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Amaç

Madde l. Bu protokoliin amacı; Milli Eğitim Bakanlığııın 2023 Eğtim Vizyon hedefleri
doğultusund4 Adıyaman il sırurlan içerisinde yer alan Milli Eğtim Bakanlığına bağlı
eğitim kurumlannda, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alarılar başta

olmak üzere, taıaflarca uygun göriiılerı alanlarda plaıılı çalışmalar yiirüterek, özellikle
öğencilerin başan seviyelerini yiikseltecek tilm eğitim himıetlerinin niteliğini artırmak,
eğtim programlannı geliştirmek, öFetmen yeterliliklerini uygulamalı eğitim faaliyetleri
ile artırmak ve ailelerin sosyal, ktiltürel, mesleki gelişimlerine destek olmak, Adıyaman
Üniversitesi ve Adıyaman iı Miııi Eğitim Müdiirlüğü işbiıliğinde kurulacak akademilerde
akadernisyenlerin bilgi, belge ve tecrübelerini eğitim verilecek öğıetrnenleı ile paylaşmak,

enstitiiler biinyesinde yapılacak eğitimler sonucrında ortaya çıkacak iiriln, bilgi, belge,
dokiiman|an kamuoyuna aktarmak ve eğitici eğitimleri vasıtastyla yaygtnlaştııaıak
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Kapsam

Madde 2. Bu Protokol, birinci maddede belirtilerı amaçlara yönelik
yiirütiilmesinde, Adıyaman Üniversiıesi ile Adıyaman İl Milli Eğilim
arasındaki eğitim işbirliğine ail usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

Madde 3.

hizırıetlerin
Müdürlüğü

l. 1739 sayılı Milli Eğtim Tonel Kanunu ve 652 sayıh KHK. ile Kabul edilen Mi|li
Eğilim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Kararname
hilkiimleri,

2. 222 sayı|ı İlkögretim ve Eğitim Kanunu,
3. 28199 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul_Aile Birliği Yönetmeliği,
4. 2547 sayılı Yiiksek Ögıetim Kanunu ve mevzuat hilkilmleri
5. Adıyamaıı Üniversitesi mevzuat hükümleri
6. 2419 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Hizınet İçi Eğitim Yönetmeliği
7. Mil|i Eğitim Bakanlığı ve Yiiksek Ögıetim Kuru|u Başkanlığ aıasında "Öğretmen

Adaylannın Milli Eğitim Bakanlığına bağIı Eğitim Ö$etim Kurumlannda
Yapacaklan Okul Uygulamalan"na i|işkin koordinasyon ve işbirliğni öngören
28.07 .1998 tarihli protokol,

8. Milli Eğitim Bakanlığı Ögetrnen Yetiştirme Genel Müdialüğiitıiiı 03.08.1 998 tarih
ve B.O8.O.ÖEc.0. l 3.0ı.02-300.8. 2-55-2493 saylı Öğretmen Adaylannın Milli
Eğitim Bakarılığına bağlı Eğitim Öğretim Kurumlannda yapacaklan Öğetmenlik
Uygulamasına İlişkin Yönergesi (değişiklikler:04/01/20l 0 tarihli ve
b.08.0.öeg.0.13.01.02-380/01-08 sayılı müsteşarltk onay ve 04/l2l20l2 taıihli ve
202434 sayıl.ı Bakanlık onayı),
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9. Milli Eğtim Bakanlına bğlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştrma

Desteğne YOnelik İzin ve Uygulama Yönergesini (28l02l2f7 tarihli ve l084 sayılı
makam onay Mart 2007 12594 sayılı tebliğ|er dergisi).

1 0. Ortaöğetim Kurumlan Yönetmeliği.
t l. 3308 Sayh Mesleki Eğitim Kanunu.

Tanımlar

Mıdde 4. Bu pıotokolde geçen;

"Bakınlık" Milli Eğitim Bakanlığırı,

'Milli Eğtim Müdürlüği" Adıyaman Milli Eğitim Müdiirlüğtlnü,

'Üniversite" Adıyaman Üniversitesini,

'ProtokoI" Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Milli Eğitim Müdiirlüğü arasında imzalanan

"Eğitimde İşbirliğ Protokolü'hü,

'Kurul' ll dtlzeyinde oluşurulan Proje Yönetim Kurulunu,
"Komisyon" İl dilzeyinde oluşturulan hoje Ytlrlltne Komisyonunq

'Alt Komisyon' Proje Yürütme Alt Komisyonlannı ifade eder.

Temel Esaslar )

)

Mıdde 5. Bu Protokolde belirtilen eğitimde işbirliğine yönelik çalışmalar, aşağıdaki esaslara
göre yiirüttil iiır;

l . Çalışmalar mevzuata uygun olarak yürütiiliir.
2. Çalışınalaı bilimsel çerçeveye uygruı olarak gerçekleştirilir.
3. Yapılacak çalışmalarda; durum aııalizi, problem tespiti, çözilrn yollannın belirlenmesi,

uygulam4 izleme, değerlendirme, eğitim ve paylaşım siireçleri işletilir.
4. Çalışmalar, Adıyaman sınırlan içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakarı-hğna bağlı eğitim

kurumlannda, eğitimin niteliğini arttıncı ve ilgili ıtim paydaşlan kapsayıcı şkilde
planlanır ve yiirütiiliir.

5. Çalışma sonuçlan ilgilileıce paylaşılır.

6. Hizrıetlerde kullanılacak her tiir metodoloji, teknik, sistem, araç ve materyalin bilimsel
standartlara uygunluğu sağlanır.

7. Hizme1 tasanmı, işleyişi ve yayılımında, toplum tabanlılık, eşitlik ve gönüllülfü esas

alınır,
8. Adıyaman il sınıılan içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağh tiim eğitim

kurumlannın, eğitimin niteliğinin geliştirilmesinde akademik bilgi ve destek ile her tiir
rehberlik ve danışmanlık hizrnetlerinden eşit oranda yararlanması sağlanır.

9. Çahşma ve faaliyetlerin yürütiilmesinde ve akadernisyenlere yapı|acak ödemelerde Milli
Eğitim Bakanlığrnrn mevzuatında öngöriilen ücreı göz öniinde buludurulur.
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Taraflar ve Taahhüt

İşbirliği Alanları

Madde 7. Bu Protokol kapsamında taıai'laı;

Bu protoko| kapsamınd4 belirlenmiş alanlara yönelik aşğıda yer alan çalışmalann işbiıliğ
içerisinde gerçkleştirilmesi planlanmıştır.

l. Eğtim-Ögretim Çıfundın

1.1. Sınıvlırı Hızırlık ve Yetiştirme Kurslın, Etiitler ve Ders Dışı Destek Hizmetleri;
Oğencilerin konu ve tinite sonu kazanrm değerlendirilmeleri, dijital becerilerin

geliŞtirilmesi, sınavlaıa hazırl* ve yetiştirme kuıslan, etüt prograİnlan ve özel eğitime ihtiyacl
olan öğenciler için materyal geliştiıme çalışmalan ve destekleyici özel eğitim prograınlanrun
di.izerıleııınesi.
|.2. Zümre Toplıntılannın Etkili Kılınması;

Branş düeyinde yapılacak, okul, ivilçe ziimre toplantılanna, personeI ve maddi
olaııaklar çerçevesinde uygrın olacak şekilde ilgili branştan en az bir öğretim üyesi veya

Madde 6. Bu protokoliin taraflan ve yiİrütücüleri;
Adıyaman iü Milıi Eğitim Müdiırlüğü ile iI genelindeki okul ve kurum müdıirliikleri, Adıyaman
Üniversitesi ile bu iiniversiteye bağlı Fakülte, Enstitii, Araştırma Merkezi, Siirekli Eğitim
Merkezi, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul yönetimleri, ..Eğitimde işbirliği'' kapsamındaki
hizmetleı, taraflann görev ve hizınet alanlanna göre yapılacak planlaınalar ve sağIanacak
mutabakatla Yiirütiiltir. Bu kapsamda, iş bu Protokol taraflan, beşinci maddede belirtiIe; esastaI
ÇerÇevesinde görev ve ÇalıŞma alanlannın özellik]erine göre, gerekli işbirliği ve koordinasyonu
gerçekle$irmeyi taahhüt ederler.

10. Eğitimde işbirliği kapsamınd4 Adıyaman il goıelindeki her tiir yönlendirme ve yiiı-ühe
işleminde "Pğe Yönetim Kurulu'' yetkilidir.

1 1. Protokoliin yiirütiilmesinde, farklı alanlar|a ilgili durum analiz|eri, probloılerin teşiti,
öncelikli çalışma alanlannın belirlerıınesi ve müteınel ç<iziiınlere yönelik planlı
çalışmalann yiirütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalannı pğe yiirütme
Komisyonu gerçekleşirir.

12. Kurul ve komisyon çalışmalannda kaıarlann oybirliği ile alınması esastrr.
l3. Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, taraflann yetkili birimlerince belirlenir.
14. Taraflann ytikiimlüliikleri, kendi personel ve maddi olanaklan ile sınıılıdır.
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l. Eğtimveösetim
2. Eğiüm yönetimi ve hizınetiğ eğtim
3. Ders dışı etkinlikler
4. Veli destek ÇahŞmalan olmak tizere dört temel alanda ve ihtiyaca göre belirleııecek olaıı

diğer alanlarda da işbirliği içerisine girilecektir.
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görevlisinin daruşmarı sıfatıyla katılımı sağlanarak, eğitim öğretim çahşmalannın niteliğnin
artmlması.
1.3. Üniversite Adayı Ögrenci Programı (Mesleki Rehberlik);

Üniversite tarafından ortaöğretim kurumlannın 11. ve 12. sıııflannda okuyan öğencilere
tercih yapmadan önce doğu biiltim seçmelerine katkrda bulunma adın4 önceden belirlenecek
uygun olan derslere bizzat katılma ve ilgili bölüm hocalan ile görüşme, iiniversitenin akademik
böliirnlerinin alana dair uygulamalannıı öğrencilere tanrtım olanağının sağlanması. Önceden
gerekli izinlerin alınması koşulu ile Üniversiterıin laboratuvar, kütiiphane, atölye, işlik ve
benzeri araştırma, eğitim ve spor olanaklanndan öğetınen ve öğrencilerin faydalanmasın_ı

sağlamak.
1.4. Öğretmen ve Ögretim Üyesi/G6revlisi Dğşini;

l .4.1. İşbirliği çerçevesinde eğitim öğetimin niteliğini geliştirmeye döniik, uygun olan
branş ve alanlarda görev yapan öğetim üyesi veya öğretim görevlilerinin, belirlerıeır
okullarda öğetmen ve öğrencilerle buluşmalan.

1.4.2. Proje okullan başta olmak iizere, öğrencilere eğitim ve araştırma koçluğu yapmak
için, ilğli bilim insanlannın görev almasını sağlamak.
|.4.3. Milli Eğitim Müdiiılüğiine bağlı okuVkurumlarda oluşturulacak darıışma

kurullannda ve yapılacak proje çalışmalannda komisyon üyeliklerine üniversitenin
ilgili bilim insaıılannın görev almalannı sağlamak.

1.4.4. Araştırma yönlem ve teknikleri konusunda öğretmen ve öğencilere eğitim
desteği vermek.

1.5. DoğıI Afet, Çevre Korumı ve Geri Dönfşün iıe İıgııı Farkmdalrk Çı\mılın
Akadernisyenlerden seminerler ve uygulamah eğtimler yoluyla destek alırıması.

1.6. Mesleki ve Tekıik Eğitim Destğ
Mesleki ve Teknik Liselerle, Miihendislik Fakülteleri ve Meslek yiiksek okullannın

işbiıliği ile, sanayiye ve seiiöre vasıflı ara eleman yetiştirilmesi, sektörle bağların geliştirilmesi,
iiretime yönelik çalışmalann yapılması, mesleki beceri eğitim-lerinin gerçekleştirilmesi amacıyla;
Üniversite öğretim üyelerinin kendi a|antaı ile ilgili okulumuz öğeinenlerine yönelik
danışmanlık, rehberlik faaliyetlerini yiirütrneleri, gerektiğinde tematik konularda kurul,
komisyon, çalıştaylannda etkin rol alrnalan ve iiniversiteye ait alet ve donanı-ınlann önceden
gerekli izinlerin alınmasr şartı ile ortak kullanrmına yönelik konulaıda işbirliğ yapılması.

1.7. Merkezi Srnavlann Analizi ve İstatistiki Verilerin Tutulmısı
LGS, TYT ve AYT sınavlannda ilimize ait istatistiki verilerin tufulması, sınav

sonuçlannın analizlerinin yapılması, merkezi sınavlarla ilgili okul başan/başansızlık nedenleri

iizerine akademik çahşmalar yapılması,

2. Eğitim Ydnetimi ve Hizmetiçi Eğitiın

2.|. Ifusa Süreli Eğitimler
Sayfa 5 i l0 ryr
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Adıyaman ili eğitim kurumlannda görev yapan yönetici, öğretınen ve diğer çalışaıılara

yönelik, ihtiyaç duyulan alanlarda toplantılar ve hizınet içi eğitimleı diizenlerıerek, kişisel ve

mesleki gelişimlerine katkı sağlanması.

2.2. Uzun Süreli Eğtimler
2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğıultusunda ilimizde çalışan yönetici ve öğetrnenlere

lisansüstii eğitim progıamlannın Yiikseköğetim Kurulu mevzuat hilkümlerine uygun olrnak

şartıyla; peısonel ve maddi olanaklar çerçevesinde planlarıması, aynca i,iniversile tarafından
hazırlanmak ve yiirütiilmek i.izere. Adıyaman Üniversitesi Siirekli Eğitim Merkezince yeterli
katıhmın olması halinde sertifika programlan diizenlenmesi, yönetici, öğreüTıen ve diğeı

çalışanlann belirli aralıklarla bu sertifika programlanna katılımlannın sağlanması.

2.3. Arıştırma ve Yayın Çılışmalan
Pğe Yönetim Kurulunca belirlenen eğiıim, öğIetim, yönetim ve protokol kapsamına

giren çalışma alanlannda araştırmalar yapılması. Araştırma sonuçlan ve diğer çalışmalann
sonuçlannın, kitap, makale, dergi ve bülten gibi yayınlaıa dönüştiirülerek ilgililere ulaştınlması.
2.4. ProjelendirmeÇılışmalın;

TÜBİTAK, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge İdaresi Kalkınma Başkanlığı, AB
Destek ve Hibe Programlan gibi ulusal ve uluslararası diizeylerde proje eğitim çalışmalannın ve

ortak pğelerin yapılması.

2.5. Sosyıl Medyı ve İletişim Çılışmalın;
Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında ilgililerin bilgilendirilmesi, çahşmalann tanıtılması,

destek sağlanması ve paylaşımın arttınlması amacıyl4 web sayfası, e-posta gruplan, sosyal

medya uygulamalanndan yaraılanılması, bu çalışmalann taraflaıca oluşturulacak ortak bir ekip
tarafindan ytirütiilmesi.

2.6. Akıdemik Etkinliklere Akıdemisyen, Öğretmen, Yönetici ve Öğrencilerin Kıtılımı
2.6.1. Adıyamarı Üniversitesi tarafından diizenlenen kongıe, panel, konferans ve benzeri

çalışmalarü Milli Eğitim Müdilrlüğtine bilgi verilerek istekli öğretnenlerin bu

etkinliklere katılımlannrn sağlanması, öğretınenler taıafindan hazırlanacak olaı
bilimsel makalelerin Adıyaman Üniversitesi tarafindan bilimsel ve teknik olarak

uygun bulunması halinde ç*arılan dergilerde yayınlanması için çalışma yapılması,

yayınlanan dergilerin birer nüshalannrn okuVkurumlara gönderilmesi.

2.6.2. Okullar tarafindan il geneli veya okul içinde düzenlenecek konferans, panel,

sernpozyıım, sergi ve pğe gibi etkinliklere akademik destek sağlanması.

2.1. İş Güvenliği ve İş Sığlığı Konusunda Destek
Üniversite taıafindan Milli Eğitim Müdihlüğü okul ve kurum çalışanlanna yönelik'İş

Güvenliği ve Sağlığı' sertifika programh eğitimler açılması okul ve kurumlanmızın Risk
Analizlerinin yapılmasına destek verilmesi.

ULfrSayfa 6 / l0
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2.8. Hizmetiçi Eğitim Ça|ışmalın

Ögretmenlere kendi alanlannda sunulacak hizmetiçi eğitimlerle mesleki gelişimlerini
destekleınek, yenilikleri takip etsnek ve bilgilerini giirıcellerneleri amacı ile akademisyen desteği

sğanması.

3.1. Sınatsal ve Sportif Kurs ve Etkinlikler
Milli Eğitim Müdiirlüğüne bağlı okullarda ve üniversitede eğitim gören öğrencilerin

gönüllü katılımlan ile sosyal, kültiirel, sanatsal ve sportif alanlaıda ortak kurs, etkinlik ve

seminerler düenlerırnesi. Milli Eğitim Müdiirlüğilne bağlı okul öğencilerinin, iiniversite
öğenci topluluklan etkinliklerine katılrmııın sağlanması.

3.2. Okut Kulübü - Üniversite Kulübü/Topluluklın İşbirliği
Üniversite bi.inyesinde faaliyet gösteren tiıııiversite öğrenci topluluk|an ile miDik, tiyatro,

resim, spor, heykel, fotoğafçılık vb. alan-larda faaliyet gösteren okul öğenci kulüpleri arasrnda

işbirliği sağlanması, okul ve iiniversite topluluk/kulüp çalışmalannın taıaflarca karşılıklı olarak
kabul edilmesi şartıyla ortak mekinlarda yapılarak öğencilerin sosyal gelişimlerinin
desteklenmesi yapılan tiim çalışmalann uygrın alanlarda sergilenmesi.

4. Veli Destek Çalışmaları

4.2. VeliBilinçlendirmeÇılçnaIın
Ailelerin, çocuklannın eğitiminde daha fazla söz sahibi olması ve sorumluluk üstlermıesi,

eğitim konusunda yeterli ve sağlıklı bilgilenmeleri ile miimktindiir. Öğetme-ögrenme
siireçlerinde benimsenen yeni yöntemlerin ve eğitim kurumlannda öğenciler için geçerli olaıı
yeni koşullann, ailelere akademisyenlerce aktanlması, eğitim seminerleri ve rehberlik

çalışmalannın diizenlenmesi.

Tarafl ann sorumluluk ve yükümlülükleri

Madde E. Protokol kapsamındaki çalışmalann ytirüti.ilmesinde taraflann temel sorumluluklan
genel olarak aşağıdaki gibidir.

Adıyaman iı ırııi egtım Müdürtüğü
1 . Tiim taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlama ve geliştirme.

2. Proje Yönetim Kurulu, Proje Yiirütme Komisyonlan ve Proje Yiirütme Alt Komisyonlan
için her tiir donanıma sahip uygun çahşma ortamlan hazrrlama

3. Okullarda yapılacak olan çahşmalar hakkında yönetici, öğretınen, öğenci ve velilere
yönelik gerekerı bilgilendirmelerin yapılmasını sağlama.
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3. Ders Dışı Etkinlikler (Kültür, Sanıt ve Spor)

4.1. Sığhk Qğtimleri
Üniversite halk sağlığı birirrıleri vasıtasıyla velilere yönelik bilgilendirici seminer ve

toplantılar dilzenlenmesi.
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değerlendirilebilmesi amacıyla gerekti önlemleri alma.
6. Üniversitenin yapacağı bilimsel çahşmalarda ve eğitim faaliyetlerinde gerektiğnde

işbirliği sağlama.

Adıyıman Üniversitesi Rektörlüğü
l. İşbirliğ yapılacak atanlara yönelik yeterli akademisyen desteği sağlama.
2. protokol kapsamrndaki faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli sayıda öFetim

üyesi ve öğenciyi görevlendirme.
3. verilecek hizırıetlerde aksamalann yaşarrm:ımasl için gereken önlemleri alma.
4. Üniversitenin önceden belirlenen ve uygrın görülebilecek olan eğitim ve spor

olanaklanndan öğrenci ve öğıetmenlerin de yararlanabileceği firsatlar oluşturma.
5. Fakülte, Enstitii, Aı§ırma Merkezi, Yiiksekokul ve Meslek Ytiksekokullanrun protokol

kapsamında birlikte çalışmalan hususunda bilgilendirme.

Protokolün ve Çalışmalann Yönetimi
Madde 9. işbirliği kapsamında planlarıan çaIışmalan ytirütmekle sorumlu olan protokol
Yönetiminin YaPısaI organizasyonu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştiri;ecekiı.

l. Protokolün yönetimi il diizeyinde kurulacak olan '.Proje Yönetim Kurulu'', ..Prqe
Yi.ırütrne Komisyonlan" ile "Proje Yiirütrne Alt Komisyonlanndan'' oluşur.

2. Proje Yönetim Kurulu; Adıyaman Üniversitesi Rektörü, Adıyaman Üniversitesi
reılörlüğiınce be|irlenecek iki dekaıı/dekan yardımcısı, Adıyaman iı Miııi Eğitim
Müdiirü, Milli Eğitim Müdiir|üğiince belirlenecek iki müdiir yardımcısı/şube
müdüründerı oluşan bir üst yönetim organrdrr.

3. Proje yönetfun kurulu sekıetaryasını Proje Yönetim Kurulu oluşturuı.
4. Proje Yönetim Kurulu başkanı Rektördtir. Rektöriın katılamadığı durumlarda başkanl*

vekaleti bıraknğı üye tarafından yi.irüti.İliır.
5. proje yönetim kurulu, projenin il dtizeyinde uygulanmasını sağlamak, uygulama

sonuçlannr değerlendirmek ve geliştirmekle sorumludur.
6. Eğitimde işbirliği kapsamında, Adıyaman ili gerıelindeki her tiirlü yönlerıdirme ve

yiirüüne işleminde Proje Yönetim Kurulu yetkilidir.
7. Pğe Yönetim KuruIu, ihtiyaca göre toplanarak karar, planlam4 koordinasyon, izleme,

değerlendirme, geliştirme ve yaygınlaştırma görevlerini yerine getirir.
8. Her bir çalışma alan-ında haııgi işlerin yapılacağı, hangi işlere öncelik verileceği, pğe

yönetim kurulu arafından belirlenir.
9. protokol kapsamındaki çatışma alanlannın her biri için bir proje yürütne komisyonu

oluşfurulur. proje ytırütme komisyonlan, Adıyaman Üniversitesi rektörıüğiınce
belirlenecek üç dekarı/dekan yardımcısı/öğetim görevlisi, Milli Eğiüm Miıdtırliığtnce
belirlenecek üÇ müdiir yardımcısı/şube müdiiriVokul müdiirü temsilcilerinden oluşur.
proje yiirütme komisyonlan, çahşma alanlanrun niteliğine göre, gerekli stıateji, yöntem
ve teknikleri kullanarak protokol kapsamındaki işterin plantanmasını, yiirütiilmesini ve
değerlendirilmesini sağlarlaı.

l0. Komisyonlaı il düzeyinde, Proje Yönetim Kurulu biinyesinde çalışırlar.

4- Çalışmalara yönelik gereken
sağlama.

5. Okullardaki uygulamalann

organizasyonlan yapma, gerekli 1nsan kaynaklannr

sağ|ıklı bir şekilde yiirütiilebilmesi, izlenmesi ve
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l 1. Pğe Yönetim Kurulu, gerek görmesi durumunda kerıdi temsilcilerini komisyon

çahşmalanna katabiliı.
12. Protokol kapsamındaki çalışmalann yiirütiilmesinde kurul ve komisyon ile okullar

aıasındaki bağlantıyı sağlamak; komisyonun çalışmalannın okullarda uygulanmasını
sağlamak; il di.Deyinde farklı alanlaıla ilgili drırum analizleri, problemlerin tespiti,
önce|ik]i çalışma alanlannın be lirlerırnesi ve müternel çıizümlere yönelik plaıılı

çalışmalann yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi çahşmalan yürütmek üzere

kurul taıafından yeterli sayıda Proje Yiirütme Alt Komisyonlan oluşturulur.
13. Proje Yürütme Alt Komisyonlan, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü ve Adıyaman Milli

Eğitim Müdilılüğiince belirlenen dörder temsilciden oluşur.
14. Eğilim işbirliği kapsamındaki ttim çahşmalar, yapısal plaılamada yer alan kurul ve

komisyonlaı taıafından gerçekleştirilir.
l5. Kurul ve komisyonlarda kimlerin görev alacağı, tara{lann yetkili birimlerince belirlenir.
16. Kurul ve komisyon çalışmalannda karaılann oybirliği ile alrnması esastır.

Plınlamı ve Uygulaına
Madde l0. Protokol kapsamında yiirütiilecek hizırıetler, taraflann katllımı ile hazırlaııacak krsa,

orta ve uzun vadeli planlamalaıa göre düzenlenir ve geliştirilir. Taraflann durumlannda ve
Protokole dahil hizmetlerin işleyişinde ortaya çıkarı yeni gelişmelere göre gerekli değişiklikler,
taraflann katılımı ile ele alınır ve gerekli diizenlemeler, oluşturulacak bir plan dahilinde yapılır.
Hizmetlerin geliştirilmesi ve siirdiiriilmesine ilişkin çalışmalaıda gerektiğinde ıaIaflarca,

çahşmalan yürüten kurum ve birimlere, işbirliği ve koordinasyon alanlanrun özelliklerine göre,

teknik, personel ve benzeri kurumsal destek sağlaıır.

Geçerlilik ve Süre
Mıdde 11. Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren dört yıl stireyle geçerlidir. Siire bitiminde
hiçbir işIeme gerek kalmaksızl n Protokol hi.lkiimleri kendiliğinden sona erer ve taraflann
istemesi halinde gerekli giincellemeler yapılarak uzatılabilir.

Dğşiktik
Mıdde 12. Bu Protokol hiikiirnlerinde taraflar karşılıklı olarak aıılaşmak suretiyle değişiklikler
yapılabilir. Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanaıak, imzalı protokol metnine
eklenmesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygularna için yeterli olacalor.

protokolün Feshi
Madde 13. Taraflann karşılıklı mutabakatı ile protokol her zaman için feshedilebilir.
Taraflmdan her biri 30 gün önceden yazrlt olarak bildimıek koşulu ile protokolü tek tarailı
feshetıne yetkisine sahiptir. Eğitimde işbirliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, Protokolün
feshine nederı olacak çekilmeler, söz konusu taraflara bir yasal yiikitrılüliiık getiımez.
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Yısal İkımetgihlar
Mıdde 14. Taıaflar aşağıda yazılı adresleri kanuni ikametgdh olarak kabul etınişlerdir. Bu
adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacakhr,

ADIYAMAN iL MiLLİ EĞİTiM MüDüRLüĞü
Atatiirk Bulvan Hiikiimet Binası Kat:3
02loO/ADIYAMAN
Telefon: Ml6216 1021 /0416216|l 81

Faks: 04l6 216 48'76

ADIYAMAN ÜNİVERSiTESi REKTÖRLÜĞÜ
Adıyaman Üniversitesi (ADY[J)
Altınşehir Mah. 3005. Sok. No:13
02M0,Merkez/ADryAMAN
Tel: +90 (4l6) 223 3800-01-02-03-04-05-06
Faks: +90 (416) 223 3843

Adres bilgilerinin değişmesi halinde taraflar birbirlerine değişiklikten itibaren en geç bir
hafta içinde yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Aksi ıakdirde eski adrese yapılmış tebligat
geçerli sayılacaktır.

Yürürlük
Mıdde 15. on dört maddeden oluşan iş bu protokol, taraİlarca | *ıl03l20l9 Tarihinde (9 sayfa
Protokol Metni) iki asıl nüsha olacak şekilde tanzim ve imza edilmiş o|up protokoliin bir

nüshası Adıyaman İı Miııi Eğitim Müdiiırlüğü, bir nüshası da Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü
tarafından müafaza ediIecekıir.

Bu protokol imzalandığı tarihte yüriirlüğe girer.

Ahmet ALA GÖZ Prof. Dr. Mu rana cöxüıı-ü
Adıyaman iı rıııııı ng,ıtım rıı dürü Adıyaman Üniversitesi Rektörü
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