu          

hükümleri kapsamında karşılamak.  

6.2.9. Kursa katılacakların kurs süresince sigorta iş ve işlemleriyle ilgili 

ödemelerini karşılamak. 

6.2.10. Uygulama Raporunu hazırlayarak en az yılda bir kez HBÖGM’ye 

gönderilmesini sağlamak. 
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YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 7. 

Protokol tarafı olan kurum ya da kuruluş, protokolde yer alan yükümlü-

lüklerini ve yetkilerini hiç bir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişi-

ye devredemez. 

Madde 8.  

Kurslarda, Genel Müdürlük tarafından onaylanan ve e-yaygın otomasyon 

sisteminde bulunan programlar kullanılacaktır.  

Madde 9.  

Kurum ya da kuruluş, eğitimlere katılacak olanlardan  hiçbir ad altında 

ücret almayacaktır.  

Madde 10.  

Merkezlerce gerekli görüldüğü takdirde,  ek protokol yapılabilir.  

Madde 11.   

Bu protokol 2 (iki ) yıl geçerli olup, HBÖGM gerekli gördüğü takdirde 

protokolü tek taraflı fesih hakkını kullanır. Süre bitiminde protokol kendi-

liğinden sona erer; ancak protokol bitiminde devam eden kursların ta-

mamlanması sağlanır.  

Madde 12.  

Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar, taraflar arasında iyi niyet, 

karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümlenir. 

Madde 13.   

Bu  protokol  13 (on üç) madde ve beş sayfadan ibaret olup,  

...../....../2013 tarihinde üç nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 

 



 22 

 

 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

Adres                  :  Emniyet Mahallesi Boğaziçi sokak No.23 Teknikokullar Yenimahalle / ANKARA  

Telefon               : 0312-212 68 80 (6 Hat) 
Faks                    : 0312–212 99 58 

İnternet Adresi  : http://hbogm.meb.gov.tr 
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