
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA LİONS KULÜBÜ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

İLE  

TİMUR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ  

ARASINDA YAPILAN 

OTİZMLİ ÖĞRENCİLER İLE AKRAN ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRILMASI, 

ORTAK PAYLAŞIMLARDA BULUNDURULMASINA İLİŞKİN  

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU 
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Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü İle  

Timur Ortaokulu Müdürlüğü Arasında Yapılan  

Otizmli Öğrenciler İle Akran Öğrencilerin Kaynaştırılması,  

Ortak Paylaşımda Bulundurulmasına İlişkin  

İşbirliği Protokolü 

 

 

Madde 1- Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğü öğrencilerinin 

eğitim yaşantılarının desteklenmesi, toplum kurallarına uyum becerilerinin arttırılması, akranları 

ile kaynaşmalarının sağlanması amaçları ile, Timur Ortaokulu Müdürlüğü öğrencileri ile Sosyal 

Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında “Toplum Hizmeti Çalışmalarının” uygulanışına ilişkin iş ve 

işlemleri düzenlemek için; 03.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli 

Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ile 

31.05.2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliği gereği iş bu protokol hazırlanmıştır.  

 

Madde 2-Bu Protokolün amacı, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

Müdürlüğü öğrencilerinin Timur Ortaokulu Müdürlüğü öğrencileri ile Sosyal Etkinlikler 

Yönetmeliği kapsamında “Toplum Hizmeti Çalışmalarını” ortak olarak yapabilmelerine ilişkin 

yürütülecek projelere ait iş ve işlemleri düzenlemektir. 

 

Madde 3-Bu protokolde taraflar, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

Müdürlüğü ile Timur Ortaokulu Müdürlüğü’dür. 

 

Madde 4-Bu protokolde geçen;  

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü, 

Özel Eğitim Okulu: Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ni, 

Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü: Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

Müdürlüğü’nü, 

Okul : Timur Ortaokulu’nu, 

Okul Müdürlüğü: Timur Ortaokulu Müdürlüğü’nü, 

Özel Eğitim Öğrencisi: Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

öğrencilerini, 

Öğrenci :Timur Ortaokulu 6 ve 7 nci sınıf öğrencilerini, 

Koordinatör Öğretmen: Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi 

öğretmenlerini, 

Danışman Öğretmen: Timur Ortaokulu Müdürlüğü tarafından Toplum Hizmeti 

Çalışmasında görev alan öğrenciler için görevlendirilen öğretmeni,  

Proje : Özel Eğitim Okulu tarafından geliştirilip uygulanacak eğitsel, sosyal, kültürel ve 

sportif çalışmaları ifade eder. 

 

Madde 5- Bu protokole göre tarafların yükümlülükleri;  

 

5.1- Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü 

 

1. Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler ile ilgili alan taraması yapar, 

2. Okul Aile Birliği, Okul Zümre Başkanları Kurulu, Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme 

Kurulu gibi okul yetkili karar organlarında paydaşların görüşlerini alır, karara bağlar. 
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3. Eğitim bilimleri, özel eğitim, özel eğitimde program geliştirme, özel eğitimde ölçme ve 

değerlendirme alanlarında yetkin, sertifika sahibi yönetici ve öğretmenleri projelerde 

görevlendirir. 

4. Projelerde görev alacak özel eğitim öğrencilerinin tespiti, faaliyet görsellerinin okulun 

resmi web sayfasında kullanılmasının sağlanması öncesinde öğrenci velilerinden alınacak 

yasal izinleri tamamlar. 

5.  Özel eğitim öğrencilerinin projeler kapsamında ihtiyaç duyduğu alanları listeler. 

6. Özel eğitim öğrencilerinin ihtiyaç duydukları alanlardan yola çıkarak öğretim yılı 

süresince uygulanacak proje yaprakları geliştirir. 

7.  Projeler öncesinde sınıf içi /okul içi öğretim planlarını düzenler. 

8.  Projelere katılacak öğrencilere, danışman öğretmenlere, geliştirilen proje yaprakları 

doğrultusunda hazırlayıcı eğitim uygular. 

9. Projelerin finansmanının sağlanması konusunda okul bütçesinden yeterli miktarda kaynak 

aktarılmasını sağlar. 

10. Projelerin süreç aşamasında ve sonucunda yaşanan sorunlar, elde edilen çıktılar, gözlenen 

davranışlar vb. verileri tüm paydaşlar ile paylaşılması için etkileşimli bilgilendirme 

toplantıları planlar, düzenler. 

11. Projelerin tüm süreçlerinde üniversitelerin Özel Eğitim Bölümleri akademisyenlerinden, 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi personelinden danışmanlık hizmeti alır. 

12. Yapılan çalışmaların, elde edilen verilerin, toplumun diğer fertleri ile paylaşılması için  

okul resmi web sayfası, tanıtım broşürü vb. araçları etkin şekilde kullanır. 

13.  Projede görev alan tüm öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi, veli ve diğer paydaşların  

bir arada olabileceği fotoğraf çekimi, sinema günleri, gözlem gezisi, piknik, şenlik vb. 

etkinlikler organize eder. 

14. Projede görev alan tüm öğrenci, öğretmen, eğitim yöneticisi, veli ve diğer paydaşlara 

Katılım Belgesi, Başarı Belgesi, Teşekkür Belgesi vb. belgeler düzenler, düzenlenmesini 

ilgili Makamlardan talep eder. 

15. Protokol mutabakatı kapsamında yürütülen projelerin bilimsel bir ortamda kullanılmasına 

alt yapı oluşturmak adına projelerin aşamalarını gösterir bir Proje Tanıtım Videosu 

hazırlar. 

16. Yürütülen proje çalışmalarını özetleyen broşür çalışmasını hazırlar, diğer özel eğitim 

okullarına iletir. 

17. Yürütülen çalışmalara ilişkin süreç, kazanım ve sonuç bilgilerini kapsayan bilimsel 

içerikli makalenin oluşturularak ulusal hakemli bir dergide, İl MEM, İlçe MEM yayın 

organlarında yayınlanmasını sağlar. 

18. Proje Sonuç Raporunu öğretim yılı sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletir. 
 

 

  5.2- Okul Müdürlüğü 

 

1. Okul Rehberlik Servisi ve Sosyal Etkinlikler Kurulu üyeleri ile birlikte projeler 

kapsamında görev alacak danışman öğretmenleri belirler. 

2.  Projelerde görev alacak gönüllü öğrencilerin seçilmesi için danışman öğretmenleri 

görevlendirir. 

3.  Okul rehber öğretmenlerinden birini Proje Okul Koordinatörü olarak görevlendirir. 

4.  Seçilmiş öğrencilerin ve görevlendirilen danışman öğretmenlerin bilgilerini Özel Eğitim 

Okulu Müdürlüğü’ne bildirir. 

5. Her iki okulca ortak belirlenecek çalışma takvimine uygun okul içi düzenlemeleri yapar. 

6. Proje kapsamında yapılan çalışmalara ait görsellerin sergilenmesi için okul içi panolarda 

yeterli alan hazır bulunmasını sağlar.  

7. Belirli gün ve hafta kutlamaları kapsamında okul içi tören ve kutlama programlarında 

projelerde yer alan çalışmalara da yer verilmesine olanak tanır. 
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Madde 6- Projede görevlendirilen öğretmenler yapılacak eğitimlere katılmak ve 

görevlendirildiği süre içerisinde özel eğitim okulunda kalmak zorundadır. Kabul edilebilir 

mazereti olanlara okul müdürlüğünce izin verilir. İzin verilen öğretmen yerine okul 

müdürlüğünce öğretmen görevlendirilir. 

 

Madde 7- Projede yabancı uyruklu olup öğrenim gören gönüllü öğrencilerden öncelikli 

olarak yararlanılır. 

 

Madde 8- Projede görev alacak toplam öğrenci sayısının Özel eğitim okulu için 10, Okul 

için 20’yi geçmemesi esas alınır.  

 

Madde 9- Proje sırasında meydana gelebilecek problemler protokol hükümlerine göre, 

protokolde bulunmayan hallerde Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü ve Okul Müdürlüğünce 

ortaklaşa çözülür. 

 

Madde 10- Protokol yürürlükte iken lüzum görülmesi halinde tarafların karşılıklı 

mutabakatı ile değişiklik ve ilaveler yapılabileceği gibi Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü ve Okul 

Müdürlüğü, şartlarına göre tek taraflı olarak da protokolde değişiklik ve ilaveler yapılmasını 

isteyebilir. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir. 

 

Madde 11- Protokolde belirtilen esaslara uyulmasında okul müdürlüklerince engel 

oluşması durumunda yazılı olarak karşı tarafa bildirimde bulunulması suretiyle fesih hakkı 

doğar.  

 

Madde 12-Bu protokol imzalandığı tarihten başlamak üzere 2015/2016 öğretim yılı 

süresince geçerlidir. 

 

Madde 13-Bu protokol 13 (On üç) madde ve 3 (üç) sayfadan ibaret olup, hükümleri 

taraflarca okunmuş, uygulanmak üzere 23/10/2015 tarihinde üç nüsha olarak tanzim ve imza 

edilmiş olup, Protokolden kaynaklanacak ihtilafların çözümünde Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü 

ve Okul Müdürlüğü’nce eşit sayıda yönetici, öğretmen ve veli üyeden oluşturulacak Uzlaşma 

Komisyonu yetkilidir. 

 

 

 

 

    

                 Uzm.Öğrt. Can ÇELİK                                                Kamil BAŞOĞLU 

         Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim                                 Timur Ortaokulu Müdürü 

              Uygulama Merkezi Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 


