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KAvNAKLARIN KULLANILMAsI,

Amaç

MADDE 1- Bu Protokol'ün amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu

Ögrenme Genel
Müdürlüğtl ile Uşak Üniversitesi arasında, İzmir Olgunlaşma Enstittisü bünyesindeki alanlann
araştırma ve inovasyon kapasitelerini artırmak amacıyla Üniversitedeki bilgi birikimi ve
teknolojik altyapıyı kullanarak, Enstitiinün varlık sebebi olan geleneksel el sanatlannın
canlandınlmasını, yaşatılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, üniversite öğrencilerine
yönelik sosyal, sanatsal, kiiltiirel, bilimsel, teknolojik etkinlikler ve eğitimler düzenleyerek
kendi kiilttirel ve düşünce özüne uygun bilgi ve değer anlayışı ile futum ve dawanışlar
geliştirebilmelerine katkı sağlamak, kiiltiirel mirasımızın yaşatılmasını ve davranışsal
farkındalıklann artınlması için akademik süreçte uygulanabilir eğitim programlannın
geliştirilmesini teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğenme Genel Müdürlüğü ile
Uşak Üniversitesi ara§rnda, İzmir Olgunlaşma Enstittisü bünyesindeki alanlann araştrrma ve
inovasyon kapasitelerini artırmak amacıyla Üniversitedeki bilgi birikimi ve teknolojik
altyapıyı kullanarak Enstittinün varlık sebebi olan geleneksel el sanatlannın canlandınlması
yaşatılması ve sürdürülebilirliğini, yöresel el sanatları ve tarihi araştrrmalara yönelik
kaynaklann kullanımı, öğrencilere yönelik sosyal, sanatsal, kiiltiirel, bilimsel, teknolojik
etkinlikleri, kültiirel mirasımızrn yaşatılması ve dawanışsal farkındalıklannın artınlması
amacıyla düzenlenen faaliyetleri, proje çalışmalannı, unufulmaya yüz futmuş el sanatlan
kurslanna ilişkin usul ve esaslan kapsar.

Dayanak

tarihli ve |739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
51611986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 28l3ll983 tarihli ve 2809 sayılı
Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanunu, 4l||ll981. tarihli ve 2547 sayılı Ytikseköğretim
Kanunu, 2016120|2 tarihli ve 633l sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, l0l7l20I8 tarihli ve
30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 111.2/2006 tarihli ve 2006l|1350 Milli Eğitim Bakanlığı
Yönetici ve Öffetmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişl<in Bakanlar Kurulu Kararı,
||/4l20l8 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Ögrenme Kurumlan Yönetmeliği, 2007ll7 Başbakanlık Genelgesi, Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdürlüğünnn 6/2/2012 tarihli ve 579 sayılı yazısına

MADDE 3- Bu Protokol,

141611973

dayanılarak hazırlanmıştır.
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Taraflar

Bu Protokol'ün taraflan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Ögrenme Genel
Müdürlüğiı ile Uşak Üniversitesidir. Taraflann her tiirtü tebligat ve haberleşme adresleri

MADDE

4_

aşağıda

belirtilmiştir
a) T.C. Milti Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdürlüğü
Adres: Emniyet Mahallesi Abant 2 Cad. No: 8 Teknikokullar/ANKARA
Telefon: 0 (3l2) 4l3 2l |4
Belgegeçer:0 (312) 2|299 58
E-posta: hbogm@meb. gov.tr
b) Uşak Üniversitesi
Adres: Uşak Üniversitesi, Ankara İzmir Yolu 8. Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez /
Telefon: 0(276)22| 2| 2|
E-posta: usakuniversitesi@hsO 1.kep.tr

UŞAK

krsaltmalar ve Tanımlar

MADDE 5- Bu Protokol'de geçen;
Eğitici: Protokol kapsamında açılacak kurslarda görev alacak, ilgili mevzuattaki şartlan

taşıyan ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim kurs programlarındaki yeterliliklere sahip
olan kişiyi,
Enstitü: İzmir Olgunlaşma Enstitiisünü,
Etkinlik Üniversite ve Enstitti iş birliği ile düzenlenecek her tiirlü faaliyeti (sergi, defıle,
workshop, konferans vb.)
e_Yaygın: Hayat boyu öğrenme kurumlan tarafindan sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin iş
ve işlemlerin elelıironik ortamda yürüttlldüğü ve kayıtlannın tutulduğu sistemi,
llgÖGIvI: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Ögrenme Genel Müdürlüğünü,
Katılım Belgesi: Başan değerlendirmesi yapılmayan, kurumlar tarafından düzenlenen eğitim
faaliyetine, katılanlara verilen belgeyi,
Kaynak: Küttiphane, atölye, laboratuvar vb. ile insan kaynaklannı,
Kurs: Enstitii tarafindan Üniversite ile iş birliğinde açılan, belli bir süresi ve programı olan,
katılımcılara öngörülen bilgi, beceri ve yetkinlik kazandıran, Enstitii öğrenci ve öğetmenleri
ile Uşak Üniversitesi öğenci ve akademisyenlerine yönelik ve ücretsiz olarak düzenlenen her
türlü faaliyeti,

Kurs Bitirme Belgesi: Kurslan başanyla tamamlayanlara verilen belgeyi,
Kursiyer: Kurslara katılan kişiyi,
MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
MEM: Milli Eğitim Müdürlüklerini,
Öğrenci: Uşak Üniversitesi öğrencisini,
Üniversite: Uşak Üniversitesini ifade eder.
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Hayat Boyu Oğrenme GeneI Müdürlüğü

yükümlülük
MADDE 6 _ Bu Protokol kapsamında taraflann yüktlmlülilkleri

aşağıda belirtilmiştir.

6.1. HBÖGM,nin Yükümlülükleri
6.1.1. Protokol'ü duyurmak izere İzmir ve Uşak Valiliklerine

(İı Milli

Eğitim

Müdürlüğüne) bildirir.
6.1.2. Protokol kapsamında yapılacak kurslarda e-Yaygın sistemindeki kurs programının
kullanılmasını sağlar.
6.1.3. Eğitim ve etkinlikler esnasında mahallinde çözülemeyen problemler için görüş bildirir.

6.2.

IVIlçeMEM'lerinYükümlülük|eri
6.2.1. Kurslar ile ilgili her ttirlü iş ve işlemlerin mevzuata göre yürüttilmesini ve
denetlenmesini sağlar.

6.2.2. Kurslar, aynı ilin iki ya da daha fazla ilçesinde düzenleniyorsa iş ve işlemlerin il
MEM; sadece bir ilçesinde düzenleniyorsa ilçe MEM tarafindan yürütiilmesini sağlar.
6.2.3. Yürütiilecek eğitim-öğretim, araştrrma ve etkinliklerde, yönetici ve öğretim
elemanlannın görev almasına imk6n sağlar.
6.2.4. Yürüttilen faaliyetlere ilişkin rapor hazrrlanarak Enstitii tarafindan altı ayda bir
MEM'e, yılda bir il MEM tarafindan HBÖGM'ye gönderilmesini sağlar.

il

6.3.

Enstitünün Yükümlülükleri
6.3.1. Kurslar ile ilgili her tiirlü plinlama, uygulama ve organizasyonu mevzuata göre yapar.
6.3.2. Kurslara katılımın sağlanmasına yönelik duyuru yapılmasında ve kursiyerlerin
ilanında Üniversite yetkililerine yardımcı olur.
6.3.3. Kursiyerlerin e-Yaygın sistemine kaydını yapaı, kurslan başan ile bitiren
kursiyerlerin kurs bitirme belgelerini e-Yaygın sisteminden verir.
6.3.4. Yapılan kurslann sonucunda fufulacak defter, dosya, form, belgeleri bünyesinde
muhafaza eder.

6.3.5. Kurslarda gözetim, izleme, rehberlik ve denetim faaliyetlerini yapar.
6.3.6. Kurslar sonunda sınavlarrn mevzuata uygun yapılmasını sağlar.
6.3.7, Düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde, kurs açılacak alanlarda Enstitiide ve Enstiti.inün
bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğtetmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması
durumunda ders ücreti karşılığı görev yapacak, ilgili mevzuattaki şartlan taşıyan ve MEB
yaygın eğitim programlanndaki yeterliliğe sahip olan isteklilere ya da Üniversite tarafindan
teklif edilen eğiticilere görev verilmesini ve eğiticilerin ücretlerinin ödenmesini sağlar.
6.3.8. Öğrencilerin; killttlrel mirasrmrzın yaşatılması ve davranışsal farkındalıklarının
artınlması amacıyla üniversite iş birliği ile etkinlik (sergi, defile, workshop, konferans vb)
düzenler.

6.3.9. Yürütiilen eğitim-öğetim ve etkinliklere ilişkin rapor hazırlar ve ayda bir ilçe MEM'e
sunar.
6.4. Üniversitenin

Yükümlülükleri

6.4.1. Protokol'ün yürüti.ilmesi için

ve Enstitii ile iş birliği h6linde

çalışır.
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6,4,2, KursiYerlerin e-Yaygın sistemine kayıt olmasında Enstitii
ile iş birliğinde çalışır.
6,4,3, BünYesindeki ilgili birimleri, öğetim üyelerini ve diğer
personeli

yürüttilecek
faaliyetler ve kurslarda görev almak üzere görevlendirir.
6,4,4, YaPılacak olan Yöresel el sanatlan, tarihsel ve diğer araştırma
faaliyetlerinde ihtiyaç
olan kaYnaklan, Enstitii ile yapılacak program dahilinde
planlayarak gereklİ öğetim elemanı
görevlendirmelerinin yapılmasını sağlar.

6.4.5, Enstİtti tarafından yürütiilecek araştırma veya kurs
ttlrü faaliyetlerde kaynak
araştırması ve bilgi edinme sürecindelkonusunda üniversite
ktiti.iphanesinin
kullanılmasını

sağlar.

6,4,6, YaPılacak tiim çalışmalarda gerekli görüldüğünde Enstitü
bünyesinde görev yapan

öğretmerı/usta öğreticilere eğitim/seminer/kurs verilmesini
sağlar.

6,4,7, Öğrencilerin; kültiirel mirasımızın yaşatılması ve
davranışsal farkındalıklannın
artınlması amacıyla Enstiti.i iş birliği ile etkinlik (sergi,
defile, workshop, konferans vb)

düzenler.

6.4.8. Eğitim ve öğetimi etkilemeden Üniversite bünyesinde
bulunan ilgili birimlerin uygun
olan atölye, laborafuvar ve teknik donanrm, programln
akademik kadrosu gözetim

ve

denetiminde kullanılmasını sağlar.
6.4.9. Uygulama raporunun hazırlanmasına katkı sağlar.

7.1. OrtakYükümtütükler
7.1.1. Taraflar, ilgili eğitim-öffetim yılı

yapılacak olan çalışmalar için ortak
belirlenen tarihte yılda l (bir) defa toplanır.
7.1.2. Taraflann ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde
karşılıklı teknik ve
akademik bilgi birikimi ve tecrübelerin aktanmı, kurum
bünyelerindeki ktittiphane ve diğer
bilgi kaynaklannın kullanımı sağlanır.

7,|,3, Taraflann ilgili alan ve bölümlerdeki akademisyen, öğetmen ve
öğrencilerin talep

etmeleri hilinde gezi tanıtım isteklerinin imkinlar dihilinde yerine
getirilmesi sağlanır.

7,1,4, Taraflarca ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme
ve

yürütme konulannda ortak çalışma yapılır.
7,1,5, Taraflar, kurslar ve diğer etkinlikler (sergi, defıle, workshop,
konferans vb) ile ilgili
tanıtım broŞür ve afiŞlerin Enstiti.i ve Üniversitede dagıtılıp asılmasına
olanak sağlar.
7,1,6, Her iki tarafln mutabakatıyla ulusal ve uluslararası konferans, panel, yanşma
vb.
etkinlikler düzenlenir.

7.1,7. Gerekli olan kaynaklar taraflar arasmda yapılacak olan ikili görüşmeler sonucunda

sağlanır.

7.1.8. Taraflar iŞbu Protokol süresinin içinde ve sonrasmda, birbirleri ile ilgili kamuya
açık
olmayan bilgi ve belgeleri yazı]ıı izin almaksızın üçüncü kişilere veremez.

Çeşitli Hükümler

MADDE 8- Kurslarda, HBÖGM tarafından onaylanan ve e-Yaygın otomasyon

tanımlı bulunan programlar kullanılır.

sisteminde

MADDE 9- Kurslar, Üniversite

tarafından iş, slğlığ ve güvenliği tedbirlerinin alınması
Üniversite
tarafından
yerlerde İlllİçe MEM'in onayıyla yapılabilir.
sağlanan
şartıyla

ffi
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MADDE

10- Kurslarda, kursiyerlerden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

MADDE 11- Üniversite, Protokol

kapsamında açılan kurslarda k6r amaçlı faaliyette

bulunamaz.

MADDE 12- Üniversite, Protokol'de yer alan yükiimlülüklerini ve yetkilerini hiçbir
altında başka bir gerçek ya da tiizel kişiye devredemez.

MADDE

13- Kurslarda, kursiyerlerin/katılımcılann

ad

kullanacağı materyaller kursiyerler/

katılımcılar tarafindan karşılanır.

MADDE

14- Gerekli görüldüğünde, HBÖGM ve Üniversite yazılı mutabakat ile Protokol'de
değiŞiklik ve Protokol'e ilave yapabilir. Değişiklik ve ilaveler, bu Protokol'ün yapılma
usulüne tabidir ve yapıldığı tarih itibanyla geçerlidir.

MADDE

15- Protokol kapsamında yapılacak tiim faaliyetlerin tanıtımı için bastınlacak afiş,
broŞür, görsel velveya işitsel yayın ve ilanlarla birlikte faaliyetlerde kullanılacak materyaller

HBÖGM veya iVilçe MEM onayl ile hazırlanır. Tanıtım faaliyetleri, HBÖGM veya iVilçe
MEM onayı ile yürütillür. MEB ve Üniversite logoları yalnızca Protokol kapsamındaki
faaliyetler için hazırlanacak materyallerde, karşılıklı izin alınarak kullanılabilir.

MADDE

16- Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki)

yıl geçerli olup süre bitiminde
kendiliğinden sona erer. HBÖGM gerekli gördüğü takdirde Protokol'ü tek taraflı fesih
hakkını kullanır. Süre bitiminde veya fesih h6linde, devam eden faaliyetlerin ve kurslann
tamamlanması sağlanır. Protokol süresinin bitiminde veya fesih h6linde, Üniversitenin
uygulama sürecinde yaptığı harcamalardan ve uğadığı maddi zarar|ardan HBÖGM sorumlu
tufulamaz ve bu sebeple hukuki yollara başwrulamaz.

MADDE 17- Protokol'de yer

almayan hususlar, öncelikle

ilgili

mevzuata göre, ilgili
karşılıklı anlayış ve

mevzuatüa hükiim bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet,

uzlaşma kurallan çerçevesinde çözümlenir.

MADDE 18- Protokol'ün

uygulanmasında ortaya çıkacak ihtilaflann çözümünde Ankara
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 19- Protokol kapsamındaki çalışmalar, İzmir ve Uşak il sınırlan ve üniversite ile
ortak faaliyet yürüttilecek il sınırları içerisinde gerçekleştirilir.

yürütme ve yürürlük
MADDE 20- Bu Protokol hükümlerinin yürüttilmesinde, merkezde HBÖGM ve Üniversite,
kurslar aynı ilin bir ilçesinde düzenleniyorsa ilçe MEM ve Üniversite, aynı ilin birden fazla
ilçesinde düzenleniyorsa il MEM ve Üniversite yetkili ve sorumlu olup, bu protokol
imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
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... l |0 l 2020 tarihinde imzalanmıştır,
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Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Uşak Üniversitesi
Rektör

Sayfa7 / 7

