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Madde 1:

Taraflar

İşbu protokolün tarafları Seyrani Kampüsü Bahçelievler Mah. Çevreyolu Cad. İslami İlimler
Fakültesi NO:9 38400 Develi/KAYSERİ adresinde bulunan Develi İslami İlimüer Fakültesi
ile Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Beyzagi| Sokak No:30 38400 Develi/KAYSERİ adresinde
bulunan Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'dir. Bundan böyle Kayü Develi İslami
İüimüer Fakültesi (Fakülte ), Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, (Lise) olarak
anılacaktır.

Madde 2: Amaç

Bu protokolün amacı; Fakülte ile Lise arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları
kapsayan işbirliği esaslarrnr belirlemektir.

Madde 3: Kapsam

İşbu protokol, Lise'de eğitim ve öğretim gören öğrencilerin, taraflarca ortaklaşa uygun
görülecek bilimsel çalışma, araştırma ve projeleri yürütmelerini ve öğrencilerin Fakülte
Dekanlığı' nm uygun göreceği yel ve zamanIarda kütüphane, konferans salonu gibi sosyal
tesislerinden yararlanmalarını kapsar.

Madde 4: Dayanak

Bu protokolün dayanağı;

4,1. 1789 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (madde |8,40,4| ve42)

4.2. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkarılığı Kararnasesi

4.3. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlkoğretim Kurumları Yönetmeliği,

4.4. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (madde107,I08,212)

4.5. MEB Özel Program ve Proje lJygulayan Eğitim Kurumlarr Yönetmeliği,

4.6. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Yizyonu

4.7. Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullari Vizyon Belgesi
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Genel Hükümler

MADDE 5:

a) Lisenin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitimin alt yaplslnın
iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programmm
zenginleştirilmesi, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesi veya eğitim
öğretim desteği sağlanması konularında Fakülte tarafindan uygun görülen şartlarda
uzmanlık desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda F'aktllte öğretim elemanlarınca Lise'de
taraflarca uygun görülecek koşullarda veri toplanabilecek, araştııma yapılabilecektir.

b) Lise öğrencilerinin Fakülte'nin akademik ve araştırma birimlerini ziyaret
etmesine ve birimlerin kullanılmasına Üniversite tarafindan uygun görülen şartlarda
imkin tanınacaktır.

c) Fakülte ile hizmet içi eğitim, eğitimin yaplsınm iyileştirilmesi, programının
zenginleştirilmesi, seminer ve projelerle desteklenmesi, Fakülte tarafindan uygun görülen

şartlarda uzmanlık desteği sağlanacaktır.

d) Lise öğrencileri ve öğretmenleri, Fakülte Kütüphanesinden kitapları yerinde
inceleyerek veya masrafi kendilerince karşılanmak suretiyle fotokopi çektirerek
yararlanabilecektir.

e) Taraflarca uygun görülen konu, yer, zaman ve şartlarda, Fakülte Öğretim
Üyeleri tarafindan Lise öğrencilerine örnek ders verilecektir.

f) Lise'de bilim eğitimini geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda
oluşturulacak komisyonlara, Fakülte tarafindan uygun görülen şaıtlarda personel desteği
sağlanacaktır.

g) Lise öğrencilerinin, Fakülte' nin düzenleyeceği bilim, spor ve kültürel
etkinliklere katılmasına ve uygun görülen etkinliklerde Fakülte' den Lise'ye
konuşmacıların gelmesine imk6n sağlanacaktır.

h) Fakülte ve Lise tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan irnanse edilmek
üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara birlikte
proje sunulması hususlarında taraflarca uygun görülen çerçeve ve kapsamda iş birliği
yapabilecektir.

D Fakülte ile Lise arasında bilim eğitimi, seminer ve projelerin geliştirilmesi,
eğitim-öğretim desteğinin sağlanması, öğretim elemanlarınca Fakültenin uygun gördüğü
zamanlar da Li se ö ğrencil erine örnek ders verilme s i imkanı tanınacaktır.

j) Lise, Eğitim ve öğretim ve yönetimde. verimliliğin artrrılması, kalitenin
yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması için Fakülte öğretim üyelerinin önerilerini
alabilecektir.

k) Lise, Fakültenin faaliyetlerinin ve öğ"retim üyelerinin akademik kariyerlerinin

Lise'de tanrtımınr sağlayacaktır. Lise, öğrencilerin üniversite seçimlerinde Fakülte' den

yardım alacaktır.



Protokolde Değişiklik

MADDE 6: İşbu protokol hükümlerinde taraflar karşıhklı olarak anlaşmak suretiyle
değişiklikler yapabilecektir. Bu değişiklikler ek bir protokolle yazılı olarak hüküm altına
alınacaktır.

Süre

MADDE7: İşbu protoco| imza|andığı tarihten itibaren 5 yılgeçerli olacaktır. Süre bitiminde
işbu protokol taraflann hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecektir.
Süre bitiminde tarafların mutabakatı ile protokol süresi uzatılabilir.

Protokol Feshi (Sona Erdirme)

MADDE 8: Taraflardan biri işbu protokol hükümlerine aykırı davranır ve yapılan yazı,h

ihtara rağmen aykırılığı gidermez ise diğer taraf protokolü yazılı bir bildirimle feshedebilir.

Taraflar, işbu protokolü, her zaman için üç ay önceden yapacağı yazıh bir bildirimle feshetme
hakkına haizdir. İşbu hüküm protocol süresinin uzaması veya yenilenmesi halinde de
geçerlidir.

Yasal İkametgihlar

MADDE 9: Taraflar yukarıda yazı|ı adresleri kanuni ikametgAh olarak kabul etmişlerdir. Bu
adreslere yapılacak olan tebligatlar geçerli olacaktır. Adres bilgilerinin değişmesi halinde
laruflar birbirlerine değişiklikten itibaren en geç l (bir) hafta içinde yazı|ı olarak bildirimde
bulunacaklardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmış olan tebligat geçerli sayılacaktır.

Yürürlük

MADDEIO: İşbu protokol 20.I0.2020 tarihinde tanzim edilmiştir. İşbu protokol imzalandığı
tarihte yürürlüğe girecektir.

Prof. Dr. Lütfull

Ahmed İslamoğlu Anadolu İmarnTalip Lisesi Müdürü


