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Amag

Madde

I

Bu Protokol'iin amacu Ankara Universitesi Spor'Bilimleri Fakiiltesi, G<ilbagr Kaymakamh$r ve
Gdlbagr Belediye Baqkanhfr arasmda igbirligi saflanarak, milli, ahlaki, insani, manevi ve kiiltiirel
de$erleri benimseyen, koruyan ve geligtiren;ailesini, vatanml,milletini seven ve daima yticeltmeye
gahqan, beden,zihin,ahlak,ruh ve duygu bal<rmlanndan dengeli ve saShkh gekilde geligmig bir
kigilile ve karaktere,hiir ve bilimsel diigiinme giiciine, geni$ bir dtinya g<iriiqiine sahip
sosyal,kiilttirel,sanatsal ve sportif alanlarda temayiiz etmig insan haklanna saygrh ve topluma kargr
sorumluluk duyan giiglti bir genglilin yeti gtirilmesidir.

Bu

gergevede, Ankara Gtilbagr ilgesinin sosyal kalkrnmasrna katkr vermek amacryla
Universite'nin Spor Bilimleri Fakiiltesi'nin gahgma alanlan ile ilgili konularda Fakiilte, Belediye
ve Kaymakamhk arasrndaki igbirli$ni gtiglendirmek ve uygulanabilir sonuglann sektdre/alana
aktanmrnt sallamaya ydnelik olarak"igbirligi $ekilleri ve Ycintem" baqh[r altrnda toplanan ve
agalrda tarumlanan konularda "Universite Toplum igbirlili Qergevesinde Sosyal Sorumluluk
Qahgmalan ve Projeleri" kapsamtnda yaprlacak/yaprlabilecek igbirlili esaslanm belirlenecektir.
Kapsam
Madde 2
Bu Protokol, birinci maddede belirtilen amaglara ydnelik ilkokul ve ortaokul galrndaki gocuklarda
sportif yetenek arzlma, ytinlendirme ve takibine yiinelik hizmetlerin yiiriittilmesinde Ankara
Universitesi Spor Bilimleri Fakiiltesi, Gdlbagr Kaymakamhlr ve Gtilbagr Belediye Bagkanhlr
arasrnda gergeklegtirilecek igbirli[ine ait usul ve esaslan kapsar.

Dayanak
Madde 3
Bu Protokol;
a) 5393 Sayrh Belediye Kanunu,

b)222 Sayrh ilktlgretim ve Elitim Kanunu,
5442 Sayir il idaresi Kanunu,
1739 Sayrh

Milli Elitim

Temel Kanunu,

2547 Yiiksek Ogetim Kanunu,
Cumhwbagkanh$ 1 No'lu Kararnamesi'ne dayamr.

t\

Taraflar
Madde 4
Bu Protokol'tin taraflan, Gdlbagr Kaymakamhlr, Gdlbagr Belediyesi ve Ankara Universitesi'dir.
Tanrmlar
Madde 5
Bu Protokolde gegen;
BELEDIYE : Ankara Golbagr Belediye Bagkanhpr' m,

FAKULTE : Ankara Universitesi Spor Bilimleri Faktiltesi' ni,

irgn MiLLi eGiriu UUnUnfUGU: Golbagr ilge Milli E[itim Mtidiirlii!"ii'nii,
irQe sPoR vtuounruGu: Giitbagr ilge Spor Miidiirltisii'nt,
irQp SAGLIK VTUOURTUGU: G<ilbaqr ilge Sa[hk Miidiirlii!'fl'ni!
KAYMAI(AMLIK: Ankara G0lbagr Kaymakamhlr'm,
CwivBnSiTE : Ankara Universitesi' ni ifade

igbirli$ Esaslarr

eder.

ve Metodoloji

Madde 6

Bu protokol ile Gdlbagr ilgesinde egitim gdren ilk ve Ortaokul galr (3,4 ve 5.

Srmflar)
gocuklannda sportif yetenek tarama, yrinlendirme ve takip amactyla Gtilbagr ilgesi'nde hayata
gegirilecektir.
a) Bu amagla Gdlbagr ilgesi 3, 4 ve 5. srmflar arasr gocuklann spora epilim ve yatkrnhklan,

Fakiilte personeli tarafrndan testler uygulanarak belirlenecek

ve spor bilincinin

geligtirilmesi igin yerelden, btilgesele, bOlgeselden ulusala, ulusaldan uluslararasr diizeyde
baqanfu sporcular yetiqtirilmesine katkr sallamak amacryla gocuklann spor bran$lanna
ydnlendirilmesi sallanacaktr.

b) ..yerelden Madalvava, slogamm kullanan igbirlili

gahgmasr aqalrdaki esaslar gergevesinde

yaprlacaktrr.

Madde 7
Uygulama Agamalanve i9 Bdliimii
(Testlerin Belirlenmesi ve ekipman temini): Faktilte tarafindan belirlenen
ilk testler ve ileri testler igin gerekli olan ekipman Belediye tarafindan saflanacaktu.
ikinci Aqama: Taraflarca proje takvimlendirilerek ig takvimi belirlenecek ve protokol ekine

a) Birinci Agama
b)

konulacaktrr.

,\'\
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c)

Milli E[itim Miidiirliigii tarafmdan teste dahil olacak gocuklann
aileleri, okul miidiirleri ve okul aile bfuligi bagkanlan ile bilgilendirme toplantrsr
Ugiincti A$ama: ilge

yaprlacallrr
d) D0rdiincii Agama: Kaymakarnhk ve ilge Milli Egitim Miidiirliigri tarafindan gocuklann
iletigim ve kigisel bilgileri temin edilecek, veli muvaffakatr ahnacaktu
e) Beginci Agama: Veliler tarafindan teste katrlacak d$encilerin sa[hk muayeneleri
yaptrnlacak've belgelendirilecektir.
0 Altrncr Agama: Faktilte tarafindan kapah alan ve agrk spor tesislerinde testlerin yaprlmasr
igin gerekli fiziki diizenlemeler yaprlacaktrr.
g) Yedinci Agama: Kaymakamhk ve Belediye tarafindan okullardan rilrencilerin test
merkezine getirilmesi igin gerekli organizasyon planlanacaktr.
h) Sekizinci Agama Belediye tarafindan teste d6hil edilecek gocuklann ortak loyafetleri temin
edilecektir (eqofinan altr, tigdrt, qapka vb.).
D Dokuzuncu Agama: Fakiilte tarafindan testler uygulanacak ve sonuglan delerlendirilerek
tarafl arla paylagrlacaktu.

Uygulanacak Testler

Madde 8
a. Testlerin Yeri ve Siiresi:
Testler Faktilte'nin kapah alanlannda ve agrk spor tesislerinde yaprlacaktrr. Temel testler esitim<i$retim takvimi d<ineminde protokol stiresince yrlda bir kez, ileri diizey testler ise protokol
siiresince gerek gdrtildiikge ve yrlda birgok kez yaprlabilecektir.
b. Testlerin Yapilaca[r Grup:
Testler Ankara ili G<ilbagr ilgesindeki devlet ya da talep etmeleri halinde rizel okullarda 6[renim
g<iren 3.4. ve 5 srmf ti$rencilerinden saphk durumu testlerin yapilmasma elverigli, okul ve veli
izni bulunan gocuklara uygulanaca}tr.
Testlerin uygulanaca$r O$enci gruplan rinceden belirlenerek, program dihilinde, randevulu olarak
teste almacaklardr. Tesler haftada lve/veya 2 giin esitim dpretim saatleri igerisinde uygulanacak
olup planlamaya iligkin takvim protokole eklenecektir.
c. Testlerin Kapsamr:

igbirlifi kapsamrnda 9 test yaprlacaktu. Bu testler temel testler ve ileri diizey testler olmak

iizere

ikiye aynlmaktadrr.
Temel testler boy ve viicut a$rl$r dlgiimii, 5-10-20-30 metre sprint testleri, goklu reaksiyon testi,
dikkat testi ve esneklik testidir. ileri dtizey testler, antropometrik dlqiimler, denge testi, fiziksel
aktivite dlgiimti ve kuwet 6l9iimtidiir. iteri dtizey testler ilk agamada yiiksek egilimi bulunan
gocuklara, periyodik olarak, brang e$itimiyle paralel olarak yaprlacaktr.

Yiikiimliiliikler
IVIadde 9

Taraflann faaliyetlerin yiiriitiilmesindeki gOrev ve ytikiimliiliikleri aqalrda verilmigtir. Bu
yiikiimliiliiklerin'yerine getirilmesi amacryla Proje Yiiriitme Kurulu; ilge Kaymakamr, Spor
Bilimleri Fakiiltesi Dekam ve Belediye Bagkam'ndan, ilge Yiiriitrne Kurulu da ilge Milli Egitim
Mi.idtirii, ilge Genglik ve Spor Mtidiirti" Fakiilte ve Belediye temsilcisinden olugturulacaktrr.

Proje Yiiriitme Kurulu, uyugmazhklann gdziimii ve projenin koordinasyonundan

sorumlu

olacaktrr.

ilge Yiiriitme Kurulu ise projenin Protokol'e uygun igleyiginden sorumlu olacaktr.
9.

l.Universite/Fakiilte'nin Yiikiimliittkleri

a) Testleri yapacak eliticilerin segimi, tarama test tiirlerinin belirlenmesi ve

b)

c)
d)
e)

0
g)

sonuglanmn

de[erlendirmesine iligkin teknik dokiiman hazrlamak,
Protokol gergevesinde gergeklegtirilecek ti.im testler igin gerekli fiziksel gartlarr
saglamak,
Protokol siiresince her yrl testleri uygulamak, sonuglarrnr Kaymakamhk 'a bildirmek,
Segilen gocuklann spor branqlanna ydnlendirilmesini saflamak ve ilge Genglik ve Spor
Mtidtirltilii koordinasyonuyla talep edilen kuli.iplere yrinlendirmek,
Segilen gocuklann kuliiplere daSrtrlmasrmn ardrndan geligimlerini takip etmek,
Segilen gocuklann belirli arahklarla ileri dlgiimlerinin yaprlmasr, degerlendirilmesi ve
antrenman pro gramlanna yansrtilmasr igin sonuglan kuliiplerle paylagmak,
Faktilte projenin koordinasyonu amacryla gdrevlendirdiSi kigileri Kaymakarnhk ve
Belediye' y e y azldr olarak bildirmek.

9.2.Giilb agr Kaymakamhfr' nrn Yiikiimlff
9.2.L. ilge Sa$rk

liikleri

Miidiirliipii'niin Yiikiimliiliikleri

Sportif Yetenek Taramasura katrlacak olan dgencilerin, tarama cincesi Sa$rk Raporu
almasr hususunda salhk kurumlanna bilgilendirme yapmak, 6$renci ve velilere gerekli kolayh[t
saplamaktrr.
9.2.2. ilge

Milli EEitim Miidiirlii$i'

nfl n

Yiikiimliiliikleri

a) ilge Milli Egitim Miidiirliigi tarafmdan ilk ve ortaokul miidiirlerine, Okul Aile Birli$i
Bagkanlanna Sportif Yetenek Taramasmm amag, 6nem ve kapsamr hakkrnda bilgilendirme
toplantrsr yaprlacaktrr.

b) ilge Milli EEitim Miidrirlti[O tarafindan, Sportif Yetenek Taramasr yaprlacak olan tiim
ilk ve ortaokullarda, I Mtidrir Yardrmcrsr, 1 Beden E[itimi Ogretmeni ve I Rehber Osretmenden
olugan"Okul Koordinasyon Ekibi"nin olugturulmasr sallanacaktu.

fr\^,
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c) Spor Bilimleri Fakiiltesi tarafindan gdnderilen Otgtim Sonug Raporlan, ilk ve ortaokul
mtidiirltiklerine gdnderilecektir.
9.2.3.Okul Miidiirliiklerinin Ytikiimtiiltikleri

a)ilgiti ilk ve ortaokul miidtirlerinin sorumlulugunda, Okul Koordinasyon Ekibi tarafmdan
proje hakkrnda; 6Setmen, 6$enci ve velilere yaprlacak olan bilgilendirme toplantrsmrn
planlanmasr ve yiiriittilmesi sa$lanacaktrr.

b) ilgili ilk ve ortaokul miidtirlerinin sorumlulu!'unda, Sportif Yetenek Taramasrna gidecek
olan dlrencilerin,Veli Bilgilendirme Mektubu ile Muvafakatnamelerinin velilere ulaqtrnlmasr,
veliler tarafindan doldurularak imzalanmasr, toplanmasr ve dosyalanmasr gibi ig ve iglemlerinin
takibinin, d$etmenler tarafmdan yiiriittilmesi sa[lanacaktu.

c;ilgiti ilk ve ortaokul mtdiirlerinin sorumlulupunda Sportif Yetenek Taramasrna gidecek
olan tilrencilerin, Salhk Raporlanrun ahnmasr hususunda takibinin yaprlmasr ve ahnan
raporlanmn muhafaza edilmesi gibi ig ve iqlemlerin dgetmenler tarafindan yiiriitiilmesi
saplanacaktrr.

d)ilgili ilk ve ortaokul miidiirlerinin sorumlulufunda, taramaya gidecek olan ogencilerin
hyafetlerinin (egofman, tigtirt, gapka) Belediye ile iletigime gegerek temin edilmesi, tarama dncesi
ti$encilerin kryafeti ile hazr bulundurulmasr ilgili ogetmenlerce sallanacaktr.

e;ilgiti ilk ve ortaokul miidiirlerinin sorumlulugunda, Okul Koordinasyon Ekibi tarafindan
Belediye ile iletiqime gegilerek, aracln spor salonuna gidiq-gelig takibinin yaprlmasr saplanacaktrr.
O$rencilerin gidig geligi ile dlgiim esnasrnda, idareci ve dlretmenlerin sorumlulupunda ve
grizetiminde olmasrna dikkat edilecektir.

f)Spor Bilimleri Fakiiltesi tarafmdan grinderilecek rilgtim sonug raporlannrn, veliye
gcinderilerek, velilerin sonuglardan bilgilendirilmesi saplanacalctr.
9.2.4. ilge Genglik ve Spor

Miidiirliigi'nfin Yiikiimliiliikteri

a) i19e Genglik ve Spor Miidtirltigii koordinesinde, Gdlbaqr Belediyesi Spor Kuliibiine ve
di[er kuliiplere yetenekli dgencilerin ydnlendirilmesi saSlanacaktrr.

b) ilge Genglik ve Spor Mtidiirliigii koordinesinde, gdrevli kigilerce Kuliibe ydnlendirilen
gocuklann takibi yaprlacaktr.

c) ilge Genglik ve Spor Miidtirliigti tarafindan belirlenen bir yetkili/uzmamn,
taramast esnasrnda, spor salonunda siirekli olarak

9.3. Giilba gr Belediyesi' nin Yiikiim

a)

hazr bulundurulmasr sa$lanacaktrr.

liiliikleri

TestlersrasrndakullanrlacakaSa$dabelirtilenekipmanlar teminveFakiilteyeteslimdeceldir.

Y

yetenek
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.

Boy ve Viicut
Olgtimti

.
.

Alult$

Boy ve Viicut

A[uhlr

Otgtim Cihazlan

5-10-20-30 Metre Testleri * Kablosuz Telemetrik Fotosel Sistemi ve Entegre Srqrama Matt
(4 PRO KAPI + ruMPMAT + SMARTHUB)
Qoklu Reaksiyon

Testi

* i5 ya da i7 iglemcili, Minimum 15 inc ekranh Laptop (3 Adet)

.

Dikkat Testi

* Software Program
(3 AdeO
Otur-Uzan Sehpasr (Esneklik Otgtim Sehpasr)
(2 Adet)

.

Esneklik Testi

.

Antropometrik

.

Denge Testi

.

Fiziksel Aktivite

.

Kuwet Otgtimti

Olgtimler

Segmantel Viicut

Analizi otgtim Cihazt

Kablosuz Portatif Dinamik Denge Test Sistemi

Otgtirnti

Fiziksel Alctivite Otqiim ve Kavrt Sensdrlo cihaz

Ltfi:$t
Dijitat Srt Bacak ve El Dinamomete Seti

uta+mnn
b) Testledn planhan prcgrarna uygun ilerlemesi igin okullarrdan ti$enciloin test melkezine
sagtanmasr iEin ger€kli arag ve organizasyonu ytitiitnelq
c) Teste d6hil edilecekgocuklannortakkryafetlo(eqofrnan alt,ti$o4;apka) ilekr:rnanyaterninernelq
personeli ile
d) ilge Sa$rk Miidihltig:nce temin edilememesi halinde bir anrbulansn gdrevli saghk
gahsna alantnda hazr buh:nmasuu saglamalc

Protokoliin Siiresi
Madde 10

iqbu protokol stiresi

iki (2) yrldr.

Siire bitiminden

I (bir) ay 6nce uzatma talebinde

fesih olacaktr'
bulunulmadrkga protokol higbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksrzrn kendililinden
igbu
Taraflar protokol siiresi igerisinde onbeg (15) ig gtinii Onceden yazrh ihbarda bulunarak
protokolii her zaman feshedebilirler. Protokoliin tingiiriilen uygulamaya baglama tarihi Ekim
2018'dir.

{\

Protokolde De[igiktik Yaprlmasr

Madde

11

Taraflar gerektilinde yazir olarak bu Protokoliin deligtirilmesi veya gdzd.en gegirilmesini
tinerebilecektir. G<iriigmeler yazit bildirimin ahndrfir tarihten itibaren 10 (on) gtin igerisinde
baglayacaktrr- I-izerinde mutabrk kahnan tadil veya de[igiklikler ig bu protokoltin 12.
maddesinde belirtilen usul uyarrnca ytiriirliile girecektir. Taraflarca yaprlan gciriigmelerde
20
(yirmi) giin igerisinde bir sonuca varrlamamasr hatnde Madde l2'ye grire bu protokol sona
erdirebilecektir.
Devir ve Temlik Yasalr

Madde

12

Taraflar, igbu protokolden dolan hak ve yiikiimliiliiklerini, diger tarafin yazir izni olmadan 3.
kigi/kuruluglara devir, temlik velveyaciro etrneyece[ini kabul, beyan ve taahhtit eder.

Bildirim
Madde 13
Taraflar birbirlerine yapacaklan bildirimleri resmi kurum adreslerine ya da kurumsal e posta
adreslerine yapacaklardu.

Gizlilik
Madde 14

ig bu Protokol

kapsamrnda ortaya grkacak her tiirlii
yrintemlere ve mevzuata uygun olarak ele ahnacak
gahqmalarda tarafl ann uygun gdrtigii ahnacaktr.

yaz{r ve gdrsel kigisel veri bilimsel

ve

sonuglann paylagrlmasrna iligkin

Uyugmazhk Hali

Madde 15
Taraflar arasrnda uyugmazhk olmasr Proje Ytirtitme Kurulunca sorun g6ziilmeye galgrlu. Sorunun
gdztilememesi durumunda uyugmazbpn griztimtinde Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri

vetkilidir.

Yiiriirliik
Madde 16

Bu Protokol 16(on altr) maddeden olugan, taraflarm yetkili temsilcileri tarafindan
tarihinde iig asrl ntisha olarak imzalandrpr tarih itibariyle yiiriirliige girer.
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