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Tıraflar ve iletişim bilgileri
MADDE ı- ( l) Bu protokol. Uşak il Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi

Arasında Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine ilişkin İşbirıiği Protokolü" ne ilişkin olup
(bundan böyle "Protokol" olarak anılacaktır.); bu protokolün taıaflan; Uşak il Miııi Eğitim
Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi'dir.

(2) Protokol metninde Uşak il Milli Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi ayrı ayrl
"Taraf' ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

(3) Bu Protokolün 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) iş gününde değişikliğin yapıldığı Tarafça diğerine yazılı olarak bildirilecektir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı Tarala tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese
yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır.

a) Uşak il Milli Eğitim Müdürlüğü:
Ku(uluş Mahallesi Enstitü Sokak No: l l, Merkez4JŞAK
Telefon: 0 (276)223 39 90
Belgegeçer: 0 (276) 223 39 89
E-Posta: usakmem@meb.gov.tr

b) Uşak Üniversitesi
İzmir Yolu, Atatürk Bulvarı 8. Km, Merkez4JŞAK
Telefon: 0 (276)22l 21 2l
E-Posta: usak@usak.edu.tr

(4) Taraflar arasındaki her tiiıılü talep ve bildirimler yazılı olarak yapılacaktır.
Amaç
MADDE 2- ( l ) Bu protokolün amacı. il Milli Eğitim Müdürlüğü i|e Uşak Üniversitesi

iş birliği neticesinde MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini
artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler
doğrultusunda söz konusu üniversitenin imkdn ve deneyimIerinden yararlanmasını sağlamaktır.

(2) Tiirkiye'nin teknolojik ve endüslriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve
kurumlann yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu
kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin
sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmesidir.

(3) Bu amacın gerçekleştirilmesi için taraflar, bu protokolü oluşturan aşağıdaki
maddeleri, bu protokolün bütününü ve uygulanmasına yönelik koşullarını karşılıklı olarak
kabul ve taahhüt ederler.

Kapsam
MADDE 3- (l) Bu protokol; MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan

özel yeıenekli öğrencilerin Uşak İl Mil|i Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliğiyle
gelişimini sağlamak, patenVfaydalı model, marka, tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına
yönelik yapılacak olan faaliyetlere amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin usul ve esaslar ile
Tarafl arın yfüümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 4- (1) Bu protokol; |8110/1982 tarihli ve 2709 sayı|ı Türkiye Cumhuriyeti

Anayasası'na, 14/611973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na, 301511997 luih|i
ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'ye, l0/'l120|8 tarihli ve
30474 sayıIı Resmi Gazete' de yayımlanan l sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ve 07/O7/20lE tarihli ve 3O47| sayılı Resmi Gazete' de
yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

I(rsaltmalar ve Tanımlar
MADDE 5- (1) Bu Protokolde geçen;
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a) Bilim Söyleşisi : Üniversite bünyesinde g6rw yapan akademisyenler ve alan

uzmanlan tarafindan öğrencilere yönelik olarak UŞAK trNiVERSiTESi organizasyonunda
gerçekleştirilen etkinlikleri,

b) BİLSEM : MEB'e bağlı olarak faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezlerini,
c) iL MEM : Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü
ç) MEB : Milli Eğitim Bakanlığını,
d) Yürütme Kurulu: Taraflann en az üçer temsilcilerinden oluşan ve yaptlacak tüm

faaliyetlerin planlama, koordinasyon ve raporlamasından sorumIu kurulunu,
ilade eder
protokolün konusu
MADDE 6- ( l ) BiLSEM; İlkokut, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli

öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst

düzeyde kullanmalan amaclyla faaliyet gösteren yarı zamanlı destek eğitim kurumlarıdır.
(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. Ögrencilerin ilgi alanları ve okul müfredatları göz önünde bulundurularak
merkezde güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, drama, yazılım, yabancı dil, liderlik,
mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl
ve zekd oyunlan, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarla ilişkilendirilerek
zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır.

(3) Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak iDere Bilim ve

Sanat Merkezleri öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu

kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda o(aya çıkan yeniliklerin ve fikri üriinlerin
sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak iizere çahşmalar yürütülmesidir.

(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 aracılığıyla kurumsal ve toplumsal farkındalık sağlayarak özel
yetenekli bireylere yetenekleri doğrultusunda eğitim imkanı sunmak büyük önem arz

İtmektedir. Ögrencilerin ve öğretmenlerin bilimsel çalışmalarını sürdürürken teknolojinin
imkAnlarından yararlanmalan, bilgi, beceri ve yeteneklerİni milli değerlerİne hİzmet edecek

şekilde kullanmalan için ülkemizin 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, Uşak İl Milti Eğitim Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi iş birliği ile
BİLSEM, lerde eğitim alan özel yetenekli öğrenciler ve bu merkezlerde görev yapan

öğretmenlerin gelişimine yönelik bu protokol hazırlanmıştır.
yükümlülükler
MADDE 7- ( l ) Tarafların yiikümlülükleri aşağtdaki şekildedir;
a) iL MEM Yükümlülükleri
1İ Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetlerde Uşak Üniversitesi yetkilileri ile iş

birliği yapmak
2) Yürütme Kurulu'nca düzenlenecek olan toplantılann organizasyon ve sekretaryasını

yürütmek
3) Bilim söyleşilerinin yapılacağı yerleri belirlemek, ilgili merkeze ve

Uşak Üniversitesi'ne bilgi vermek ve bu merkezlerde etkinliğin ilgili öğrencilere duyurulmasını
sağlamak

4) Protokol kapsamında yürütiilecek laboratuvar ve araştlrma merkezlerinin kullanım

faaliyetleri için öğrenci seçimini yapmak, farklı itlerden kahlım sağlanması durumunda

öğrencilerin ulaşım ve izin süreçlerinin yürütülmesini sağlamak
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5) Protokol kapsamında yürütiilecek tüm faaliyetler esnasında danışman öğretmenler
vasıtasıyla öğrencilerin sevk ve idaresini yürütmek

6) Protokol kapsamındaki her tiirlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesini,
sürdürülmesini ve denetlenmesini sağlamak

7) Protokol kapsamındaki faaliyetlere öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlamaktır.
a) Uşak Universitesi'nin yükümlülükleri:
l) Uşak Ünivenitesi'ne bağlı faaliyet gösteren laboratuvar ve araştırma merkezlerden

özel yetenekli öğencilerin imkdnlar dAhilinde yararlanmasını sağlamak,
2) Yüz ynze veya e-konferans aracılığıyla özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak İl

MEM'niin belirleyeceği ve Uşak Üniversitesince uygun görülen yerlerde bilim söyleşileri
diizenlenmesini sağlamak,

3) BİLSEM öğrenci ve öğretmenlerine akademik alanlarda imkanlar dahilinde eğitimler
vermek,

4) Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde yer alan ya da açılması
planlanan atölyelerin içeriği konusunda fikir desteği vermek,

5) Öğrencilerin patent/faydalı model, marka, tasanm ve ürün bilinci oluşturulmasına
yönelik çalışmalar yapmak,

6) Öğrenci ve öğretmenlere patenVfaydalı model, marka, tasanm ve ürün konulannda
toplantı, seminer, konferans, yanşma vb. farkındalık faaliyetlere destek vermek,

7) BİLSEM'lerin yapacağı patent/faydalı model, marka, tasanm başwrularına destek
sağlamak amacıyla farklı teknik alanlarda rehberlik etmek,

8) Öğrenci ve öğretmenlere patent/iaydalı model, marka, tasanm ve ürün konularında
toplantı, fuar, seminer, panel, sempozyum, konferans, y.ınşma, proje, farkındalık faaliyetleri
vb. etkinliklerde desteklemek, katılım sağlamak, iş yükü ve personel durumuna göre personel
görevlendirmesi sağlamak,

9) İhtiyaç dul,ulması halinde, bu protokol çerçevesinde hayata geçirilecek olan proje
sergilerinde, konferans ve panel gibi etkinliklerde fiziki mekAn ve tesislerini, imkanları
dahilinde, iı Miııi Eğitim Müdürlüğü'nün kullanımına sunmak.

Gizlilik
Madde 8- ( l ) Taraflar, bu protokol kapsamında açıklayacaklan her türlü bilgi, belge ve

dokümanın korunması konusunda mutabık kalmışlardır.
Devir ve Temlik Yasağı
MADDE 9- (1) Taraflardan her biri, işbu Protokolden doğan hak ve yükümlülüklerini,

işbirliği kurulmuş olan diğer Tarafın yazılı muvafakati olmadan 3. kişi/kuruluşlara
devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

yürütme kurulu
MADDE 10- (l ) Yürütme kurulu, tarafların en az 3 (üç) temsilcisinin katılımı ile oluşur.
(2) Protokol kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerin planlama, icra, koordinasyon ve

raporlamasından sorumludur.
(3) Yürütme Kurulu yılda en az 2 kez toplanır. Toplantının koordinesi Uşak İl Milli

Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılır.
(4) Yürütme Kurulu sekretaryası iı Miııi Eğitim Müdürlüğü tarafindan yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller ve ek protokoller
MADDE ll- (1) Bu Protokolde belirlenmiş hususlar velveya ihtiyaç duyulması halinde,

Protokolde eklenmesi gereken hususlar Yürütme Kurulunda yapılacak görüşmelerle varılacak
mutabakatlar çerçevesİnde çözümlenerek Taraflann onayına sunulacaktır. Taraflarca, ortak
mutabakat ile gerekli görülmesi durumunda '|'araflann her birinin imza yetkilisinin imzaladığı
ek protokol (veya ek protokoller) diizenlenebilecektir.

Uyuşmazlık|arın çözümlenmesi
MADDE l2- (l ) Bu protokol ile ilgili olarak doğacak tüm uyuşmazlıklar öncelikle

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



iyiniyet kurallan kapsamında çözülür. Çözülemeyen uyuşmazlıklarda Uşak Mahkemelen ve
İcra Daireleri yetkili olacaktır.

protokol süresi ve fesih
MADDE 13- (l) Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Taraflardan herhangi biri sürenin bitimindtn 30 (otuz) gün önce Protokolün iptaline ilişkin bir
talepte bulunmadığı takdirde Protokol aynı şartlarda 3 (üç) yıl daha yenilenmiş sayılır.

(2) Taraflar 3 (üç) ay öncesinden gerekçeli ve yazılı olarak bildirimde bulunmak şartıyla
tek taraflı olarak fesih hakkını kullanabilir.

(3) Taraflardan birinin bu Protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi durumunda; yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği karşı Tarala yazılı olarak
tebliğ edilir, Tebliğden itibaren 30 (otuz) günlük süre sonunda bu yükümlülük yerine
getirilmezse diğer Taraf Protokolü tek taraflı feshedebilir.

son Hükümler
MADDE 1a- (l ) Proje ddhilinde belirlenen alanlarda yapılacak faaliyetlere ilişkin

olarak taraflar, ortaklaşa belirlenecek konu ve araçlar ile basın açıklamasında bulunabilir,
organizasyon, toplantı vb. etkinlikler düzenIeyebiIirler.

(2) İş bu protokolün herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya uygulamasının
hukuki, idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması, sözleşmenin tamamının geçersiz veya
hükümsiiz olduğu anlamına gelmez. Taraflar iş bu geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine
yeni bir düzenleme getirebilirler.

Yürütme
MADDE 15- (l ) Bu Protokolde yer alan iş ve işlemler Uşak iı viııi ıgıtim Müdürlüğü

ve Uşak Üniversitesi tarafından yürütülür.
Yürürlük
MADDE 16- ( l ) l6 ana madde ve 4 sayfadan oluşan işbu protokol l3l 1/2019 tarihinde

taraflann ortak nzası ile 2 nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girer.

524
Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ

Rektör
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