PROTOKOL
………………………..İLİ,
………………………….
İLÇESİN
……..PAFTA……
ADA…….PARSELDE KAYITLI ARSANIN HİBE EDİLMESİNE 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 ……………. adına kayıtlı ve …… m2
yüzölçümlü arsanın hazine adına devir edilmesi, arsa satışının hazine tarafından yapılması ve
elde edilecek gelirin okul yapılmak şartı ile Millî Eğitim Bakanlığına devir edilmesini
kapsamaktadır.
Madde 3- Hayırseverin mükellefiyetleri;
....İli ….. ilçesi …pafta.…ada …. Parsel üzerinde ……………. adına kayıtlı ve …… m2
yüzölçümlü arsa hazine adına devir edecektir.
Madde 4- İdarenin mükellefiyetleri;
a)
b)
c)
d)
e)

Arsanın devir edilmesi işlemlerini takip etmek.
Bakanlık ve Hazine ile yapılması gereken yazışmaları yapmak
Arsanın, hazine tarafından satışının yapılmasını sağlamak ve takip etmek
Elde edilen gelirin Millî Eğitim Bakanlığına aktarılmasını takip etmek.
Aktarılan gelirin okul yapımında kullanılmasını sağlamak

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.
Madde 6- İş Kazaları ve Sorumluluk
İnşaat sırasında meydana gelebilecek iş kazalarından hayırsever sorumlu değildir.
İnşaat mahallindeki iş güvenliği yüklenici firma ve teknik uygulama sorumlusu tarafından
üstlenilecektir.
Madde 7- İnşaata Başlama ve Bitiş Tarihleri
a) Bu protokol onaylandığı tarihten itibaren en geç ( …) gün içinde arsa devri yapılacaktır.
b) Bu protokol onaylandığı tarihten itibaren en geç ( …) gün içinde arsa satışı yapılacaktır.
c) Elde edilen gelirin Bakanlığa devir edildiği tarihinden itibaren en geç ( … ) ay sonra, eğitim
tesisi bitirilip eğitim öğretime açılacaktır.
Madde 8- Protokolün Fesh Edilmesi
a) Arsanın devir işlemleri belirlenen süre içinde tamamlanmadığında, Protokol fesh edilir ve
hayırsever hak iddiasında bulunamaz

b) İdare tarafından belirlenen süre içinde okul inşaatına başlanamazsa, Protokol fesh edilir
ve arsa veya elde edilen gelir hayırsevere iade edilir. İdare hak iddia edemez
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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