TRABZON MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

&
ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE İRFAN DERNEĞİ

“LİSELER ARASI MÜNAZARA YARIŞMASI”
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

2018
TRABZON

İşbu Protokol, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan
Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Liseler Arası Münazara Yarışması’nın amacını, katılım şartlarını,
yarışmanın şeklini, yapılacak değerlendirme şartlarını, verilecek ödülleri, ödül törenine ilişkin esas ve
usulleri kapsar.
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AMAÇ ve HEDEF
Madde 1:
Bu yarışmanın amacı, öğrencilerimizde kendine güven, onların toplum içinde veya topluluk
önünde kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine, farklı görüşleri bir arada yaşatabilme olgunluğu
kazanmalarına kaynaklık ederek farkındalık oluşturma ve katılımcıların araştırma yaparak,
düşüncelerini savunacak kanıtlara ulaşarak / mantık yürüterek, fikirlerini savunmalarına katkıda
bulunmak amaçlanmaktadır.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda lise seviyesindeki öğrencilere yapılacak
münazara yarışmasında dereceye giren öğrencilerin, danışman öğretmenlerin ve okulların
ödüllendirilmesi hedeflenmektedir

KAPSAM
Madde 2.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği arasında
imzalanan bu protokol “Liseler Arası Münazara Yarışması’na ilişkin esas ve usulleri kapsar.
DAYANAK
Madde 3.
Bu protokol, tarafların bağlı olduğu mevzuatlara göre düzenlenmiştir. Taraf ve/veya tarafların bağlı
olduğu mevzuatlara aykırı durumları içeremez. Yasal mevzuatın izin verdiği ölçüde işbirliğini
hedeflemektedir.
TANIMLAR VE KISALTMALAR
MADDE 4 – Bu protokolde geçen;
ANADER: Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği
Milli Eğitim Müdürlüğü: Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Okul: Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmî ve özel okulları
Yarışma: Trabzon ili genelinde yapılacak merkezi münazara yarışması
Taraf: Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği veya Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ödül: Yarışma sonucunda şartname gereği belirtilen öğrenci ve okullara verilecek ödülleri
Şartname: Oluşturulacak komisyon tarafından hazırlanacak yarışma şartnamesini …. ifade eder.
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Madde 5.
TARAFLAR:
a) Anadolu Eğitim Kültür Ve İrfan Derneği
Telefon : 0 (462) 410 05 05
E-Posta : anader61@hotmail.com
Adres

: Ortahisar Mahallesi Islahane Sokak No.24 Kat.3 Ortahisar/TRABZON

b) Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Telefon : 0 462 230 21 06 - 0 462 230 20 94
Faks

: 0 462 230 20 96

Adres

: http://trabzon.meb.gov.tr/www/iletisim.php
: İnönü Mahallesi Hükümet Konağı Ortahisar / TRABZON

Madde 6.
YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Ortak Yükümlülükler
• Yarışma tarafların ortak belirlediği şartname ve kriterler doğrultusunda yapılır.
• Taraflar, yapılacak tüm duyuru vb. işlerde diğer tarafın adı ve logosuna yer verir.
• Yarışma ödül töreni ANADER ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan ortk
komisyon marifetiyle koordineli olarak gerçekleştirilir.
• Cumhurbaşkanlığı 2018/6 sayılı genelgede belirtildiği üzere 2019 Yılının Fuat Sezgin yılı
olması münasebetiyle 2018/2019 Yarışma konuları Fuat Sezgin ve eserlerinden hareketle
hazırlanacaktır.
b) Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği
• Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak belirlenen komisyonca yarışma değerlendirme kriterlerini ve
şartnameyi düzenlemek/belirlemek,
• Yarışmanın bilboardlarda ve çeşitli ortamlarda duyurulmasını sağlamak üzere gerekli
tasarım, baskı, afişleme vb. basım iş ve işlemleri yapmak
• Yarışmanın il genelinde duyurulmasını sağlamak üzere yarışmayla ilgili tüm hususları kendi
web adreslerinde yayınlamak
• Yarışma ödüllerinin finansını sağlamak
• Değerlendirme komisyonuna Şartname doğrultusunda üye/üyeler vermek
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•

Yarışma ödül törenini İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içinde düzenlemek

•

Yarışma ödül töreni için salon tahsis etmek

c) Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
• ANADER ile ortak belirlenen komisyonca yarışma değerlendirme kriterlerini ve şartnameyi
düzenlemek/belirlemek,
• Yarışmanın okullarda duyurulmasını sağlamak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri yapmak
• Yarışmanın uygulanması aşamasındaki tüm iş ve işlemleri yapmak
• Yarışmayla

ilgili

tüm

hususları

http://trabzon.meb.gov.tr

ve

trabzonarge.meb.gov.tr

adreslerinde yayınlamak,
•

Yarışma ödül törenini ANADER ile koordine içinde düzenlemek,

•

Münazara konularını seçmek üzere komisyon oluşturmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.

•

Değerlendirme komisyonu kurmak, yarışmaların jurilerini belirlemek

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 7:
Yarışmanın şekli, değerlendirme komisyonu yarışma şartnamesinde belirtilecektir

Madde 8.
Protokole tarafı olan kurum ya da kuruluş, protokolde yer alan yükümlülüklerini yerine getirme
sorumluluğunu ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

Madde 9.
Taraflar, yarışmaya başvuru yapan adaylardan herhangi bir başvuru ücreti almayacaktır.

Madde 10.
Protokolde hüküm altına alınmayan hususlar, taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma
kuralları çerçevesinde çözümlenir.
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Madde 11.
Bu protokol 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında geçerlidir. Ancak gelecek eğitim öğretim yıllarında
tarafların işbirliğine devam etmek istemesi halinde yeni bir protokole ihtiyaç duyulmaksızın kurumlar
arası yazışmalar ile yeniden yürürlüğe girebilecektir.
Madde 12.
Kurumlar görev ve sorumluluk alanlarında yasalarda meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan
alanları dışına çıkan ya da geliştirilen görev sorumlukları konusunda ilgili tarafları bilgilendirerek
yapılabilecek çalışmalar yeniden belirlenecektir.
Madde 13. Milli Eğitim Müdürlüğü gerek görmesi halinde, ANADER’in de uygun görüşü alınmak
şartıyla projenin yaygınlaştırılması amacıyla başka kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapabilir.
Madde 14.
Bu protokol 14 (ondört) madde ve kapak hariç 5 (beş) sayfadan ibaret olup, ……./…../2018 tarihinde
3 (üç) nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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