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Amaç
Madde 1. Bu protokoliin amacı; Milli Egltlm Batanlıgmın 2023 E€itim Vizyon hedefleri

doğrultusund4 Adıyaman il sınrlan içerisinde yer alan Milli Eğiti/n Bakanlığma bağlı
eğitim kurumtannda eğitimin niteliği ile ilğli öncelikli olarak belirlenm§ alanlar başta
olmak iizere, taraflaıca uygun görülen alanlarda planh çalışmalar yiiıüterek, özellı]kle
öğrencilerin başan seviyelerini yiikseltecek tüm eğitim hizınetlerinin niteliğini artrmak,
eğitim progıaırılannı gel§tirmek, öğretmen yeterliliklerini uygulamah eğitim faaliyetleri ile
artrmak ve ailelerin sosyal, kiiltiire[ mesleki gelişimlerine destek olmak, Adıyaman
Üniveısitesi ve Adıyaman İl Milli Egitim Müdürltiğü işbirliğinde kurulacak akadeınilerde
akademisyenleıin bilgi, belge ve tecrübelerini eğtim verilecek öğetmenler ile paylaşmak,
enstitüler btirıyesinde yapücak eğitimler sonucunda ortaya çıkacak ilriin, bilgi, belge,
dokiimanlan kamuoyuna altarmak ve eğitici eğtimleri vasıtasryla yaygınlaştırarak §birliği
ve koord inasyonu sağlamak.

Kıpsam
Mıdde 2. Bu Protoko!, birinci maddedebelirtilen anıaçlara yönelik hizmetlerin yiiıütiilmesinde,

Adıyaman Üniveısitesi ile Adıyaınan İl ıııılıi Egıtim Müdülügu arasmdaki eğtim
işbirliğine ait usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

Madde 3.

1, 1739 sayü Milli Eğtim Temel Kanunu ve 652 sayılı KHK. ile Kabul edileıı Milli
Egitim Bakanieı Teşkilat ve Göıevleri Hakkında Kanun Hükmiinde Karamaıne
hühirnleri,

2. 222 sayıh İlkOgretim ve Eğtim Kanunı1
3. 28199 sayılı Milli Eğtin Bakanhğı Okul-Aile Biriğ Yönetmeliğ,
4. 2547 sayıIı Yiiksek Öğretim Kanunu
5. Adıyaman Ünivenitesi Mevzuat hiiktimteri,
6. 2419 sayü Milli Eğtim Bıkanlığı Hiznet İçi Egitim Yönetmeliği
7. Milli Eğitim Bakanlığ ve Yiiksek Öğretim Kurulu Başkantğ arasında "Ögretmen

Adaylarmın Milli Egitim Bakanlrğına bği Eğitim ÖğEtim Kunımlannda
Yapacaklan Okul Uygulaınalanna itişkin koordinasyon ve işbirliğini öngören
28.07. l 998 tanihli pıotokol,

8. Milli Eğitim BakaDlıeı Ögıttmen Yetişirme Genel Müdtiriiiğunün 03.08. l998 tarih
ve B.o8.0.ÖEG.O.t3.01.02-300.8.2-55-2493 sayılı Öğretmen Adaylannın Milli
Eğitim Bakant,ğına bağh Eğitim Öğretim Kurumtannda yapacaklan Öğretmenlik
Uygulamasma Ilişkin Yönergesi (değişiklikler:04/0l/20l0 tarihli ve
b.08.0.öeg.0.13.01.02-380/0l48 sayılı müsteşarlık oıay ve M/|2D0l2 tarihli ve
202434 sayılı Bakanik onay),

9. Milli Eğitim Bakanlına bağlı Okul ve Kırrumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma
Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yöneryesmi Q8/02D007 taıihli ve l084 saylı
makam onayı Mari 200'l /2594 sayü tebliğler dergisi).

l0. Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.
11. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
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Tanunlar

Mıdde 4. Bu pıotokolde geçen;
aBıkınhk" Milli Egltim §akanlığmı,
.Miln Eğffm Müdürlüğü" Adıyaman İıııiın ngıtim Müdiirtügıınü
'Ü niversite " Adıyaman Üniversitesini,
.ProtokoP Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Milli Eğitim Müdiirlüğü arasında imzalanan
"Egitimde İşbidiği Pıotokolü "nü,

"Kurut' İl düzeyinde oh§tunılan Proje Yönetim Kuıulunu,
"Komisyon' İl diizeyinde oluşturulan Proje Yiirütme Kom§onunıı"
"Alt Komi§yon' Proje Yürütme Alt Komisyonlannı ifade eder.

Temel Esaslar

Madde 5. Bu Protokolde belirtilen eğitimde §biıliğine yönelik çalışmalar, aşağıdaki esaslara
göre yiiıütiiliir;

l. Çalışmalar mevzuata uygun olarak yürütiilü.
2. Çalışmalar bilimsel çerçeveye uygun olarak geçekleştirilir.
3. Yapılacak çalşrıalarda; dunım analizi" problem teşpiti, çöziim yollannın belirlenmesi,

uygulam4 izleme, değerlendiıme, eğitim ve paylaşım siireçleri işletilir.
a. Çalışmalar, Adıyaman smırlan içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığma bağlı eğitim

kurunılarıııda, eğitimin niteliğini arttıncı ve ilgili ttim paydaşlan kapsayıcı şekilde
planlanır ve yiirütiilür.

5. Çalşma sonuçlan ilgilileıce paylaşılır.
6. Hiznetlerde kullanılacak her tiir metodo§l teknik, sistern, araç ve materyalin bilimsel

standartlara uygunluğu sağlanır.
7. Hizmet tasanmı §ley§i ve yayıIımmd4 toplum tabanlılık, eşitlik ve gönüllüiik esas

alınır.
8. Adryaman il sınırlan içerisinde yer alan Milli Egitim Bakanlığma bağlı tiiln eğitim

kurumlannm, eğtimin niteliğnin gel§tirilmesinde akademik bilgi ve destek ile her tiir
rehberlik ve danrşmanl* hizmetlerinden eşit oranda yararlanması sağlanır.

9. Çal§ma ve faaliyetlerin ytiıütülmesinde ve akademisyenlere yapılacak ödemelerde Milli
Eğitim Bakanlığınm mevzuatmda öngörülen ücİet göz önttıde bulundıırulur.

l0. Eğitimde §birliğ kapsamuıd4 Adıyaman il goıelindeki her tiir yönlendiıme Ve yiirütme

§leminde "Proje Yönetim Kunrlu" yetkilidir.
l 1. Protokoltin yüıütiitnesinde, faıklr alanlarla ilgili durum analizleri, pıoblemlerin tespiti

öncelikli çalşına alanlarının belirlenmesi ve mütemel çöztlmlere yönelik planlı

ça\malann yiirütii|mesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalşmalarn Proje Yiirütme
Komisyonu geıçekleşıirir.

12. Kurul ve komisyon çalışmalannda kararlann oybirliği ile almması esastır.
13. Kuni ve komisyonlarda kirrılerin göıev alacağr, taraflann yetkili biriırılerince belirlenfu.
14, Taraflarm vtikiiırılıliliikleıi kendi peısonel ve maddi olarıaklan ile smrrlrdr.
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Taraflır ve Taahhüt

Madde 6. Bu protokoliiı taraflan ve yiirütücüleri;
Adıyaınan İı ıaiııı ngitim Müdiirlüğ.ii ile il genelindeki okul ve kurum müdiiırliikleri, Adıyaman
Ünivenitesi ile bu iiniversiteye bağh Faktilte, Enstitii, Araştırma Meıkezi, Siir€kli Eğİtim
Merkezi, Yii{<sekokul ve Meslek Yüksekokul yönetiırileri, ,Eğitimde İşbirliği" kapsamndaki
hizrnetler, taraflaruı görev ve himıet alanlarıııa göre yapılacak planlamalar ve sağlanacak
mutabakatla yifuüfütir. Bu kapsamd4 iş bu Protokol taraflan, beşİnci maddede belirtilerı esaslar

çerçevesinde görev ve çalşma alanlannm özelüklerine göre, gerekli §biıliği ve koordinasyonu
geıçekleştirrneyi taabhüt ederler.

İştlrtgl Atıntın

Mıdde 7. Bu Pıotokol kapsamında taraflaç

Eğitim ve öğretim
Eğitfun yönetimi ve hizrnetiçi eğitim
Ders dışı etkinlikler
Veli destek çalşmalan olmak iizeıe dört temel alanda ve ihtiyaca göre belirlenecek olan

diğer alanlarda da §birüği içerisine giıilecektir.

Bu protokol kapsamında beliılenmiş alanlara yönelik aşağıda yer alan çalışmalann §birliği
içerisinde gerçekleştirilmesi planlannuştır.

1. Eğtimöğretim Çalşmılın

1.1. §mıvları Hınrlık ve Yet§tirme Kurslırı, Etiider ve Ders D4ı Destek Hizmetleri;
Öğencilerin konu ve iirıite sonu kazanım değerlendirilmeleri, diiital becerilerin

geliştirilmes! sııravlara hazırlrk ve yetiştirme kuıslan, etiit pıOgıamlan ve özel eğtime ihtiyacı
olan Öğıenciler için materyal geliştirme çahşmalan ve destekleyici Özel eğitim prognmlannın
dtizenlenmesi.
1.2. Zümre Toplınt|ınnm Etkili Künmas4

Branş dtizeyinde yapılacak, okul, iUilçe zümre toplantılann4 ilgili branştan erı az bi
öğrctim üyesi veya görevlisinin daıışman sıfatıyla katılırnı sağlanarak, eğnim öğıetim

çahşrıalannın nitetiğinin artırılması.
1.3. Üniversite Adayı Öğrenci Progrımı (Mesleki Rehberük);

Ünivenite tarafuıdan ortaöğretim kıırumlannm l1. ve 12. sınıflannda okuyan öğencileıe
tercih yapmadan öıce doğru böliim seçmelerine katkrda bulıınma adıııa, önceden belirlenecek

uygun olan derslere bizzat katılma ve ilgiü böIiim hocalan ile görüşme, iinivenitenin .akademik
*[ti"ı"rlol alana daiı uygulamalan öğrencilere tanrtıın olanağıııın sağlanması. Universitenin
laboratuvar, kiitüphane, atö§e, işlik ve benzeri araştrma, eğtim ve spor olarıaklanndan öğretmen

ve öğrencilerin fayd alanmasıııı sağlamak.

l
2
3

4
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1.4. Öğrefuen ve Öğre'im Üyesi/G6revfısi Değ§imi;

1.4.|. İşbirüğ çerçevesinde eğitim öğetimin niteliğini get§tirmeye döniik, uygun olan
bıanş ve alanlarda ztimıe danışmanı olarak görev yapan öğretim üyesi veya öğretim
görevlilerinin, belirlenen okullarda öğretmen ve öğencilerle buluşmalan.

|.4.2. Proje okullan başta olınak tizere, öğencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapmak
için, ilgili bilim insanlarmm görev almasmı sağlamak.

1.4.3. Miili Egitim Müdiirlüğilıe bağlı okul/kunımlarda oluştunlacak daoşııa
kurullannda ve yapılacak proje çalşmalanndx 1çomisyon üyeliklerine üniversiteıin
ilgili bilim insanlannın görev almalannı sağlamak.

|.4.4. Aıaştırma yöntem ve teknikleri konusunda öğrctmen ve öğrencilere eğtim
desteğ veımek.

1.5. Doğıl Afe! Çewe Korumı ve Geri D6nüşüm İh fugili Farlondıhk Çıhşmalan
Akadernisyerılerdeıı seminerler ve uygulamalı eğtiııler yoluyla destek almması.

1.6. Mesleki ve Teknik Eğitim Desteğ
Mesleki ve Teknik Liselerle, Miiüendislik Fakiilteleri ve Meslek yiiftsek okullannm

§birliği ile, sanayiye ve seliöıe vasıflı aıa eleman yetiştirilmesi, sektörle bağlann gel§tirilmesi,
iiretime yönelik çalşmalann yapılmas1 mesleki beceri eğtirılerinin gerçekleştirilınesi amacıyla;

Üniversite öğıetim üyelerinin kendi alanlan ile ilgili okulumuz öğıetmenlerine yönelik
daııışmanlık, rehberlik faaliyetlerini yürütmeleri, gerektiğinde tematik konulaıda kıırul" komisyon,

çalştaylannda etkin rol alınalan ve tiniveısiteye ait alet ve donanıınlann ortak kullanımma yönelik
konularda işbirliğ yapılması.

1.7. Merkezi Srnavlınn Analizi yg |3tıtistiki Verilerin Tufulmısr
LGS, TYT ve AYT smavlannda ilimize ait i§tatistiki verilerin tutuhna§, smav

sonuçlannın analizlerinin yapılması, merkezi sınavlarla ilgi[ okul başan/başanszlık nedenleri

üerine akademik çalışmalar yapılması.

2. Eğitim Yönetimi ve Hizrnetiçi E$tim

2,1. Ksı Süre[ Eğitimler
Adıyaman ili eğitim kurumlannda görcv yapan yönetici, öğıetmen ve diğer çalşanlara

yönelik, ihtiyaç duyu|an alanlarda toplantılar ve hizmet içi ğtİmler diizerıleneıek, kiŞİsel ve

mesleki gelişimlerine kath sağlanması.
2.2. Uzun Süreü Eğitimler

2023 BğıtııYğonu hedefleri doğnıltusunda ilimizde çalışan yönetici ve öğetmenlere
lisansüstü eğtim prograrrılannın Yfüseköğıetim Kurulu ı|evzıat hiikümlerine uygun olınak

şartıyla; personel ve maddi olanaklar çerçevesinde planlanması, aynca iiniversite tarafmdan

hazrlanmak ve yiiıütülınek tizere, Adıyaman Üniversitesi Siirekli Eğitim Merkezince yeterli
katılrmın olması halinde sertifika pıogramlan diizenleıımesi, yönetici, öğretmen ve diğer

çalışanrann belirli aralıktarla bu sertifika progıamlanna katdımlaıııuı sağlanması.

2.3. Arıştrmı ve Yaym Çı\mılın
Proje Yönetim Kunılunca belirlenen eğitirq öğetiııı, yönetim ve protokol kapsamına

giren çalşma alanlannda araştırmalar yapı|masr. Araştırına sonuçlan ve diğer çalşmaların
İonuçlannm, kitap, makale, dergi ve bülten gibi yayııılara dönüştiirülerek ilgiflere ulaştırılması.
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2.4. Proielendirme Çı\mılın;

TÜBİTAK, İpe§olu Kalkınma Ajansı yg CAP Bölge İdaıesi Kalhnına §aşkanlığı, AB
Destek ve Hibe Programlan güi ulusal ve uluslararası diizeylerde pmje eğitim çüşııalannm ve
ortak projelerin yapılması.

2.5. Sosyal Medyı ve hetişim Ça§nılın;
Protokol kapsammdaki çalışnalar hakkmda ilcililerio bilgilendirilınesi, çal4maların

tanrtılması, destek sağlanması ve paylaşımın arttınlması amacıyl4 web sayfası, e-posta gruplan,
sosyal medya uygulamalanndan yararlanılması, bu çüşmalann taraflarca oluştunılacak ortak bir
ekip tarafınd an yiirütülınesi.

2.6. Akadeınik Etkinliklere Akademisyen, Öğretnıen, Y6netici ve Öğrencilerin Katılımı
2.6.1. Adryaman Üniversitesi tarafmdan diizenlenen kongre, panel, konferans ve benzeri

çehşmalarda Milli Eğitim Müdiiırlüğiine bilgi verilerek istekli öğretmenlerin bu
etkinliklere katılımlarmm sağlanması, öğretmenler tarafuıdan hazırlanacak olan
bilimset makalelerin Adıyaman Üniversitesi tarafından ç*anlan dergilerde
yaymlan ıla§t için çalışma yapılması, yayınlanan dergilerin birer niishalannın
okulil<ununlara gönderilırıesi.

2.6.2. Okııl]il tarafmdan il gene[ veya okul içinde diizenlenecek konferans, panel,
sempozyum, sergi ve proje gibi etkinliklere akademik destek sağlanması.

2.7. İş Güvenlği ve İş Sığğ KonusundıDestek
Ünivenite tarafmdan Milli Eğitim Müdiirlüğü okul ve kuıum çahşanlanna yönelik 'İş

Güvenliğ ve Sağlığ' sertifika programh eğtirnler açılınası okul ve kurumlanmızm Risk
Analizlerinin yapılıııasma destek veriforıesi.

2.8. ilizmetiçi Eğitim Çıfumalın
Öğetmenlere kendi alanlarmda sunulacak hizrnetiçi eğitirrılerle mesleki ge\imlerini

desteklemek, yenilikleri takip etmek ve bilgilerini giincellemeleri amacı ile akadenisyen desteğ
sağlanması.

3. Ders Dşı Etkinlikler (Kültiir, Sanat ve Spor)

3.1. Sınıtsıl ve Sportif Kurs ve Etkin[kler
Milli Eğitin Müdürlüğiine bağlı okullarda ve üniversitede eğtim gören öğrencilerin

gönüllü katıhmlan ile sosyaI, kiiltürcl, sanatsal ve sportif alanla.da ortak kurs, etkinlik ve
seırrinerler diizenlenmesi. Milti Eğitim Müdülüğiiıne bağlı okul öğreııcilerinin, üniveısite öğrenci
topluluklan etkinliklerine katümmm sağlanınası.

3.2. Okul Kulübü - Üniversite Kulübii/Topluluklın İşbirliği
Üniversite biinyesinde faaliyet gösteren iiniversite öğıenci topluluklan ile miizik, tiyatrq

resirr1 şoı, heykel, fotoğrafçılık vb. alanlarda faaliyet göstererı okul öğrenci kuliipleri arasında
işbiıliği sağlanması, okul ve iiniversite topluluk/kulüp çalşmalannın taraflarca kaşdıklı olarak
kabul edilınesi şartı ile ortak mekAnlarda yapılarak öğencilerin sosyal gelişimlerinin
desteklenmesi yapılan ttim çalşmalarırı uygun alanlarda sergilenmesi.
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4. Veü Destek Çılşmalın

4.1. Sağlık Eğitimleri
Üniveısite halk sağ|ığı birimleri vasıtasıyla velilere yönelik bilgilendirici seminer ve

toplantılar diizenlenmesi.

4.2. Veli Bilinçlendirme Ça\malın
Ailelerin, çocuklannm eğitiminde dahafazla söz sahibi olrnası ve sorumluluk üstlanmesi,

eğtim konusunda yeterli ve sağlıklr bilgilenmeleri ile miimkiiııdiir. Öğretmeöğrenme
süıeçlerinde benimseııen yeni yöntemlerin ve eğitim kurumlannda öğrerıciler için geçerli olan

yeni koşullann, aileleıE akadeın§enlerce aktaniıa§L eğtim seminer{eri ve ıehberlik

çahşınalannm diizeııleıunesi.

Tarıflann sorumluluk ve yükümlülükleri

Mıdde 8. Protokol kapsammdaki çal§malarm ytirütiilınesinde taraflann temel sonımluluklan
genel olaıak aşagıdaki gibidir.

Adıyaman İı Milli Eğİtİm Müdürlüğü
1. Tiim taraflar arasmda §birliğ ve koordinasyonu sağlama ve geliştirme.
2. Proje Yönetim Kurulu, Pıoje Yiirütme Komisyonlan ve Proje Yürütme Alt Komisyonlan

için her tiir donanıma sahip uygun ça\ma oltamlan hazırlama
3. Okullarda yapılacak olan çalışnalar hakkında yönetici, öğıetman, öğrenci ve velilere

yönelik gereken bilgilendirmelerin yapıhnasmı sağlamı.
a. Çalışmalara yönelik geıeken organizasyonlan yapm4 gerekli insan kaynaklarmı sağlama.

5. Okullardaki uygulamalarm sağl*lı bir şkilde yürütülebilmesi, izlerımesi ve

değerlendirilebilınesi amacıyla geıekli önlemleri alına.
6. Üniversitenin yapacağı bilimsel çalşmalarda ve eğtim faaliyetlerinde geıektiğmde

işbirliğ sağlama.

Aüyamın O niversitesi Rekt6rlüğü
l. İşbirüğ yapılacak alanlara yönelik yeterli akademisyen desteğ sağlama.
2. Protokol kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilebilınesi için yeterli sayıda öğıetim üyesi

ve öğenciyi göıevlend irıne.
3. Verilecek hiznetlerde aksamalann yaşanmarnası için geıeken önlemleri alma.

4. Üniveısitenin önceden belirlenen ve uygun görülebilecek olan eğtim ve spor

olanaklanndan öğreııci ve öğetmenlerin de yararlanabileceği fınatlar oluşturma.
5. Fakiilte, Enstitü, Araştıına Merkezi, Yfüsekokul ve Meslek Yiiksekokullannm protokol

kapsamında birlikte çalşmalan hususunda bilgilendirme.

ProtokoIün ve Çı\mılınn Yönetimi
Madde 9. İşbiıliği kapsamında planlanna çalşmalan yiirütmekle sorumlu olan protokol
yönetiminin yapsal organizasyonu aşağda belirtilen esaslar çerçevesinde geıçekleştiriİecektir.

l. Protokoliin yönetimi il di.izeyinde kurulacak olan '?roje Yönetim Kurufu", "Proje
Yiirütme Komisyonlan" ile '?roje Yilrütme Alt Komisyonlanııdan" oluşur.

2. Proje Yönetim Kurulu; Adlyaman Üniversitesi Rektörü, Adıyaman Universitesi
rektörlüğünce belirlenecek iki dekarı/dekan yardımcısı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü,
Milli Eğitim Müdiirlü$unce belirlenecek iki müdiir yardmcsı/şube müdi.iriinden oluşan
bir üst yönetim organıdır.
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3. Pıoje yönetim kurulu sekretaryasın Proje Yönetim Kurulu oluşturur.
4. Pıoje Yönetim Kurulu başkanı Rektördiir. Rektöriin katılamadğ dururılarda başkanlık

vekaleti bııaktığ üye tarafından yiirütüliir.
5. Proje Yönetim Kurulu, projenin il diizeyinde uygulanmasmı sağlamak, uygulama

sonuçlannt değerlendiımek ve geliştirmekle sorurrıludur.
6. Eğitimde §birliğ kapsammda Adıyaman ili genelindeki her türlü yönlendirme ve

yiirütme işleminde Proje Yönetim Kurulu yetkilidir,
7. Proje Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre toplanarak karar, planlam4 koordinasyon, izleme,

değerlendirme, gel§tiıne ve yaygınlaştırma görevlerini yerine getirir.
8. Her bir ça|şma alanmda hangi işlerin yapılacğı, hangi işlerc öncelik verileceğ, Proje

yönetim kımılu tarafından belirlenir.
9. Protokol kapsamındaki çalşma alanlarmın her biri için bir Proje Yiiıütme Komisyonu

oluşturulur. Proje Yiirütme Komisyonlan, Adıyaman Üniversitesi rektörlüğünce
belirlenecek üç dekaıı/dekan yaıdııncısı/öğretim görevlisi, Milli Eğitim Müdfulüğiince
beliılenecek üç müdiir yardımcısı/şube müdiirüokul müdtirü temsilcilerinden oluşur.
Proje Yürütme Komisyonlan, çalşma alanlannın niteliğine göre, gerekIi strateji, yöntem
ve teknikleri kullanarak protokol kapsanundaki işlerin planlanmasmı, ytirütülmesini ve
değerleııdirilınesini sağlarlar.

10. Komisyonlar il diizeyinde, Proje Yönetim Kurulu biirıyesinde çalışırlar.
l 1. Proje Yönetim Kurulu, gerek görmesi dunımıında kendi temsilcilerini komisyon

çalışmalarma katabilir.
12. Protokol kapsamındaki çalşmalann yi.irülülııesinde kurul ve komisyon ile okullar

arasındaki bağlantıyı sağlamık; komisyonun çalşmalannın okullarda uygulanmasmı
sağlamak; il diizeyinde faıtlı alanlarla ilgiti dunım analizle4 problemlerin tespiti,
öncelikli çalışma alanlannın belirlerrmesi ve mütemel çözilmlere yönelik planlı

çalışmalann yüriitiilınesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çalrşmalan yiirütmek üere
kurul tarafindan yeterli sayıda Proje Yiiıütrne Alt K6misyorılan oluşturulur.

13. Proje Yiirütme Alt Komi§yonlan, Adıyaman Üniveısiıesi Rektörlüğü ve Adıyaman Milli
Eğitim Müdiirlüğünce belirlenen dördertemsilciden oluşur.

14. Eğitin işbirliğ kapsamındaki tiiın çal§malar, yap,sal planlaınada yer alan kurul ve
komisyoılaı tarafmdan gerçekleştirilir.

15. Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağ1 taraflann yetkili birimlerince belirlenir.
16. Kurul ve komisyon çalışmalarında kararlann oybirliğ ile alınması esastır.

Geçerlilik ve Süre
Mıdde 1l. Bu Protoko[ inzalandğ tarihten itibaren dört y,l sit€yle geçerüdir. Siire bitiminde
hiçbir işleme gerek kalınakszın Protokol hiiktirnleri kendiliğnden sona erer ve taraflann istemesi
halinde gerekli giincellemeler yapılarak uzatılabilir.
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Piınlama ve Uygulımı
Madde l0. Protokol kapsammda yürütulerek hizınetler, taraflann katüım ile hazrlanacak kıs4
orta ve uzun vadeli planlamalara göre di2enlenir ve gel§tirilir. Taraflann duıumlannda ve
Protokole dahil hizırıetlerin iş§işinde ortaya çftan yeni gelişmelere göre gerekli değişikliklea
taraf]ann katılımı ile ele ahnır ve gerekli düzenlemeler, oluşturulacak bir plan dahilinde yapılır.
Hiznetlerin gel§tirilmesi ve siirdiirülmesine ilişkin çalrşmalarda gerektiğinde taraflarca,

çalışmalan yiirüten kurum ve birimlere, §biliğ ve koordinasyon alanlannm özelliklerine göre,

teknik, penonel ve benzeri kurumsal destek sağlanır.
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Değişiklik
Mıdde 12. Bu Protokol hiikiiııılerinde taraflaı ka§ılıkh olarak an|aşmak suretiyle değ§iklikler
yapılabiliı. Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak, imzal_ı protokol metnine
eklanmesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli olacaktır.

protokolün Feshi
Madde 13. Tarafların kaşıl*lı mutabakatı ile protokol heı zaman için feshedilebiliı. Taraflardan
her biri 30 giin önceden yazıh olarak bildirmek koşulu ile protokolü tek taraflı fesh etme yetkisine
sahiptir. Eğitimde işbirliğ bir hizrnet birlikteliği olduğundan, Protokoliin feshine neden olacak
çekilmeler, söz konusu taraflara biı yasal ytikiirılüliik getiırmez.

Yısıl İkıneğlhlır
Mıdde 14. Taıaflar aşğda yazılı adıesleri kanrmi ikametgih olarak kabul etm§leıdir. Bu
adreslere yapılacak tebligatlaı geçerli olacaktır.

ADıYAMAN iL ıvrİrı-İ BĞİrİıı MÜDÜRLÜĞÜ
Atatiiıt Bulvan Hiikiimet Binası Kat:3
02lO0/ADIYAMAN
Telefon: 0416216 |02| l04|6 216 l1 81

Faks: 0416 216 48 76

ADIYAMAN İıNİvınsİresİ REKToRIÜĞÜ
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ)
Altmşhir Mah. 3005. Sok. No:13
02040, Merkez / AD I YAMAN
Tel: +90 (416) 223 3800414243444546
Faks: +90 (4|6\223 3843

Adres bilgilerinin değşmesi halinde taıaflar biıbirlerine değişiklikten itibaıen en geç bir
hafta içinde yazılı olarak bildirimde bulıınacaitır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış tebligat
geçerli sayılacaktır.

Yürürtük
Mıdde 15. On dört maddeden oluşan iş bu pıotokol, taıaflarca .. ./. . .D0l9 Tarihinde (9 Sayfa
Protokol Metni) iki asıl nüsha olacak şekilde tanzim ve imza edilmiş olup protokoliin bir

niishası Adıyaman İı ırııui rgıtim ıııüdiırlügü, bir nüshası da Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
tarafuıdan müafaza ed ilecekti.

Bu protokol imzalandığ tarihte yiiriirlüğe girer.

ü,6.0 .p0l1

AhmetALAGÖZ
Adryaman il ıvııuı ngıtım Müdürü
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