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MADDE l- Bu İş Birliği Belgesinin amacı Sivaslı ilçesinde di.izenlenecek genel ve
mesleki kurslar ile ilgili olarak Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi
Sivaslı Meslek Yüksekokulu arasında iş birliği sağlamaktır.
Kapsam

Sivash İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uşak
yüksekokulu
üniversitesi sivaslı Meslek
arasında düzenlenecek kursların esas ve usullerini

MADDE 2- Bu İş Birliği Belgesi,

kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Iş Birliği Belgesi. l739 sayılı Mitli Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Karamame,
2007l1,7 sayılı Başbakanlık

Mitli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
Genelgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayaı Boyu Ögrenme Genel

tarih ve 579 sayılı yazısına dayanılarak hazırlanmıştır.
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Taraflar

MADDE 4- Bu İş Birliğinin tarafları, Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uşak

Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'dür. Taraflann her türlü tebligat ve

haberleşme adresleri aşağıdaki gibidir.

a)

Sivash İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Adres: Atatürk Mah. Maarif Sok.
SivaslıfuŞAK

No

l/A

Telefon: 0276 6181157 Belgegeçer: 0276 6|81368
E-posta: sivasli64@meb. gov.tr

b) Sivaslı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Adres: Evrenli Mahallesi SivaslıfuŞAK
Telefon: 027 6 21 l2l 56-381 4
Belgegeçer: 0276 61821 57
E-posta: sivaslimyo@usak.edu.tr

kısıltmalar ve Tanımlar
MADDE 5- Bu İş Birliği Belgesinde
e-yaygın

geçen;

:Yaygın eğitimle ilgili iş ve işlemlerin veri tabanı üzerinden mevzuata
uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza
edildiği sistemi ifade eder.

yükümlülük

MADDE 6- Bu İş Birliği Belgesi

gibidir.

kapsamında tarafların 1,ükümlü|ükleri aşağıdaki

(l) Sivaslı İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü Yükümlülükleri:
a) İş Birliği Belgesini bağlı kurumlarına (Sivaslı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü)

bildirir.
b) İş birliği kapsamında açılacak kurslar ve yapılacak diğer faaliyetlerle ilgili her tülü
iş ve işlemlerin mevzuata göre yürütülmesini ve denetlenmesini sağlar.
c) Eğitim esnasında çıkabilecek tereddütlerin ve sorunların giderilmesini sağlar.
d) İş birliği kapsamındaki eğitimlerde e-yaygın sistemindeki programlann
kullanılmasını sağlar.
(2) Sivash Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yükümlülükleri:
a) İş Birliği Belgesi kapsamında açılacak kurslar ile ilgili her türlü pldnlama. uygulama
\c ()rganiZaS\onu me\Zuatlna !ıÖre }apar.
b) Eğitimlerde ihtiyaç dululduğunda kendi büny,csindc bulunan öğretmenleri
görevlendirir.
c) Kurslara katılacakların duyurulmasında kurum/kuruluş yetkililerine yardımcı olur.
d) Eğitimler sonunda sınavlann usulüne uygun yapılmasını sağlar ve göZetmen
görevlendirir.
e) Kursiyerlerin e-yaygın sistemine kaydını yapar, değerlendirme sonunda başarılı olan
kursiyerlerin belgelerini e-yaygın sisteminden verir.
t) Yapılan eğitimlerin belge defterlerini ve modül değerlendirme formlarını bünyesinde
muhafaza eder.
g) Kurslarda gözetim, izleme, rehberlik faaliyetlerini yapar.
(3) Sivaslı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yükümlülükleri:
a) Sivastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sivash Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş
birliği yapar.
b) Sivaslı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Sivaslı Meslek
Yüksekokulu binasında kurslar düzenlenebilmesi için uygun eğitim ortamını hazırlar.
c) Uygulama raporunu hazırlar ve ayda bir kez Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü'ne
gönderilmesini sağlar.

Çeşitli Hükümler

MADDE 7- İş birliği yapılan özel kurum,/kuruluş veya sivil toplum kuruluşu,
yükümlüli,iklerini ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tiizel kişiye
devredemez.

MADDE

8- Kurslarda, e-yaygın otomasyon sisteminde bulunan programlar kullanılır.

MADDE 9- Kursiyer|erden, düzenlenen kurslar ile ilgili olarak hiçbir ad altında ücret
alınamaz.

MADDE 10- Sivaslı Meslek Yüksekokulu ve bağlı kuruluşları. İş Bidiği

Belgesi

kapsamında diizenlenen kurslardan maddi kazanç elde edemez.

MADDE 11- Kurslarda verilecek teorik eğitimler Sivaslı Meslek

Yüksekokulu
binasında. pratik eğitimler ise gerekli görülmesi hAlinde. iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
alınması şartıyla Sivaslı Mes[ek Yüksekokulu tarafindan sağlanan yerlerde yapılır.

MADDE

12- İş birliğinin feshi durumunda iş birliği yapılan resmi. özei kurum,/kuruluş
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MADDE

13- İş birliği uygulanmasmda ortaya çıkacak ihtilaflann çözümiinde Uşak
mahkeme ve icra dairesi yetkilidir.

ili

MADDE 14- İş birliği çalışmalarında İş Birliği Belgesinde yer almayan

hususlar,
öncelikle ilgili mevzuata göre, mevzuatta bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi
niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözilmlenir.

Birliği Belgesinde

MADDE l5- Gerekli görüldüğünde tarafların yazılı mutabakatı ile

İş

MADDE 16- İş Birliği Belgesi

ili

değişiklik ve ilaveler yapılabilir. Değişiklik ve ilaveler yapıldığı tarih itibarıyla geçerlidir.
gerçekleştirilir.

kapsamındaki çalışmalar, Uşak

Sivaslı ilçesinde

MADDE 17- İş Birliği Belgesi kapsamında yapılacak ttim faaliyetlerin tanıtımı için
bastırılacak afiş, broşi.ir, görsel ve/veya işitsel yayım ve ilanlarla birlikte faaliyetlerde
kullanılacak materyallerde MEB logosu, faaliyetlerin İş birliği kapsamında düzenlendiği
betirtilerek Sivaslı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak kullanılır.
geçerli olup, Sivaslı İlçe Milli Eğitim
yiiksekokulu
gerekli gördüğü takdirde Iş Birliği
Müdürlüğü
MüdiiIlüğü ya da sivaslı Meslek
Belgesini iki taraf da fesih hakkına sahiptir. Süre bitiminde İş Birliği Belgesi kendiliğinden
sona erer; ancak İş Birliği Belgesi bitiminde devam eden kurslann tamamlanması sağlanır,

MADDE l8- Bu İş Birliği Belgesi 2 (iki) yıl

MADDE 19- Bu

İş Birliği Belgesi l 9 (ondokuz) madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret
ol"p.OllO3lZOl8 ıarihinde 4 (dört) nüsha olarak imzalarıarak yürürlüğe girmiştir.
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Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Uşak Üniversitesi Rektörü

