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Meslek Lisesi Koçları Programı Katılım Taahhütnamesi 

Meslek Lisesi Koçları Programı katılımcı Şirket: ………………………………………. 

Programa katıldığı dönem: 2019-2021 

İşbu belge, Meslek Lisesi Koçları Programı’na katılan şirket ve Özel Sektör Gönüllüleri 

Derneği’nin(ÖSGD) ortak çalışma esaslarını belirlemek için hazırlanmıştır. ÖSGD, Meslek Lisesi Koçları 

Programını Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü Protokolü ile Türkiye’de yaygın 

şekilde şirketlerin, şirket çalışanlarının katılımı ile meslek liselerinde uygulamaktadır.  

Program kapsamında Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin Sorumlulukları:  

 ÖSGD Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında programı yönetir.  

 ÖSGD üyesi olan ve programa katılan şirketler ile meslek liselerini eşler ve okullara program ile 

ilgili detaylı bilgileri verir. 

 Program kapsamında yer alacak şirket, meslek lisesi yönetimleri, gönüllü koçlar, şirket 

sorumluları ve şirket yönetimleri gibi tüm tarafların birbirleri ile koordineli olarak çalışmaları 

için gerekli ortamı, materyalleri ve bilgileri sağlar.  

 Programa katılan tüm gönüllü koçların; Temel Koçluk Becerileri, Grup Yönetimi ve Öğrenciler 

ile İletişim içerikli eğitimleri almalarını organize eder ve gerçekleştirir. Gönüllüler için; Gönüllü 

Rehberi, ek kaynaklar, poster ve bilgi notları hazırlar paylaşır.  

 Programın takibini yapar, gönüllü koçları ara dönem buluşmaları, kapanış ve sene başı 

buluşmaları ile destekler.  

 Şirket Sorumlularının programı başarıyla yönetmesi için destek verir, süreçleri tanımlar, 

hatırlatır ve takip eder. Programın okul-şirket işbirliğinin başarılı şekilde gerçekleşmesi ve 

sürdürülebilir olması için süreçleri tanımlar, toplantılar düzenler ve raporlar. 

 Programın izleme ve değerlendirmesini yapar ve iş ortakları ile paylaşır. Programın 

yaygınlaşması, iyi örnek uygulamaların artması için, çeşitli iletişim kanallarında, e-mail, 

bültenlerde, web sitesi, sosyal medya gibi kanallarda bilgileri paylaşır.  

 Düzenli olarak programın Faaliyet Raporunu hazırlar ve iş ortakları ile paylaşır. 

Şirketin Sorumlulukları;  

 Şirket programı yönetmek için bir ya da iki kişiyi Meslek Lisesi Koçları Programı Şirket 

Sorumlusu olarak atarak ÖSGD’ye bildirir. Bu kişiler şirketlerindeki Meslek Lisesi Koçlarından, 

meslek lisesi yönetimi ile yapılan işbirliğinden ve kurum içinde program yönetimden 

sorumludur. Şirket Sorumlularının görev tanımı detaylı şekilde program rehberinde yer 

almaktadır. Şirketin uygulamaya katıldığı, işletme, il ve gönüllü sayısına göre bir ya da daha 

fazla kişi Şirket Sorumlusu olarak belirlenebilir. 
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 Şirketler 10. ve 11. Sınıf öğrencileri ile uygulanan 2 senelik programı tamamlamakla 

yükümlüdür. Bir şirketin programa katılabilmesi için en az 4 gönüllü ile destek vermesi beklenir.  

 Şirket ÖSGD ile birlikte belirlediği meslek lisesi ile çalışır. Meslek lisesi ile iletişime geçerek 

programın hedeflerini ve yapılacak faaliyetleri okul yönetimiyle paylaşmak, süreci birlikte 

planlamak şirketin sorumluluğundadır.   

 Şirketler program yönetimi için ÖSGD tarafından belirlenen tüm adımları gerçekleştirmeyi 

taahhüt ederler.  

 Şirketler gönüllülerinin programa devamlılığından ve programın tamamlanmasından 

sorumludur.  

 Şirket Programın geliştirilmesi için diğer şirketler ile “iyi uygulama ve örnekleri” paylaşır.  

 ÖSGD’nin program ile ilgili gerçekleştirdiği etkinlik ve toplantılara katılır ve temsilci gönderir.  

 ÖSGD’ye program ile ilgili bilgi aktarımlarını zamanında ve eksiksiz olarak yapar.  

 Şirketler, programın için katılım bedelini zamanında ödemeyi taahhüt eder.  

 Şirketler, program ile ilgili her türlü iletişim çalışmasını ÖSGD’nin bilgisi dahilinde sürdürür. 

 Şirketler, programın ortak faaliyet raporu için zamanında bilgi, fotoğraf, görsel diğer 

malzemeleri göndermeyi taahhüt eder. Bu paylaşımların kişisel veri içermesi ve rıza 

gerektirmesi halinde gerekli rızanın alınması halinde bu veriler paylaşılacaktır. 

 Şirketler, ÖSGD’nin programın paylaşılması ve yaygınlaşması için gerçekleştirdiği çeşitli toplantı 

ve konferanslara katılarak iyi uygulamalarını paylaşır.  

Program, ÖSGD’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol süresince devam edecektir. 

ÖSGD ve bu işbirliğini yapan …………………………………. (şirket adı), işbirliği alanlarındaki çalışmalar esnasında 

üretilen her türlü esere/dokümana ait her nev’i hakkı, eserin içeriğini hazırlayan kuruma ait ve gizli olduğu 

konusunda fikir birliğine varmıştır.   

Taraflardan herhangi biri, İşbu Program katılım taahhütmanesini hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin program 

bitiminden 15 gün (onbeş gün) öncesinden yazılı bildirimde bulunmak şartıyla tek taraflı ve tazminatsız olarak 

feshetme hakkına sahiptir. TARAFLAR, taahhütnamenin fesih tarihine kadar üzerlerine düşen yükümlülükleri 

yerine getirmekle yükümlüdürler. 

İş bu taahhütname taraflarca 2 nüsha olarak hazırlanarak imza ve teati edilmiştir. 

 

 

                                             …………………..……………………… (isim soyisim) 

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği   …………………………………………………………..……… (şirket adı) 

 

 

 

Eki: Taraflara Ait İmza Sirküleri 
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