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Amaç
MADDE l- Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015
tarihinde imzalanan işbirliği protokolüyle KYK Yurtlannda bannan gençlerimizin milli ve
manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine süip bir şekilde yetişmelerine katkr
sağlamak amacıyla bir pğe başlatılmıştır.

Diyanet İşleri Başkanhğı Manevi Rehberlik çalışmalannda alınan olumlu geri dönüşlerden
hareketle bu çalışmalann |4-29 yaş arası ti.im gençlerimizi kapsayacak şekilde yeni bir
açılıma giderek gençlik projeleri yapacak ve sahada uygulamasını denetleyecek ülke
genelinde 8l il ve ilçelerinde toplam l765 Gençlik Koordinatörü görevlendirmiştir.

Gençlik Koordinatörlüğii sistemi kapsamında Adıyaman İl Gençlik Koordinatörlüğtimiiz yeni
projeler iiretmiş olup, bu projeleri uygulamak için genç kitlelere hitap eden tiim devlet
kurumlarıyla işbirliğine gidilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi de biinyesinde eğitim gören yaklaşık 25 bin öğrenci ile en yoğun genç
potansiyeline sahip kurumlarımızdan olduğu bir gerçektir. Bu genç potansiyelin Milli ve
Manevi değerlerine bağh bireyler olaıak yetiştirebilmek için Fakülte ve Meslek
Yfüsekokullarda gençlik çalışmalan yapılmasını sağlamak.

Kıpsıın
MADDE 2- Diyanel İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015
tarihinde imzalanan işbirliği protokolüyle KYK Yurtlannda bannan gençlerimizin milli ve
manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkr
sağlamak amacıyla bir projesi kapsamında Milli ve Manevi değerlere bağlı bireyler
yetiştirmek için Adıyaman Üniversitesinde öğenim gören öğrencilere yönelik eğitim, kültür,
sanat, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlerin yapılmasını kapsar.
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Taraftar
MADDE 3- Diyanet İşleri Başkanlığı Adıyaman İl Müftiilüğü ile Adıyaman Üniversitesidir

Tarafların yükümlülükleri
MADDE 4-

d Üniversite Gençlik Merkezinde veya Sağlık, Küttüı ve Spor Daire Başkanlığınca
tüsis edilecek olan kampüs içinde uygun bir alanda SKS Daire Başkanhğı ile
koordineli bir biçimde çalışılarak Manevi Rehberlik standının açılması. İl ve İlçe
Müfttilüklerince görevlendirilecek personel tarafindan öğencilere hizmet
verebilmesinin sağlannası.

b) Üniversitenin Amfi, Derslik ve konferans salonlan ve spor tesislerinin uygun
zamanlarda faaliyetler için kullanılabilmesi,

c) Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı denetiminde kurulmuş
olan öğrenci topluluklannın kampüs içi ve dışında yapılacak faaliyetlerinin İl
Müftiilüğünce desteklenmesi.

d) Gençlik Koordinatörlüğü'nün gerek Üniversite kampüsiinde gerekse kampüs
dışında gençlere yönelik proje, sosyal_külttirel etkinlik, kurs vb. faaliyetlerinin
tanıtımını yapabilmek maksadıyla afiş, broşür, el ilan vb. materyaller kullanılarak
tanıtım faaliyetlerinin yapılabilmesi,

e) Eğitimcinin eğitimi kapsamında İl ve İIçe Müftiilükleri biinyesinde görev yapan
Personel için Yiiksek Lisans, Pedagojik Formasyon ve Sertifika programlan
diizenlenebilmesi için ortak çalışmalar yapılabilmesi,

0 İl Müftülüğü tarafından yapılacak olan tiim çalışma ve faaliyetlerin Üniversitemiz
Sağlık Külttir ve Spor Daire Başkanlığına bilgi verilerek Rektörlfü onayından
sonra yapılması,

Çeşitli Hükümler
MADDE 5- İşbu protokol imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıl geçerli olmakla birlikte
Üniversite ile Adıyaman iı Müftiiıüğü dilediği tarihte protokolü tek taraflı fesih etme hakkına
sahiptir. Süre bitiminde işbu protokol taraflann hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın
kendiliğinden sona erecektir. Siire bitiminde tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol süresi
uzatılabilir.

MADDE G İş bu protokol 6 (Altı) madde ve 2 (İki) sayfadan müteşekkil olup .. /.. /2018
tarihinde iki nüsha olarak imzalanaıak yürürlüğe girmiştir.
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Diyaııet lşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015 tarihinde
inzalaııan işbirliğ protokolüyle KYK Yurtlannda bannan gençlerimizin milli ve maırevi

değerlerine bağlı, medeniyet perspektifıne sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak
amacıyla bir pğe başlatılmıştır.

Diyanet İşleri Başkaıılığı Manevi Rehberlik çalışmalannda alınaıı olumlu geri

dönt§lerden hareketle bu çalışmalann 14-29 yE aIası tiim gençlerimizi kapsayacak şekilde
yeni bir açılıma giderek gençlik pğeleri yapacak ve sahada uygulamasınr denetleyecek üke
genelinde 8l il ve ilçelerinde toplam 1765 Gençlik Koordinatörü görevlendirmiştir.

Gençlik Koordinatörlügü sistemi kapsamında Adıyaman İl Gençlik
Koordinatörlüğtimiiz yeni projeler iiretmiş olup, bu projeleri uygulamak için genç kitleleıe
hitap eden tiim devlet kurumlanyla işbirliğine gidilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi de biinyesinde eğtim gören yaklaşık 25 bin öğıenci ile en yoğun

genç potansiyeline sahip kurumlanmızdan olduğu bir gerçektir. Bu genç potansiyelin Milli ve

Manevi değerlerine bağlı bireyler olaıak yetiştirebilmek için Fakiilte ve Meslek Yüksekokul
yerleşkelerinde gençlik çalışmalan yapılabilmesi maksadıyla;

a1 Öğrenci yoğunluğunun bulunduğu Üniversite Gençlik Merkezi ve SKS Daire
Başkanlığınca tahsis edilecek sosyal tesislerde Manevi Rehberlik Bürolarının veya
stantlarının açllmasl, İl ve İlçe Müftiilüklerince görevlendirilecek penonel
tarafından öğencilere hizmet verebilmesinin sağlanması,

Bilgi ve gere ederim.
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b1 Üniversitenin Amfi, Derslik ve konferarıs salonlan ve spor tesislerinin uygun
zamanlaıda gençlik faaliyetleri için kullanılabilmesi,

c) Üniversite SKS Daire Başkantığ denetiminde kurulmuş olan öğenci
topluluklarının yerleşke içi ve dışında yapılacak faaliyetlerinin imkinlar d6hilinde
desteklenmesi,

d) Gençlik Koordinatörlüğü'niin gerek Üniversite yerleşkesinde gerekse yerleşke
dışında gençlere yönelik proje, sosyal-kiiltiirel etkinlik, kurs vb. faaliyetlerinin
taıutımml yapabilmek maksadıyla afiş, broşiir, el ilan vb, materyaller kullanılarak
tanıtım faaliyetlerinin yapılabilmesi,

e) Eğitimcinin eğitiıııi kapsamında İl ve İlçe Müftülükleri biinyesinde görev yapan
Personel için Yiiksek Lisans, Pedagojik Formasyon ve Sertifika programlan
diizenlenebilmesi için ortak çalışmalar yapılabilmesi,
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üniversiteniz biinyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik Müftiilüğiimiize bağlı Gençlik
Koordina,törlüğii ile Manevi Rehberlik Biriminde görev alan personelimizin yapacağı
faaliyetlerle ilgili protokol ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.
(
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Müftüsü
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