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T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI,
T.C.ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ VE
KATILIMCI (GÖNÜLLÜ) BELEDİYELER ARASINDA OKULLAR HAYAT OLSUN
PROJESİ UYGULAMA PROTOKOLÜ

Gaye ve Kapsam
MADDE 1 - Bu Protokolün amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm
okulların eğitim-öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin,
kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok maksatlı salonlarının, konferans
salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman ve Su
İşleri Bakanlığı, belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde velilerin,
mahallelinin ve çevrenin hizmetine açılması; okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer "hayat
boyu öğrenme merkezi" eğlenme, spor ve dinlenme aktivitelerine imkân veren "yaşayan güvenli
alanlar" hâline dönüştürülmesi, Protokol ile okul bahçelerinin fizikî yapılarına uygun projelere
göre yeniden düzenlenerek peyzaj ve tasarımının yapılması, ağaçlandırılması, ekolojik okul
bahçelerinin oluşturularak çevrenin yararlanabileceği alanlar hâline getirilerek okul bina ve
eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması, okul-aile ilişkisi ve ailelerinin okula
aidiyetlerinin güçlendirilmesi, halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin
karşılanması, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması, ülke kaynaklarının etkin kullanılması,
fizikî kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme
potansiyelinin ortaya çıkarılması, belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında
kullanarak hizmet üretmeleri, kamu birimleri arasında iş birliğinin kurumsallaşmasına katkı
sağlanması gayesine yönelik usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 - Bu Protokol, 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu, 14.09.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri-Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 26.05.1986
tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
03.06.2011 tarihli ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname, 645 sayılı Orman ve Su îşleri Bakanlığı'nm Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 21.05.2010 tarihli ve 27587
sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 13.01.2005 tarihli ve 25699
sayılı Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği, 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği, 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği ve 2007/28
Ağaçlandırma Seferberliği Başbakanlık Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Taraflar
MADDE 3 - Bu Protokolün tarafları; T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor
Bakanlığı, T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğidir. Tarafların her
türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Millî Eğitim Bakanlığı
Adres: Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
Telefon: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838
Faks:
E-posta:
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b) Gençlik ve Spor Bakanlığı
Adres: Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ/ANKARA
Telefon: 312 596 60 00
Faks: 312 596 60 10
E-posta:
c) Orman ve Su işleri Bakanlığı
Adres: Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 - Yenimahalle / ANKARA
Telefon: 312 207 50 00
Faks:
E-posta:
d) Türkiye Belediyeler Birliği
Adres: Tunus Caddesi No: 12 06680 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA
Telefon: 312 419 21 00
Faks: 312 419 21 30
E-posta:
Tanımlar
MADDE 4- Bu Protokolde geçen;
MEB
GSB
OSİB
OGM, OBM
TBB
HEM
Belge

: Millî Eğitim Bakanlığını,
: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
: Orman Genel Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğünü,
: Türkiye Belediyeler Birliğini,
: Halk Eğitimi Merkezlerini,
: Kurslar sonunda katılımcı ve başarılı olan kursiyerlere e- yaygın sistemi
üzerinden verilen belgeleri,
Öğretmen/Usta Öğretici: MEB mevzuatına uygun olarak görevlendirilen kadrolu, sözleşmeli ve
ücretli personeli,
e-yaygm
:Yaygm eşitimle ilgili iş ve işlemlerin veri tabanı üzerinden mevzuata
uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza
edildiği sistemi,
ifade eder.

Yükümlülük
MADDE 5- Bu Protokol kapsamında tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
5.1. MEB'in Yükümlülükleri:
5.1.1. Protokolü, duyurmak üzere valiliklere (il millî eğitim müdürlüklerine) bildirir.
5.1.2. Protokol kapsamındaki çalışmalarda mahallinde çözülemeyen problemler için görüş
bildirir.
5.1.3. Standartları itibariyle Protokol kapsamında iş birliğine uygun olan okulları ve iş birliği
alanlarını belirler.
5.2. İl/ İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yükümlülükleri:
5.2.1. Protokol kapsamında yapılacak faaliyetler ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin mevzuata göre
yürütülmesini ve denetlenmesini yapar.
5.2.2. Protokol çerçevesinde yer alan okulları Protokol yapılan belediyeye bildirir.
5.2.3. Okullarda sunulacak hizmetlerin gerektirdiği ısınma ve aydınlanma giderlerini karşılar.
5.2.4.Hizmetlerin gerektirdiği eğiticilerin halk eğitimi merkezleri aracılığıyla görevlendirilmesini
sağlar.

5.2.5.0kul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılmasının tip projelere uygun olarak
yapılmasını takip eder.
5.2.6.İhtiyaç duyulduğunda hizmetlerin sunulabilmesi için ücretli öğretmen görevlendirilmesini
sağlar.
5.3. Okulların Yükümlülükleri:
5.3.1.Projenin okulda etkin bir biçimde uygulanmasını sağlar ve iş birliği anlayışına uygun bir
çalışma ortamı oluşturur.
5.3.2.Seminer/etkinlikler için sınıf/salonları, kurslar için derslik, atölye ve laboratuvarları hazır
hâlde bulundurur.
5.3.3.0kul birimlerinin iş birliği yapılabilecek alanlarım belirler ve bu birimleri protokol yapılan
belediyeye hazır halde sunar.
5.3.4.0kul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılmasının projelere uygun olarak yapılmasını
sağlar.
5.4. HEM'lerin Yükümlülükleri:
5.4.1.Protokol kapsamında açılacak kurslar ile ilgili her türlü plânlama, uygulama ve
organizasyonu mevzuatına göre yapar.
5.4.2.Protokol kapsamında açılacak kurslarda, öğretmenlere veya usta öğreticilere görev
verilmesini sağlar.
5.4.4.Kurslar sonunda sınavların usulüne uygun yapılmasını ve gözetmen görevlendirilmesini
sağlar.
5.4.5.Sınavlar sonunda başarılı olan kursiyerlerin belgelerini e-yaygın sisteminden verir.
5.4.6;Yapılan kursların belgelerinin listesini ve belge fotokopilerini, bünyesinde muhafaza eder.
5.4.7.0rtaöğretim kurumlarında açılacak olan kurslarla ilgili çalışmaları mevzuatına göre
yürütür.
5.5. GSB'nin Yükümlülükleri:
5.5.1.İmkânlar ölçüsünde proje okullarına çok maksatlı spor tesisleri inşa eder, kullanılan spor
tesislerinin bakım ve onarımını yapar, bu okullara antrenör, malzeme ve nakdi destek sağlar.
5.5.2.Her sene Eylül-Kasım ayları arasında 5. smıf öğrencilerine MEB iş birliği ile sportif
yetenek taraması yapar ve bu öğrencileri ilgili spor branşlarına il millî eğitim müdürlükleri
koordinesi ile yönlendirir. Yetenekleri doğrultusunda eğitim alan öğrenciler 6. ve 7. sınıfta
eğilimleriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeye alınır, 8. sınıfta ise gerekli yönlendirmeler
yapılır. GSB ve MEB, uygun göreceği federasyon ve kulüpler ile GSB'nin uyguladığı projelere
öğrencileri yetenekleri doğrultusunda yönlendirir.
5.5.3.Sportif yetenek taraması sonucu yetenekleri keşfedilen öğrencilerin spor eğitimlerini, GSB
bünyesindeki tesisler ile Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamındaki okulların tesislerinde ders
saatleri dışında yapar.
5.5.4.0kullar Hayat Olsun Projesi kapsamındaki giderlerde kullandırılmak üzere il bütçelerine
gönderilen ödenekten pay ayrılmasını sağlar.
5.5.5.GSB' ye ait gençlik merkezlerini, kamp merkezlerini, spor tesislerini, KYK Yurtları ve
diğer mekânları, Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okulların ve öğrencilerin kullanımına
açar.
5.6 OSİB'in Yükümlülükleri:
5.6.1. OSİB adına uygulama yapılacak okullardaki iş ve işlemleri OGM'ye bağlı ilgili OBM'ler
yürütür. OBM'ler, uygulama yapılacak ve ağaçlandırılacak okul bahçeleri için ön etüt rapor ve
uygulama projeleri hazırlar.
5.6.2.Okul bahçelerinin ağaçlandırılması için gerekli olan fidanları en yakın fidanlıklardan
bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı veya belediye birimlerine tahsis eder ve naklini sağlar.

5.6.3. Ağaçlandırılması talep edilen alanlara fidan dikimini gerçekleştirir ve 3 yıl süreyle bu
alanların bakım hizmetlerini sunar.
5.7. TBB'nin Yükümlülükleri:
5.7.1.İşbu protokol ve kapsamı hakkında belediyeleri bilgilendirir.
5.7.2.Belediyeleri, gönüllü belediye olmaları konusunda teşvik eder.
5.7.3.Belediyelerin uygulamada karşılaştıkları sorunların diğer taraflarla istişare edilmesini ve
çözümüne katkı sağlar.
5.7.4.Mİ1İÎ Eğitim Bakanlığınca bildirilecek okullar ve işbirliği alanları hakkında belediyeleri
bilgilendirir.
5.8. Gönüllü Belediyelerin Yükümlülükleri
5.8.1.Mahallinde imzalayacağı Okullar Hayat Olsun Gönüllü Belediye Protokolü kapsamında
taahhüt edeceği edimlerini yerine getirir.
5.8.2.İşbu protokolde imzası bulunanların talep etmesi halinde uygulamaya ilişkin bilgileri
paylaşır.
Proje yönetimi
MADDE 66.1.Proje yönetimi merkezde kurulacak Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile illerde
kurulacak Proje Yönetim Kurulu ve il ve ilçe düzeyinde kurulacak Proje Yürütme Kurulundan
oluşur.
6.2.Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı ilgili Müsteşar Yardımcısı
Başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterinden oluşur. Kurul altı ayda
bir toplanarak Proje ve Protokolün uygulanmasını değerlendirir ve gerekli talimatları verir.
6.3.MEB İl müdürlüğü bünyesinde, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinden sorumlu il müdürlüğü
temsilcisi, gençlik ve spor il müdürlüğü temsilcisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı temsilen
orman bölge müdürlüğü temsilcisi ve büyükşehir belediye/belediye temsilcisi ile projenin
faaliyette olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü ve belediye temsilcilerinden oluşan Proje Yönetim
Kurulu kurulur.
6.4.Proje Yönetim Kurulu, projenin il düzeyinde uygulanmasının sağlanması ve uygulama
sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumludur. Kurul, yılda 1 (Bir) kez toplanarak izleme,
değerlendirme ve yaygınlaştırma görevlerini yerine getirir.
6.5.Proje Yürütme Kurulu, il ve ilçelerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğü temsilcisi, halk eğitimi
merkezi müdürlüğü temsilcisi, belediye temsilcisi ve projenin uygulandığı okul müdürlerinden
oluşur. Proje Yürütme Kurulu projenin okullarda uygulanmasından sorumludur. Büyükşehirlerde
sadece ilçe yürütme kurulu oluşturulur.
Yürütme
MADDE 7-Protokol hükümlerinin yürütülmesinde merkezde MEB, GSB, OSİB ve TBB; taşrada
ise il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile GSB, OBM ilgili işletme müdürlükleri ve TBB
temsilcileri yetkili ve sorumludur.
Çeşitli Hükümler
MADDE 8- Bu protokolün tarafları Protokolde yer alan yükümlülüklerini ve yetkilerini hiçbir ad
altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.
MADDE 9 - Kurslarda, MEB tarafından onaylanan ve e-yaygın sisteminde bulunan programlar
kullanılır.
5

MADDE 10-Protokol kapsamındaki kurslarda verilecek eğitimler HEM'ler ile proje okullarında
yapılır.
MADDE 11-Protokol kapsamındaki faaliyetler ile ilgili kursiyerlerden/öğrencilerden hiçbir ad
altında ücret alınamaz.
MADDE 12-Gerekli görüldüğünde tarafların yazılı mutabakatı ile Protokolde değişiklik ve
ilaveler yapılabilir. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibarıyla geçerlidir.
MADDE 13-Bu Protokol, 3 (üç) yıl geçerli olup süre bitiminde Protokol kendiliğinden sona erer.
Süre bitiminde devam eden kursların tamamlanması sağlanır.
MADDE 14-Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuata göre, mevzuatta
bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları
çerçevesinde çözümlenir.
MADDE 15-Bu Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar, Türkiye genelinde gerçekleştirilir.
MADDE 16-Protokolün uygulanmasında ortaya çıkacak
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

ihtilafların çözümünde

Ankara

MADDE 17- Bu Protokol, 17 (on yedi) madde ve 6 (altı) sayfadan ibaret olup dört nüsha
i olarak
IO!jj.2018 tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiştir.

Tahir AKYÜREK
Türkiye Belediyeler Birliği
Başkanı
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