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Tırıflar ve iletişim bilgileri

MADDE r_ (l ) Bu protokol, Adıyanıan İı Miııi Eğitim Müdiirlüğü ile Adıyaman

üniversitesi Arasında Özel yetenekli Öğencilerin Eğitimine iıışı<in İşuırıl6ı protokolü" ne

ilişkin olup (bundan böyle "Protokol" olarak anılacakır.); bu protokolün tarafları; İl Miııi

Eğitim Müdilrlüğü ile Adıyaman Üniversitesi'dir.

(2) Protokol metninde iı Miııi Eğitim Müdürlüğü ve Adıyaınan Üniversitesi ayrı ayn

"Taraf' ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

(3) Bu protokoliın uygulanması ile ilgili olarak Taraflar, aşağıdaki adreslerini tebligat

adresleri olarak kabul etmiş olup, Taraflann bu adreslere yapacaklan tebligat kanuni adrese

yapılmış sayılacaktır. Burada belirtilen adres ya da iletişim bilgilerindeki değişiklikler en geç

l0(on)işgiınündedeğişikliğinyapıldığıTarafçadiğerineyazılıolarakbildirilecektir.Adres

değişiklikleri usuliine uygun şekilde karşı Tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese

yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır,

a) Adıyaınan iı Milıi Eğitim Müdİirlüğii:

Atatiirk Bulvarı Hiikümet Binası. Kat3 O2IOO/ADIYAMAN

Telefon: 0416 2|6 l0 21-0416 2|6 4876- 04l6 216 ll 81

Belgegeçer: 041,6 216 45 70

Web adresi : adiyaman.meb. gov.tr

E- posta: adiyamanmem@meb.gov.tr

b) Adıyaınan Üniversitesi (ADYÜ)

Altınşehir Mah. 3005. Sok. No:l3

020 40, Meıkez l ADIYAMAN

İntemet: https://adiyaman.edu.tı

E-posta: adyü006@adiyamaır.edu.tı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi: adiyamanuniversite@hsOl,kep,tr

(4) Taraflar arasındaki her türlü talep ve bildirimler yazı|ı olarak yapılacaktır
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Amaç

MADDE 2- (1) Bu protokoliin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adıyanıan Üniversitesi iŞ

birliği neticesinde MEB'e bağh bilim ve sanat merkezlerİnde sunulan eğitimin niteliğini

artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik geliŞmeler

doğrultusunda söz konusu iiniversitenin imk6n ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamaktır.

(2) Türkiye,nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve

kurumların yönetici, öğrenci ile dğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu

kurumlarda yiirütülen pğe ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin

sınai mülkiyet haklan kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütiilmesidir.

(3) Bu amacın gerçekleştirilmesi için taraflar, bu protokolü oluşturan aşağıdaki

maddeleri, bu protokolün bütiinünü ve uygulanmasına yönelik koşullannı karşılıklı olarak

kabul ve taahhüt ederler.

Kapsım

MADDE 3_ (1) Bu protokol; MEB,e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan

özel yetenekli öğrencilerin Adıyaman iı Miııi Eğitim Müdürlüğü ve Adı5"anıaıı Üniversitesi iş

birliğiyle gelişimini sağlamak, patenvfaydalı model, marka, tasarım ve ürün bilinci

oluştuİulmasına yönelik yapllacak olan faaliyetlere amacıyla yapılacak çahşmalara ilişkin usul

ve esaslar ile Taraflann yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 4- (1) Bu protokolün dayanağı;

Bu protokolün dayanağ;

l. 18/l0i l982 taıih|i ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2, l4l6tlg73 taıihli ve l739 saylı Milli Eğitim Temel Kanunu

3.3ol5ltgg7 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hiikmünde Karamame

4. 1017/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete, de yayımlanan l sayılı Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakknda Cumhurbaşkan|ığı Kaıamamesi

5. 07l07l20l8 tarihli ve 30471 saylı Resmi Gazete, de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri

Yönetmeliği
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kısıltmalır ve Tanrmlar

MADDE 5- (l) Bu Protokolde geçen;

MEB : Milli Eğitim Bakanlığını,

iL MEM : iı Miıli Eğitim Müdürlüklerini,

BİLSEM : MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezlerini,

Bilim söyleşisi : Üniversite biiıııyesinde görev yapan akademisyenler ve alan uzmanları

tarafından öğencilere yönelik olarak Adıyaman Üniversitesi organizasyonunda gerçekleştirilen

etkinlikleri,

Marka

Paıeııı/Faydalı

Model

Tasarım

Ü rün

Yönetici

yürütme kurulu: Taraflann en az üçer temsilcilerinden oluşan ve yapılacak tüm

faaliyetlerin planlama, koordinasyon ve raporlamasından sorumlu

kurulunu

ifade eder.

Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüsleriıı mallarından

veya hizmelterinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan

korumanın konusunun açık ve kesin olarak aılaşıtmasını sağlayabilecek

şekilde sicilde gösterilebilir olııası şartıyla kişi adları d6hil sözciikler, şekiller,

renkler, harfler, sayılar, sesler ve ııatların veya aııbalaj larıır ın biçimi o|mak

üzere hef türlü işareti,

Sınırlı bir süre ve yer için patent/ faydalı ınodel sahibiııe, üçüncü kişiler

tarafından buluşun izinsizolarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya

ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan ıekel hakları,

Tasarıın, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin, çizgi,

şekil, biçim, renk, malzeme veya yizey dokusu gibi özeltiklerinden

kaynaklanan görünümü,

Bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle iiretilen

herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan

parçaları. ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesneııin bir arada algılanan

sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri

Okullarda görev yapan müdiir ve miidür yardımcılarını,
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protokolün konusu

MADDE 6_ (1) BiLsEM; İıkokuı, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin

bireysel yeteneklerinin farkında olmalan ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde

kullanmaları amacıyla faaliyet gösteren yarı zamanlı destek eğitim kurumlandır,

(2) Öğrenciler; BİLSEM,lerde okul dışı saatlerde yetenekleri doğrultusunda proje ve

etkinlik temelli eğitim almakta ve bu eğitim disiplinler arası ders içerikleri ile birlikte

sunulmaktadır. Öğrencilerin ilgi atanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak

merkezde güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, drama, yazılını, yabancı dil, liderlik,

mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacıhk, akıl

ve zekd oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişkilendirilerek

zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır,

(3) Türkiye,nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katklda bulunmak üzere Bilim ve

sanat Merkezleri öğenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığlnı arıırmak, bu

kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin

sınaimülkiyethaklankapsamındakorunmasınısağlamaküzereçalışmalaryürütülmesidir.

(4) Ülke genelinde yaygınlaştınlabilecek olan çeşitli eğitim ve tanılama modelleri

yardımıyla özel yetenekli bireylerin eğitim ve istihdamında sürdürülebilir bir devlet politikası

belirlemek ve sorumlu kurumlar aracıhğıyla kurumsal ve toplumsal farkındalık sağlayarak özel

yetenekli bireylere yetenekleri doğrultusunda eğitim imk6nı sunmak büyük önem arz

etmektedir. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bi1imsel çalışmalarını sürdürürken teknolojinin

imkAnlanndan yararlanmalan, bilgi, beceri ve yeteneklerini milli değerlerine hizmet edecek

şekilde kullanmaları için ü|kemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda öncü

kuruluşlarının deneyimlerinden yararlanmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu öğrencilerin

üniversite öğrenimlerinde yetenekleri doğrultusunda alanlara yönlendirilmesi ve ilgili

sektörlerde istihdam edilmesi ülke geleceği açısından oldukça önemlidir,

(5) Bu amaçla, Adıyaman İı Miııi Eğitim Müdürlüğü ve Adıyanraıı Üniversitesi iş birliği

ile BilsEM,lerde eğitim alan özel yetenekli öğrenciler ve bu merkezlerde görev yapaı

öğretmenlerin gelişimine yönelik bu protokol hazırlanmıştır,
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yükümlülükler

MADDE 7- Taraflann yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir:

7-t. İL MEM Yükümlülükleri

7-1.1. Protoko! kapsamında yürütülecek faaliyetlerde Adıyaınaıı Üniversİtesi yetkİlİleri ile

iş birliği yapmak

7-1.2. Yiirütİne Kurulu'nca diİzenlenecek olan toplantılann organizasyon ve seketaryasını

yürütmek

7_r.2. Bilim söyleşilerinin yapılacağı yerleri belirlemek, ilgili merkeze ve Adıyalnaıı

Üniversitesi'ne bilgi vermek ve bu merkezlerde etkinliğin ilgili öğıencilere dulnırulmasını

sağlamak

7-ı.3. Protokol kapsamlnda yürütülecek laboratuvar ve araştlrma merkezlerinin kullanım

faaliyetleri için öğrenci seçimini yapmak, farklı illerden katılım sağlanması durumunda

öğrencilerin ulaşım ve izin süreçlerinin ytirütiilmesini sağlamak

7-1.4. Protokol kapsamında ytirütülecek tiiın faaliyetler esnasında danışman öğretmenler

vasıtasıyla öğrencilerin sevk ve idaresini yürütmek

7_1.5. protokol kapsamındaki her türlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuata göre yürütülınesini,

sürdürülmesini ve denetlenmesini sağIamak

7-1.6. Protokol kapsamındaki faaliyetlere öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlaınaktır.

7-2. Adıyaman Üniversitesi'nin yükümlülükleri:

?-2.1. Adıyanıan Üniversitesi'ne bağlı faaliyet gösteren laboratuvar ve ııraştınna

merkezlerden özel yetenekli öğencilerin imkanlar ddhilinde yararlanmasını sağlamak,

7-2.2. Yuz i11ze yeya e-konferans aracılığyla özel yetenekli öğencilere yönelik olarak İl

MEM'ntin belirleyeceği yerlerde bilim söyleşileri düzenlenmesini sağlamak

7_2.3. BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerine akademik alanlarda eğitimler vermek

7_2.4. Özp,| yetenekli öğıencilerin eğitim aldığı merkederde yer alan ya da açılması

planlanan atölyelerin içeriği konusunda fikir desteği vermek,

7_2.5. Öğrencilerin patent/faydalı model, ınarka, tasafım ve ürün bilinci oltışturı.ılııasına Yöı'ıelik

çalışmalar yapmak,

7_2.5. Öğrenci ve öğretmenlere patent/faydalI model, marka, tasarlm Ve iirüıı konularıı-ıda toplantı,

seminer, konferans, yarışma vb. farkındalık faaliyetlere desıek vermek,

7_2.7. BiLSEM,lerin yapacağı patent/faydalı model, marka, tasarını başvurularına destek sağlamak

amacıvla farklı teknik alanlarda rehberlik etmek,'-7- r /l./ üLw 5



7-2.8. Öğrenci ve öğretmenlere patent/faydalı model, marka, tasar|ın ve ürün konularında toplantı,

fuar, seminer, panel, seınpozyum, konferans, yarışma, pğe, farkındalık faaliyetleri vb. etkinliklerde

desteklemek, katılım sağlamak, iş yükü ve personel durumuna göre personel görevlendirmesi yapmak,

7-2.9. İhtiyaç duyulması halinde, bu protokol çerçevesinde hayata geçirilecek olan pğe

sergilerinde, konferans ve panel gibi etkinliklerde fiziki mekin ve tesislerini imkanları dahilinde İl Milli

Eğitim Müdürlüğü'nün kullanımına sunmak.

Gizlilik

Madde 8_ (l) Taıaflar, bu protokol kapsamında açıklayacaklart her türlü bilgi, belge ve

dokümanın korunması konusunda mutabık kalmışlardır.

Devir ve Temlik Yısağ

MADDE 9_ (l) Taraflaıdan her biri, işbu Protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini,

işbirliği kurulmuş otan diğer Tarafin yazılı muvafakati olmadan 3. kişi/kuruluşlara

devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

yüriitme kurulu

MADDE l0_ (l) Yürütme kurulu, taraflann en az 3 (üç) temsilcisinin katılımı ile oluşur.

(2) protokol kapsamında yapılacak tiim faaliyetlerin planlama, icra, koordinasyon ve

raporlamasından sorumludur.

(3) Yiirütme Kurulu yılda en az2 kez toplarır. Toplanlının koordinesi Adlyanlan il Milli

Eğitim Müdürlüğü tarafindan yapılır.

(4) Yürütme Kurulu sekretaryası İİ Miİİi Eğitim Müdiırlüğü tarafindan yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller ve ek protokoller

MADDE ıı_ (l) Bu Protokolde belirlenmiş hususlar velveya ihtiyaç duyulması halinde,

protokolde eklenmesi gereken hususlar Yürütme Kurulunda yapılacak görüşmelerle varılacak

mutabakatlaı çerçevesinde çözümlenerek Taraflann onayına sunulacaktır. Taraflarc4 ortak

mutabakat ile gerekli görülmesi durumunda Taraflann her birinin imza yetkilisinin imzaladığı

ek protokol (veya ek protokoller) düzenlenebilecektir.

6

Uyuşmazlıklınn çbzümlenmesi

MADDE l2- ( l ) Bu protokol ile ilgili olarak doğacak tüm uyuşmazlıklar öncelikle sorunun

yazılı bildirimini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde karşılıklı müzakereler yolu ile çözülmeye

çalışılacaktır. çözülemeyen bütün uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkili olacakur.
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protokol süresi ve fesih

MADDE 13_ (1) Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Taraflardan herhangi biri sürenin bitiminden 30 (otuz) giin önce Protokolün iptaline iliŞkin bir

talepte bulunmadığı takdirde Protokol aynı şartlarda 3 (üç) yıl düa yenilenmiş sayılır.

(2) Taraflar 3 (üç) ay öncesinden gerekçeli ve yazıh olarak bildirinıde brılunmak ŞartıYla

tek taıaflı olarak fesih hakkını kullanabilir.

(3) Taraflardan birinin bu Protokol hükiimlerinden doğan yükümlülüklerini yerine

getirmemesi durumunda; yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği karşı Tarafa yazılı olarak

tebliğ edilir, Tebliğden itibaren 30 (otuz) giinlük süre sonunda bu yükümlülük yerine

getirilmezse diğer Taraf Protokolü tek taraflı feshedebilir.

son Hükümler

MADDE 14- (l) proje dğhilinde belirlenen alanlarda yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak

taraflar, ortaklaşa belirlenecek konu ve araçlar ile basın açıklamasında bulunabilir,

organizasyon, toplantı vb. etkinlik|er diizenleyebilirler.

(2) iş bu protokolün herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya uygulamasının hukuki.

idari veya fiili bir sebeple münıkün olmaması, sözleşmenin tamamünın geçersiz veya hükümstiz

olduğu anlamına gelmez. Tara{lar iş bu geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine yeni bir

düzenleme getirebilirler.

Yü rütme

MADDE 15_ (1) Bu Protokolde yer alan iş ve işlemler Adı_v-anıaıı iı ıııııi Egitim

Müdiirlüğü ve Adıyanıan Üniversitesi tarafından yiirütülür,

yüriirlük

MADDE ı6_ (1) 16 ana madde ve 7 sayfadan oluşan işbu protokol .../...120\9 tarihinde

tarafların ortak nası ile 2 nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girer,

Ahmet ALAG öz ro ch et RGUTr

Adıyaman iı ıvrıııı ngıtım üdürü Adıvaman universitesi Rektörü
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