"BİLMEYEN KALMASIN,, PROJESİ

işninı,iĞi pRoroxorü

TARAFLAR:
Madde 1: Bu protokolün tarafları;
a) Tekirdağ

Müdürlüğü,

Valiliği Hükümet Konağı Merkez-Tekirdağ adresinde mukim Tekirdağ İl lVllll Eğitim

b) Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'dür.

No:l Süleymanpaşa-Tekirdağ adresinde mukim

TANIMLAR:
Madde 2: Bu protokolde geçen;
a) İı Miıüi Eğitim Müdürlüğü; Tekirdağ İı
b)

ıı,ıiııi Eğitim Müdürlüğü,nü,

NKÜ; Namık Kemal Üniversitesi'ni ifade eder.

KONU:
Madde 3: Bu Protokol "Bilmeyen Kalmasrn" adlı projemizin aınactnı, hedeflerini, proje paydaşları
olan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve NKÜ'nün proje süresindeki görev ve ytıktımltılfülerinin
esas ve usullerini kapsar.
"Bilmeyen Kalmasın" projesi ile çocukların bilgi, beceri ve düşünme kapasitesini artırıp; problem
çözme becerilerini geliştirerek, bilimsel gerçeklikler ışığında hayatla ilgili daha anlaşılır, etkili ve
kalıcı çözümler sağlamalarına dair bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktayız.

P-je

kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel sahne şovları, kreatif etkinlikler, laboratuvar
çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar ve söyleşiler ile katılımcıların temel bilimsel olguları
fark etmelerinin sağlanması; araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin artırılması, bilimsel
düşünme ve bilimi yaşama geçirme kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

TARAFLARIN YÜKÜıvıı,ÜLÜKLERİ
Madde
4.1. İt

4z Tarafların projeye

:

ilişkin yükümlülükleri şunlardır:

Milli Eğitim Müdürlüğü:

a) İşbirliğinin

koordinasyonu ve projenin yürütülmesine danışmanlık ve destek vermek, işbirliği
kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin yürütülmesine ilişkin NKÜ ile ortak çalışacak bir
temsilci belirlemek.

b) İşbirliği

kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin yürütülmesine yönelik çalışma ve uygulama
planını hazırlamak.

c)

İşbirliği kapsamında çalışılacak okul ve öğretmenleri belirlemek.

d) Okul yöneticilerinin

ve öğretmenlerin projeye olumlu yaklaşması için gerekli bilgilendirmeleri

yapmak.
e)

İşbirliği süresince NKÜ ve seçilen okul yönetimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

f)

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışma, etkinlik, atölye çalışmaları, görünürlük
faaliyetleri vb. çalışmaları NKÜ işbirliği ile koordine etmek.
bilim şenliğine, öğretmenlerin ve yöneticilerin program
boyunca okul programını aksatmayacak şekilde katılımını sağlamak ve gerekli izinleri vermek.

g) İşbirliği kapsamında gerçekleştirilecek

h)

ıl lırlilli Eğitim Müdürlüğü'nce iletilmesi gereken afiş, el ilanı gibi görsellerin yanı
bilgileri NKÜ ile paylaşmak.

slra tüm

ilgili

Proje kapsamında yapılacak olan etkinlik, yarışma, ödül töreni gibi organizasyon ve etkinlikleri
NKÜ işbirliği ile organize etmek.

j)

İşbirliği kapsamında yapılan faaliyetlerin verimliliğinin ölçülmesi ve sonuçlarının doğru
değerlendirilebilmesi için (öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler için) yapılacak araştırmanın
gerçekleştirilmesine destek vermek ve sonuçlarını raporlamak.

4.2.

a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)

NKÜ:
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan işbirliğinin gerektirdiği iş ve işlemleri yürütmek üzere
NKÜ Rektörlüğü adına bir koordinatör belirlemek.
İşbirliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ve organizasyona yönelik çalışma ve

uygulama planıhazırlanmasında Tekirdağ İl Vlilli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.
Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışma, etkinlik, atölye çalışmaları, görünürlük
faaliyetleri vb. çalışmaları Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile koordine etmek.
Bilim Şenliği kapsamında NKÜ'de gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarına akademisyen
tayin etmek, atölye çalışmalarının yürütüleceği mekdnları ve gerekli demirbaşları temin
etmeVhazır bulundurmak ve atölye çalışmalarının sorunsuzbir şekilde yürütülmesini sağlamak.
Bilim Şenliği kapsamında gerçekleştirilecek konuşmaları yapacak akademisyenleri tayin etmek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak projenin yürütülmesini takip etmek.
İşbirliği kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin oluşacak raporların hazırlanmasına
katkı sağlamak.

PROJENİN YÖNETİİVİ UNSURLARI

:

Madde 5: Projeye ilişkin her türlü çalışma aşağıda belinilen ekiplerce yapılır.
5.1. Proje

Ekipleri:

Bilim Şenliği etkinliklerine ilişkin bir çalışma planı hazırlamak ve çalışmaların bu
doğrultusunda yürütülmesini sağlamak üzere; İl Vlilli
kendilerince belirleyeceği kişiler görevlendirilecektir.

plan
Eğitim Müdürlüğü ve NKÜ'den kurumların

TANITIM:
Madde 6z Taraflar, Protokol kapsamında yürütülecek etkinliklere ilişkin basın toplantısı, duyuru ve
her türlü tanıtım faaliyetlerine diğer tarafların katılımını sağlamak için toplantı, duyuru ve tanıtımlar
öncesi taraflara haber verecek ve davet edecektir. Taraflar, hazırlatacakları afiş, broşür, tanıtım

:&-

kitapları, CD gibi tanıtım materyallerinde her iki kurumun §KÜ ve Tekirdağ İl Milli Eğitim
Müdürlüğü) logosunun aynı büyüklükte ve tasarıma uygun bir şekilde görseller üzerinde
bulunmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, eğer projeye destek veren ilerleyen dönemlerde başka kurumlar olur ise bu proje
destekçilerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da onaylanması gerekmektedir.
DEVİR VE TEMLİx yasaĞı:
Madde 7z Taraflardan herhangi biri, diğerinin yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı
olarak, kısmen veya tamamen Protokol konusu işleri veya Protokolü, Protokolden kaynaklanan hak
ve alacakları herhangi bir üçüncü gerçek ya datijze| kişiye devir ya da temlik edemez.

Ancak Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü proje sonucunda ortaya çıkan her türlü veriyi kullanır.

SAYFA KULLANIM HAKKI:
Madde 8: Projede kullanılacak tüm materyallerin, konusu, ismi, içeriği fikir ve yaratıcı tüm
unsurlar ile ilgili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan haklar Tekirdağ İl lırlilli Eğitim
Müdürlüğü ve NKÜ'ye aittir.
FESİH ŞARTLARI:
Madde 9: Taraflar, işbu Protokoldeki yükümlülüklerini, mücbir sebepler dışında yerine getirmezse;
taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafı yazılı bir şekilde ihtar edecek ve
yükümlülüklerini yerine getirmesi için makul bir süre verecektir.
Buna rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, taraflardan biri yapacağı yazılı bir
bildirim ile her türlü zarar ve ziyana ilişkin talep hakları saklı kalmak kaydıyla, tek taraflı olarak
işbu Protokolü feshedebilecektir.

TEBLİGAT VE İı,nrişİvı ADRESLERİ:
Madde 10: Protokol kapsamında yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, tarafların
aşağıda belirtilen adreslerine yapılır. Taraflar arasında yapılacak olan her türlü bildirimler, iadeli
taahhütlü posta, yetkilinin imzası karşılığı elden teslim veya noter aracılığı ile gerçekleştirilir.
Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve aşağıda belirtilen telefon
ve faks numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaralar olduğunu beyan ederler.

Bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri ilgili tarafa değişikliğin olduğu günden itibaren 5
(Beş) gün içinde yazı|ı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere ve numara|ara yapılacak tebligat
ve bildirimlerin kanunen geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul
ederler.

İı vıiııı Eğitim Müdürlüğtı iletişim ve Tebligat Bilgileri:
Tekirdağ İı

ıııiııi Eğitim

Müdürlüğü Tekirdağ valiliği Hükümet konağı

Süleymanpaşa-Tekirdağ
Te|: 0282 261 20 l

1

Faks: 0282 26| 87 22

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlügü İletişim ve Tebligat Bilgileri:
Namık Kemal Mahallesi Kampüs Caddesi No:l
Süleymanpaşa-Tekirdağ
Te|z 0282 250 00 00 Faks: 0282 250 9900

pRoToKoLUN nÜrÜNı,ÜĞÜ:
Madde 11: İşbu Protokolün herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafindan
veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafindan geçersiz addolunması diğer maddelerin
geçerliliğini etkilemez.

PROTOKOL NÜSHALARI:
Madde 12: Bu Protokol, 13 madde ve 4 sayfadan oluşup, taraflarca bir nüshası İl lırlilll Eğitim
Müdürlüğü'ne ve bir nüshası da NKÜ'ye teslim edilmek izere iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.

sünn VE yüRüRr,üı.üx:
Madde

13:

13.1: İşbu Protokol 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında "Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında
yürütülecek iş ve işlemleri kapsar.
13.2: İşbu Protokol ... .l0l12017 tarihinde taraflarca 3 nüsha olarak imzalanmıştır.

TARAFLAR:

Namık kemal Üniversitesi Rekt<lrti

Tekirdağ İl lr,lilli Eğitim Müdürü

4

