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GİRİŞ 

Madde 1-

Bilim ve sanat merkezleri; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin 

bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde 

kullanmaları amacıyla faaliyet gösteren yarı zamanlı destek eğitim kurumlarıdır. 

Öğrenciler, bilim ve sanat merkezlerinde okul dışı saatlerde �etenekleri doğrultusunda 

proje ve etkinlik temelli eğitim almakta ve bu eğitim disiplinlerarası ders içerikleri ile birlikte 

sunulmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanları ve okul müfredatları göz öni.ınde bulundurularak bilim 

ve sanat merkezlerinde matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler güzel sanatlar, yaratıcı 

yazarlık, drama, yazılım, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve 

sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zeka oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü 

ve benzeri alanlarla ilişkilendirilerek zenginleştirilmiş eğitim programı uygulanmaktadır. 

Ülke genelinde yaygınlaştırılabilecek olan örnek eğitim uygulamaları yardımıyla özel 

yetenekli bireylerin öğretmenlerinin eğitiminde sürdürülebilir bir devlet politikası belirlemek 

ve sorumlu kurumlar aracılığıyla kurumsal ve toplumsal farkındalık sağlayarak özel yetenekli 

bireylerin öğretmenlerine kendi alanları doğrultusunda eğitim imkanı sunmak önem arz 

etmektedir. Öğretmenlerin bilimsel çalışmalarını sürdürürken teI--nolojinin imkanlarından 

yararlanmaları, bilgi, beceri ve yeteneklerini millı değerlere hizmet edecek şekilde kullanmaları 

için ülkemizin bilimsel ve teknolojik araştırmalar konusunda öncü kuruluşlarının 

deneyimlerinden yararlanmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin lisansüstü 

eğitimleri doğrultusunda alacakları eğitim ile bilgi düzeylerinin artırılması ve bilgi ve 

tecrübelerini bilim ve sanat merkezlerine ve öğrencilere aktarmaları ülkemizin geleceği 

açısından oldukça önemlidir. 

AMAÇ 

Madde 2-

2-1. Bu protokolün amacı, Millı Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesi iş birliğinde, Millı Eğitim Bakanlığına bağlı 

bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin Erzuıum Teknik Üniversitesi 

bünyesindeki bölümlerde lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlajarak, güncel bilimsel ve 

teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmaları ve 
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lisansüstü eğitim ile elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini bilirr> ve sanat merkezlerine 

aktarmalarını sağlamaktır. 

2-2. Bu amacın gerçekleştirilmesi için taraflar iş birliği yapmak ve ortaklaşa yürütülecek

uygulamaların esaslarını düzenlemek amacıyla bu protokolü oluşturan aşağıdaki maddeleri, 

protokolün bütününü ve uygulanmasına yönelik koşullarını karşılık ı olarak kabul ve taahhüt 

ederler. 

KAPSAM 

Madde 3- Bu protokol; taraflar arası eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliği koşullarını 

düzenlemeyi, bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin Erzurum Teknik 

Üniversitesi bünyesindeki Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan anabil im dallarında 

açılan lisansüstü programlarda eğitim almalarını, üniversitenin altyapı, bilgi ve tecrübelerini 

kullanarak AR-GE faaliyetlerinde bulunmalarını, Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapan 

akademisyenler ile bilim ve sanat merkezi öğretmen ve öğrencilerini bilim söyleşilerinde bir 

araya gelmelerini ve tüm çalışmalara ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülüklerini 

kapsar. 

DAYANAK 

Madde 4- Bu protokol, 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millı Eğitim Temel Kanunu, 2547 sayılı YÖK Kanunu, 573 

sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı 

Resm'i Gazete'de yayımlanan I sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı HaKkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, 07/07/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resm'i Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği, 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmı Gazete'de yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

TARAFLAR 

Madde 5-

5-1. Bu protokol, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesi arasında "Bilim ve Sanat Merkezlerinde Görev 

Yapan Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitimlerine İlişkin İş Birliği Protokolü'. olup, bundan böyle 
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"Protokol" olarak anılacaktır. Bu protokolün tarafları; Millı Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesidir. 

5-2. Protokol metninde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik l lizmetleri

Genel Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversitesi ayrı ayrı ·'Taraf' ve birlikte "Taraflar" 

olarak anılacaktır. 

5-3. Bu Protokolün uygulanması ile ilgili olarak Taraflar, aşağıdaki adreslerini tebligat

adresleri olarak kabul etmiş olup Tarafların bu adreslere yapacakları tebligat kanuni adrese 

yapılmış sayılacaktır. Burada belirtilen adres ya da iletişim bilgilerindeki değişiklikler en geç 

1 O (on) iş günü içerisinde değişikliğin yapıldığı Tarafça diğerine yazılı olarak bildirilecektir. 

Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı Tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen 

adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılacaktır. 

a) Millı Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Yarlık Mahallesi, Yayın Sokak, No:10, 06170, Yenimahalle/ANKARA
Telefon: O (312) 413 30 49
e-posta: oer_ozelyetenek@meb.gov.tr

b) Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu
Caddesi No:53 Yakutiye/Erzurum
Tel: 444 5 388
e-posta: bilgi@erzurum.edu.tr

5-4. Taraflar arasındaki her türlü talep ve bildirimler yazılı olarak yapılacaktır.

5-5. Protokol ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve koordinasyonun

sağlanmasında Erzurum Teknik Üniversitesi adına Lisansüstü Eğitim Enstitüsü; Özel Eğitim 

ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü adına Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire 

Başkanlığı sorumlu birim olarak görev yaparlar. 

KISALTMA VE TANIMLAR 

Madde 6- Bu Protokolde geçen; 

Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını, 

Genel Müdürlük: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünü, 

Üniversite: Erzurum Teknik Üniversitesini, 

BİLSEM: Mill'i Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren bilım ve sanat merkezlerini, 
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Bilim Söyleşisi: Üniversite bünyesinde görev yapan akademisyenler ve alan uzmanları 

tarafından öğrencilere yönelik olarak Erzurum Teknik Üniversitesi organizasyonunda 

gerçekleştirilen etkinlikleri ifade eder. 

PROTOKOLÜN KONUSU 

Madde 7-

7-1. Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından Lisansüstü Eği im Enstitüsü bünyesinde

yer alan anabilim dallarında açılan lisansüstü eğitim programlarına üniversitenin belirlediği 

başvuru şartlarına göre BİLSEM"lerde görev yapan öğretmenler başvuru yapabilecektir. Bu 

amaçla Üniversitenin uygun göreceği oranda kontenjanda BİLSEM öğretmenlerine yer 

ayrılacak ya da ek kontenjan verilecektir. Ek kontenjanın hangi a,anlarda olacağı ve oranı 

BİLSEM öğretmenlerinden alınacak talep ve Üniversitenin uygun görüşü doğrultusunda 

belirlenecektir. Öğretmenler başvuru esnasında 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Üniversitenin belirlediği 

başvuru şartlarını taşımak zorundadır. 

7-2. Lisansüstü eğitim almaya hak kazanan öğretmenler eğitimleri boyunca 20.04.2016

tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

ile Üniversitenin belirlediği kurallara ve eğitim programına bağlı kalmak zorundadır. 

7-3. Lisansüstü eğitime dahil olan öğretmenler diğer lisansüstü eğitim öğrencileri gibi

Üniversitenin her türlü imkanından faydalanabilecektir. 

7-4. Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitım, eğitimin alt yapısının

iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programlarının 

zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim öğretim 

desteği sağlanması konularında Üniversite tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteği 

sağlanmaya çalışılacaktır. 

7-5. Türkiye'nin bilimsel, teknolojik ve endüstriyel gelişımine katkıda bulunmak

amacıyla üniversite tarafından BİLSEM öğretmenlerinin teknolojik )enilikler konusunda bilgi 

ve farkındalık düzeylerini artırmak, TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası 

yarışma, proje ve olimpiyatlarda öğretmen ve öğrencilere akademik destek vermek, öğretmen 

ve öğrencilerde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, eğitim kurumlarında yürütülen proje ve 

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerir sınai mülkiyet hakları 

kapsamında korunmasını sağlamak amacıyla üniversite tarafından BİLSEM öğretmen ve 
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öğrencilerine söyleşi, seminer, konferans gibi uygun görülen eğitim etkinlikleri 

düzenlenebilecektir. 

7-6. BİLSEM'lerin katılım sağladığı TÜBİTAK 4004 Doğa Lğitimi ve Bilim Okulları

Destekleme Programı, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, TÜBİTAK 

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı ile liderlik programları, proje 

eğitimleri ve diğer etkinliklerde Üniversite tarafından akademisyen desteği verilerek taraflar 

arasında karşılıklı iş birliği yapılacaktır. Öğretim üyelerinin projelerde görev alarak projelere 

katkı sunmak amacıyla illere yaptıkları ziyaretlerde yapacakları masraflar proje kapsamında 

ödenecektir. 

7-7. Üniversite ve Genel Müdürlük tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan

finanse edilmek üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi uluslararası programlara 

birlikte proje sunulması hususlarında taraflarca uygun görülen kapsam ve çerçevede iş birliği 

yapılabilecektir. 

7-8. Protokol kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi )ğrencileri, personeli ve

öğretim elemanları tarafından yapılacak olan lisansüstü tez, proje, makale vb. çalışmalara etik 

kurul onayı alındıktan sonra Genel Müdürlük tarafından destek verilecektir. 

YÜKÜMLÜLÜKLER 

Madde 8- Tarafların yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir: 

8-1. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

Yükümlülükleri 

8-1.1. Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetlerde Üniversite yetkilileri ile iş birliği

yapmak, 

8-1.2. Protokol kapsamında alanlar bazında lisansüstü eğitime katılmak isteyen

öğretmenleri tespit ederek Üniversiteye duyuru takviminden önce bildirmek, 

8-1.3. Bilim söyleşilerinin yapılacağı yerleri belirlemek, ilgili merkeze ve Üniversiteye

bilgi vermek ve bu merkezlerde etkinliğin ilgili öğretmen ve öğrencilere duyurulmasını 

sağlamak, 

8-1.4. Protokol kapsamındaki her türlü iş ve işlemlerin ilgili mevzuata göre

yürütülmesini, sürdürülmesini ve denetlenmesini sağlamak, 

8-1.5. Protokol kapsamındaki faaliyetlere öğretmen ve öğrencilerin katılımını

sağlamaktır. 
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8-2. Erzurum Teknik Üniversitesinin Yükümlülükleri:

8-2.1. BİLSEM öğretmenlerine Üniversitenin belirlediği ve ıygun gördüğü lisansüstü

programlarda kontenjan veya ek kontenjan hakkı vererek, imkanlar doğrultusunda lisansüstü 

eğitim almalarına destek olmak, 

8-2.2. Üniversite ve Genel Müdürlüğün belirlediği ve uygun 5ördüğü şekilde BİLSEM

öğretmen ve öğrencilerine yönelik olarak yüz yüze veya e-konferans aracılığıyla bilim 

söyleşileri düzenlenmesine destek vermek. 

8-2.3. Üniversiteye bağlı faaliyet gösteren laboratuvar ve araştırma merkezlerinden

öğretmenlerin imkanlar dahilinde yararlanmasını sağlamak, 

8-2.4. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı bilim ve sanat merkezlerinde yer alan

ya da açılması planlanan atölyelerin içeriği konusunda fikir desteği vermek, 

8-2.5. BİLSEM'lerin yapacağı patent/faydalı model, marka, tasarım başvurularına

destek sağlamak amacıyla farklı teknik alanlarda rehberlik etmek, 

8-2.6. Üniversitenin imkanları ve uygun gördüğü koşullarda öğretmen ve öğrencileri

patent/faydalı model, marka, tasarım ve ürün konularında toplantı, fuar, seminer, panel, 

sempozyum, konferans, yarışma, proje, farkındalık faaliyetleri vb. etkinlikler ile desteklemek, 

bu etkinliklere katılım sağlamak, iş yükü ve personel durumuna göre personel görevlendirmesi 

yapmak, 

8-2.7. Üniversitenin üye olduğu dijital platform ve arşivler; kitaplar, dergiler, makaleler,

dijitalleştirilmiş birincil kaynaklar, arşiv materyalleri, dijital kültürel eserler, danışma 

kaynakları, tezler, devlet kaynakları, kurumsal arşivler gibi yayınlardan bilim ve sanat merkezi 

öğretmen ve öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlanmasını sağlamaktr. 

GİZLİLİK 

Madde 9- Taraflar, bu protokol kapsamında açıklayacakları her türlü bilgi, belge ve dokümanın 

korunması konusunda mutabık kalmışlardır. 

DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 

Madde 10- Taraflardan her biri, işbu protokolden doğan hak ve yi.ıkümlülüklerini, iş birliği 

kurulmuş olan diğer Tarafın yazılı muvafakati olmadan 3. kişi/kuruluşlara devretmeyeceğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 
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HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE EK PROTOKOLLER 

Madde 11- Bu protokolde belirlenmiş hususlar ve/veya ihtiyaç du)ulması halinde protokole 

eklenmesi gereken hususlar Yürütme Kurulunda yapılacak görüşmeler ile varılacak 

mutabakatlar çerçevesinde çözümlenerek Tarafların onayına sunu acaktır. Taraflarca ortak 

mutabakat ile gerekli görülmesi durumunda Tarafların her birinin imza yetkilisinin imzaladığı 

ek protokol (veya ek protokoller) düzenlenebilecektir. 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

Madde 12- Bu protokol ile ilgili olarak doğacak tüm uyuşmazlıklar öncelikle sorunun yazılı 

bildirimini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde karşılıklı müzakereler yolu ile iyi niyet 

çerçevesinde çözülmeye çalışılacaktır. 

PROTOKOL SÜRESİ VE FESİH 

Madde 13-

13-1. Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süre ıle geçerlidir. Taraflardan

herhangi biri sürenin bitiminden 30 (otuz) gün önce protokolün iptaline ilişkin bir talepte 

bulunmadığı takdirde protokol aynı şartlarda 3 (üç) yıl daha yenilenmiş sayılır. 

13-2. Taraflar 3 (üç) ay öncesinde gerekçeli ve yazılı olarak bildirimde bulunmak

şartıyla tek taraflı olarak fesih hakkını kullanabilir. 

13-3. Taraflardan birinin bu protokol hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine

getirmemesi durumunda; yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği karşı Tarafa yazılı olarak 

tebliğ edilir. Tebliğden itibaren 30 (otuz) günlük süre sonunda bu yükümlülük yerine 

getirilmezse diğer Taraf Protokolü tek taraflı feshedebilir. 

SON HÜKÜMLER 

Madde 14-

14-1. Protokol dahilinde belirlenen alanlarda yapılacak faaliyetlere ilişkin olarak

taraflar, ortaklaşa belirlenecek konu ve araçlar ile basın açıklamasında bulunabilir, 

organizasyon, toplantı vb. etkinlikler düzenleyebilirler. 

14-2. İşbu protokolün herhangi bir hükmünün geçersiz olması veya uygulamasının
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hukuki, idari veya fiili bir sebeple mümkün olmaması sözleşmenin tamamının geçersiz veya 

hükümsüz olduğu anlamına gelmez. Taraflar işbu geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine 

yeni bir düzenleme getirebilirler. 

YÜRÜTME 

Madde 15- Bu Protokolde yer alan ış ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 

Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Erzurum Teknik Üniversıtesi tarafından yürütülür. 

Protokolün düzenli olarak yürütülmesi için tarafların eşit sayıda be irlenmiş temsilcilerinden 

oluşan 6 kişilik bir yürütme kurulu oluşturularak yılda en az bir kez tcıplanması sağlanır. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 16- 16 ana madde ve 8 sayfadan oluşan işbu protokol .. ./ .. /2020 tarihinde tarafların 

ortak rızası ile 2 nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girer. 
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