PROTOKOL
………………………..İLİ,
………………………….
İLÇESİNDE YAPTIRILARAK
HİBE
EDİLECEK OLAN ………………………….. İNŞAATINA AİT ………..VALİLİĞİ
İLE
HAYIRSEVER……………………………….. ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOLDÜR.

Madde 1- Taraflar ve Adres
a) İdare: ………….Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adres:
b) Hayırsever : ………………………………..
Adtres:
Madde 2- Konusu ve Kapsamı
....İli ….. ilçesi …pafta.…ada …. Parsel üzerinde hazine adına kayıtlı ve Bakanlığa
tahsisli…… m2 yüzölçümlü arsa üzerinde Hayırsever ………………. tarafından, …….proje
nolu, …….. Öğrenci kapasiteli …………… binası, saha tanzimi ve çevre duvarı, anahtar teslimi
yaptırarak Millî Eğitim Bakanlığına devredecektir.
Madde 3- İdarenin mükellefiyetleri;
a) Uygulanacak tip projeyi temin etmek. ( Özel proje kullanılacak ise Bakanlıktan onay
alındıktan sonra proje bilgileri ve onay yazısı protokole işlenecektir.)
b) Tespit edilecek projelere göre vaziyet planını yaptırmak.
c) Hayırsever İnşaatı bitirdikten sonra okulun araç ve gerecini temin etmek.
d) İnşaatın teknik kontrollük hizmetleri ……………… Valiliği ……………….. Müdürlüğü
elemanlarınca yürütülecektir.
e) İnşaatın başlangıcı ve yürütülmesi için gerekli elektrik ve su bağlantılarının yazışmalarını
yapmak.
Madde 4- Hayırseverin mükellefiyetleri;
a) İdarenin belirlediği tip projeye uygun olarak Uygulama projelerini yaptırmak.
b) İnşaatları projelerine uygun olarak yapmak veya yaptırmak.
c) İnşaatın yürütülmesinde görevli teknik uygulama sorumlusunu tayin edip idareye bildirmek.
d) İnşaatın adını, amacını, kontrol müessesesini, hayırseverin adını, inşaata başlama ve
inşaatın bitim tarihini gösteren levhayı inşaat sahasına asmak.
e) Protokol kapsamında yaptırılacak eğitim tesisinin inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin
belgesi hayırsever tarafından alınacaktır.
f) Protokol kapsamında yaptırılacak İnşaat için gerekli şantiye ve daimi elektrik, su
aboneliklerini yapmak, bağlama masrafları ile her türlü harcama giderlerini karşılamak.
(Eğitim tesisinin tesliminden sonraki bu tip giderler idare tarafından karşılanacak.)
g) Protokol kapsamında yaptırılacak İnşaata ait, iş programını (protokol eki olarak) idareye
bildirmek.
h) Hayırsever ile işin yüklenici firması ve alt yüklenici firması arasında imzalanan sözleşmeyi
idareye sunmak
i) İnşaatın yürütülmesi için gerekli nakit, mal ve hizmet şeklindeki tüm harcamalar hayırsever
tarafından karşılanacaktır.

Madde 5- Hayırseverin hakları;
a) İnşa edilecek eğitim tesisine “………………………….” İsmi verilecektir.
b) İnşa edilecek eğitim kurumuna verilecek olan ad değiştirilmeyecektir.
c) İnşaat bitiminde Millî Eğitim Bakanlığı ile hayırsever arasında işbirliği içerisinde okulun
açılış töreni düzenlenecektir.
d) Eğitim tesisi bitirildikten sonra, harcamalara karşılık hayırsevere uygunluk belgesi
verilecektir.
e) Gerekliliğinde okulun fiziki kapasitesi hayırsever tarafından büyütülebilecektir.
Madde 6- İş Kazaları ve Sorumluluk
İnşaat sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından idare sorumlu değildir. İnşaat
mahallindeki iş güvenliği hayırsever adına teknik uygulama sorumlusu tarafından
üstlenilecektir.
Madde 7- İnşaata Başlama ve Bitiş Tarihleri
a) Bu protokol onaylandığı tarihten en geç ( …) gün içinde inşaata başlanacaktır.
b) İnşaata başlama tarihinden itibaren en geç ( … ) ay sonra, eğitim tesisi bitirilip anahtarı
idareye teslim edecektir.
Madde 8- Protokolün Fesh Edilmesi
a) Taahhüdün yerine getirilmesine mani olacak ölçüde, inşaat maliyetlerinin aşırı artması
durumunda, Hayırsever bu durumu idareye belgeleyerek bildirir ve protokol fesh edilir.
b) Protokol fesh edildiğinde, hayırsever hak iddiasında bulunamaz.
Madde 9- İmza Tarihi
Bu protokol….sayfa ve 10 maddeden ibaret olup, (…/…/……) tarihinde taraflarca okunup,
mutabakata varılarak imzala altına alınmıştır.
Madde 10- Yürürlük Tarihi
İş bu protokol 2 takım düzenlenmiş olup, Milli Eğitim Bakanlığının uygun görüşü
alındıktan sonra ………Valiliğin onayı ile yürürlüğe girer.
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