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İşbu Protokol,

aMEB Dİn Öğraİmİ Genel MüdüıIüğü Fen ve

Sosyal Biliııler Pğesi/ Programı Uygulayan

Anıdolu İnam Haip Lişelei Wqıon Bclgesi"

çerçevesinde

ADIYAMAN Valiliğ koordiıasyonunda

ADIYAMAN Üniversitesi ile

ADIYAMAN İl Milli Eğitim Müdİtılüğü,nün

ADIYAMAN Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen

ve Sosyal Bilimler Proje Okulu iş birüğine

ilişkin faaliyetleriıin usul ve esaslannı kapsa.
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AMAÇ
Madde 1.

Bu Protokol, ADIYAMAN Milli Eğitim Müdürlüğiıne bağlı Adıyaman Aıadolu
imam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulunun "MEB Din Öğetimi Genel
Müdürlüğü Fen ve Sosyal Bilimler Pğesi,/ Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip
Liseleri vizyon Belgesi" çerçevesinde Aü iIe işbirliği içinde eğitim öğretim
faaliyetleri, hizmet içi/ seminer çalışmalan ve çeşitli diğer etkinlikler diizenlemeyi ve
yürütmeyi amaçlamaktadır.

KAPsAM
Mıdde 2.

*MEB Din Öğreıimi Genel Müdürliğü Fen ve Sosyal Bilimler Projesi/

programı uygulayan Anadolu imam Haıip Liseleri vi4yon Belgesi- çerçevesinde

ADIYAMAN Üniversitesi ile ADIYAMAN il Milli Eğitim Müdtırlüğü,nün

ADIYAMAN Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje okulu iş

birliğine ilişkin faaliyetlerinin usul ve esaslannı kapsar.

DAYANAK

Madde 3.

222 sayılı İlkogretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu, 2547 sayılı Yiikseköğretim Kanunu, MilIi Eğitim Bakanlığı okul-Aile Birliği
yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğetim kurumlan yönetmeliği ve Milli
Eğitim Bakanlığı ÖzeI program ve pğe uygulayan Eğitim kurumlan yönetmeliği'ne

ve Din Ögıetimi Genel Müdi,irlüğünce hazırlanan "Vizyon Belgesi'ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
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TANIMLAR
Madde 4.

Bu Protokolde geçen;

"Bakanlü', Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

"fu MiııİEğitim Müdürlüğü", ADIYAMAN iı Miııi Eğitim Müdtirlüğü,nü,

"Üniversite", ADIYAMAN Üniversilesi' ni,

"Anıdolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu", Adıyaman

Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Pğe Okulu'nu

'Dınışma Kurulu", Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan

Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinin ! 7. Maddesinde belirtilen kıırulunu,

"Komisyon", Vizyon Belgesi'nde belirtilen ve okul diizeyinde oluştıırulan Proje

Yürütme Komisyonunu ifade eder.

TARAFLAR
Madde 5.

Bu protokolün taraflan;

a) ADIYAMANÜniversitesi

Altınşehir Mah. 3005 Sok. No: l3

Posta Kodu: 02040 Merkez l ADIYAMAN

Tel: +90 (416)223 3800-06 Faks: +90 (416)2233843

e-posta : ad92006@adiyaman.edu.tr

b) ADIYAMAN iı Miııi Eğitim Müdfulüğli

Atatiirk Bulvan Hiikümet Binası. Kat3

Posla Kodu: 02l00 Merkez / ADIYAMAN

Tel: 0 416 201637 72

e-posta : l l3966@meb.kl2.tr
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YÜRÜTME İT YÜKÜMLÜLÜKLER
Mıdde 6.

l. Temel Esaslar

Bı Protokolde belirtilen, eğitimde iş birliğine yönelik hizmetlerin her boyutunda

çalışmalar, aşağıdaki esaslara göre yürütülilr.

a) Çalışmalar i|gili mevzuata Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal

Bilimler Proje Okulunun "Vizyon Belgesi"ne ve bilimsel çerçeveye uygun olarak

ylııutulur.

b) Çalışmalar; durum analizi, problem tespiti, çöztim yollannın belirlenmesi,

uygulam4 izleme, değerlendirme, eğitim ve paylaşım siireçlerini kapsar.

c) Yapılacak olan çalışmalann maddi kaygılar içerisine girilmeden yürütülmesi esastır.

d) Eğitimde iş birliği kapsamında her ti.ir yönlendirme ve akademik işbirliği işleminde

Pğe Okullan Yönetmeliği'nin l7. maddesinde belirtilen "Danışma Kurulu"

yetkilidir.

e) Protokoliin yürütülmesinde, farklı alanlarla ilgili durum analizleri, problemlerin

tespiti, Oncelikli çalışma alanlannın belirlenmesi ve mütemel çözümlemelere

yönelik planlı çalışmaların ytirütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi

çalışmalar "Proje Yiirütme Komisyon"lannca gerçekleştirilir.

f) Kurul ve komisyon çalışmalannda kararlann oyçokluğu ile alınması esastır.

g) Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, tarafların yetkiIi birimlerince

belirlenir.

h) Taraflann yfüilmlülükleri, kendi personel ve maddi olanaklan ile sırurlıdır,

i) Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimleı Pğe Okulunda

"Eğitimde İşbirliği" kapsamındaki hizmetler, taraflann görev ve hizmet alanlanna

göre yapılacak planlamalar ve sağlanacak mutabakatlarla yilrüttllür. Bu bağlamda

"Vizyon Belgesi"ne bağlı olarak gerekli esneklikler veya smırhlıklar olabilir.

j) Protokol kapsamında yiirütiilecek hizmetleı, taraflann katılımı ile hazırlanacak kısa,

orta ve uzun vadeli planlamalara göre diizenlenİr ve geliştirilir.

k) Taıaflann konumlannda ve Protokole dAhil hizrrıetlerin işleyişinde ortaya çıkan yeni

durumlara göre gerekti değişiklikler, taraflann katılımı ile ele alınır ve gerekli

düzenlemeler, oluşturulacak bir plan dAhilinde yapılır.

sayfa a Proje Okullın İş birliği Protokolü



2. Taraflann sorumluluk ve yükümlülükleri

Protokol taraflan, belirtilen temel esaslar çerçevesinde görev ve çalışma alan|annın

özelliklerine göre, gerekli iş birliği ve koordinasyonu gerçekleştirmeyi taahhüt ederler.

Protokol kapsamındaki çalışmaların yiirütiilmesinde taraflar aşağıdaki sorumluluklan

taahhüt eder.

2-a) ADIYAMAN Üniversitesi Rektörlüğü

a) Protokol kapsamında Fen Bilimlerine Giriş, Sosyal Bilimlere Ciriş, Matematik,

Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğafya gibi konularda hizmet içi seminerler

verdirmek, bunun için yeterli sayıda öğretim üyesi ve/veya öğenciyi

görevlendirmek,

b) Akademik personelce verilecek hizmetlerde aksama|ann yaş:ııım.ıması için gereken

önlemleri almak,

c) Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Pğe Okulunıın 9, 10, l1 ve l2.

sınıflannda okuyan öğrencilerine belirli bir program çerçevesinde, iiniversite

kampus ve kütüphanelerinden yararlanmalarına" belirlenmiş derslere ve/veya

laboratuaı ortamlanna katılabilmelerine, üniversitenin uygun gördüğü öğetim

üyeleri ile irtibata geçebilmelerine izin vermek

d) Pğe Okulları Yönetmetiği ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler

Proje Okulu "Vizyon Belgesi" kapsamında iş birliği yapılacak alanlara yönelik

yeterli mekan desteği ve bunlann eğitimini verecek insan kaynağı sağlamak,

e) Kariyer merkezlerinin hizmet|erinden yararlanabilmelerine imkıAn sağlamak, ihtiyaç

duyuları alanlarda toplantılar ve hizmet içi eğitimler diizenlemek,

f) Üniversite biinyesinde yürütülmüş/yürütülmekte olan, Anadolu İmam Hatip Lisesi

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun faaliyetlerine yönelik yüksek lisans ve

doktora tezleri ile araşürma çalışmalanndan uygun görülenlerin Anadolu İmam

Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Pğe Okulu ile paylaşılması ve protokol

kapsamında yürütülecek çalışmalarda kullanılabilmesine izin vermek,

g) Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi,

çalışmaların tanıtılması, destek sağlanması ve paylaşımın arttırılması amacıyla, web

sayfası, e-posta gruplan, sosyal medya uygulamalanndan yararlanmak,

ı

Sayfa l Proje OkıIIın İş birliği Protokolü



h) Üniversitenin ilgili biiliimlerinde eğitim almakta olan 12. sınıf öğencileri, yiiksek

lisans ve doktora öğencilerinin gönüllü katılımlan ile proje/programın

uygulanmasında bilimsel çalışmalara destek vermek,

2-b) ADIYAMAN İı Miııİ Eğitim Müdürlüğü

a) Okul, iiniversite ve vzırsa diğer kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonu

sağlamak ve her tiirlü resmi iş ve işlemleri hızlandırmak, siireci takip etrnek, gerekli

bütçe ve insan kaynağıru sağlamak,

b) Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda

yapılacak olan çalışmalar hail<ında yönetici, öğTetmen, öğrenci ve velilere yönelik

gereken bilgilendirmelerin yapılmasına kaüı sağlamak.

c) İş birliğinin öngördüğü faaliyetler için gerekli maddi ve manevi desteği vermek,

gerektiğinde destekleyici/sponsor bulmak,

d) Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundaki

uygulamalann sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, izlenmesi ve

değerlendirilebilmesi amacıyla gereken önlemleri almak.

)

2-c) Adıyaman Anadolu İmaı4 Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu

a) Pğe Okullan Yönetrneliği ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler

Pğe Okulunun "Vizyon Belgesi"nde belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli iş ve

işlemleri koordine etmek ve yürütınek,

b) Proje/programm ytirütiilmesinde gerektiğinde yerel yönetimler, STK'lar ve diğer

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Proje Danışma Kurulu ve Proje Yiirütme Komisyonlan için uygun çalışma ortamları

hazırlamak,

d) Pğeniıı/programın uygulanması için gerekli maddiimanevi tedbirleri almak,

Sayfa a Proje Okullın İş birliği Protokolü



SÜRE VE ERKEN FESİH

Mıdde 7.

Bu protokol

a\ 2017 -20|8 eğitim öğretim yılında başlamak üzere uygulanır. Devam eden eğitim
öğretim yıllarında da yeni bir protokole gerek olmaksızın uygulanır ve İmzalandığı
tarihten itibaren beş yıl süreyle uygulanır.

b) Taıaflann mutabık kalması dunımunü gerekli giincelleştirmeler kurumlar arası

yazışmalar ile yapılabilir.

c) Taraflardan biri karşı tarafa 3 ay önceden haber vermek şartıyla protokolü

feshedilebilir.

d) Eğitimde iş birliği bir hizrrıet birlikteliği olduğundan, protokoliin feshine neden

olacak çekilmeler, söz konusu taraflara yasal bir yükilmlülük getirmez.

e) Bu protokoliin si.iresi, içereceği değişiklikler, feshi ve yiiriitülmesi ile ilgili aşağıdaki

esaslara riayet edilir:

ÇEŞİTLİ DiĞER HüKüMLER
Madde 8.

Protokole tarafi olan kurum ya da kuruIuş, protokolde yer alan yiikümlülüklerini yerine
getirme sorumluluğunu ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tilzel
kişiye devredemez.

Madde 9.

Kurum ya da kuruluş, faaliyetlere katılacak olanlardan hiçbir ad altında ücıet
almayacaktır.

Mıdde l0.

Kurumlar bu protokol kapsamında irtibat kişileri ve iletişim bilgilerini diğer
kişi/kurumlarla paylaşıma açacaktır.

Madde ll.
Kurumlar gerekJi görüldüğü takdirde çalışmanın geliştirilmesine yönelik alanlar ile ilgili
diğer kurumlar|a ek protokol yapılabilir.

Madde 12.

L
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Kurumlar görev ve sorumluluk alanlarında yasalaıda meydana gelen değişikliklerden

kaynaklanan alarılan dışına çıkan ya da geliştirilen görev sorumluklan konusunda ilgili
taraflan bilgilendirerek yapılabiIecek çahşmalar yeniden belirlenecektir.

Madde 14,

Bu protokol 14 (ondört) madde ve kapak dahil 8 (sekiz) sayfadan ibaret olup,

....l ....l20l8 ıarihinde 4 (dört) nüsha olarak imzalanarak yiirürlüğe girmiştir.

L//(ü/&-
Mustafa Talha GÖNÜLLÜ

ADYÜ Rektörü

Mehmet ALTINDAL

iı Miıti Eğitim Müdür V.
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