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Dayanak
MAD}E 1: iŞ bu Protokol 0?iüÇl2ü13 tafihli, ve28758 salrlı Resmi Gazetş 'de yayırnlanan
Mill? E$tinı Bakaıılığı Oıtaöğetim Kuıunrlaıı Yöıetıne1iği'ne ve oıtaösetinı Gene]
Mııdurltığıııııııı 11.ü1 2016 tarih ve 84ü3?56112001323486 sayılı yazılanna dayanılarak
hazırlaıımıştır.

Amaç
]VİADDE 2: Eu Pıotokoliin amaçı Kayseri tlniı.eı:sitesi üşı,eli İslani İıimıer Faküitesi ile
Develi İ*lXg Fen Lisesi Müdüıiüğü arasmda sosyal, kııltıırel ve bilimsşl işbirligini
geıçe.ki eştiııı*lı,tir.

Tarailar
}IADDE 3: Bu protokol Kayseri tiniversiteşi Develi İşlami ftimler Faküttesi ilş Deveii
İlll<t Fen Lisesi Müdürliiğü araşıııda imzalaıımıştır. Pr*tokolfuı diğer maddeleıiııde taraflaı-
Lise ve Fakiilte olarak anılaçal-trr.

Tanımiar
MADDE 4: Bu protokolde geçen;

Falıüi ie, Hayseri Üniverşitesi t}cvcli İstı nı i İıi rn ier F'tküi tesin i,

Lise, Deveii İL{KB Fen Ligeşi *iüdürliiğüııü ifade ştıırektedir.

Genei
Hükümler
LİADDE 5;

ı} Lisenin ihtiyaç du_vabilecegi hizııet içi eğiüm. eğitimin alt yapısının iyiieştiritnıesi. öğ-etim
stireçleriııiıı değerlendirilmesi, ö§etiııı pfogramilıın zenginleşüıjlmesi, semiışr ve projeleriıı
nitelik yöııüıden geliştirilıuesi veya e$tiıır öğetiın destegi sağlannrası konularında Fakültş
tarafındaı uygun görüJen şartlarda uzırıaıılık desteği sağlanacaLar, Bu kapsaında Fakiilte
öŞetim elemarılarınça Lise'de taraflarça ı}ygull görülecek koşullarda veri toplanşbileçek,
aı:aştrnııa yapılalıi le cektir.

b} Lise Ğgrencilerirıin Fal«ilte'nin akadeınik ve araştrnna birimlerini ziyaret eıınşsine ve
kullanılmasıııa FaküIte tarafindan uygıııı görülen şaıtlarda imkin taırınacaktır.

c} Lise öSencileri ve öğretmerıleri, Fakiıite kiitiiphanesiııden kitapları yerinde inceleyerek
veYa masraf,ı kendiİerince kaı,şılanıııak suretiyle fotokopi çeltirerek yararlanabilecşktir.

Lise Mtldlrlüğii tarafindan örıerilşn ve uananlık gerektireıı bazı derslerde Fakülts'nin yapacağ
görevlendinneİerle Fakiilte öğefiıı şleııaııları, Lise öğeııcileriıe yıiz yiiz* veya çeı,ıinıiçi
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ders sunııınlan yapabileçektir,

d} Lise'de bilirnseİ eğtimi geliştirm*k amacıyla yapılacak çalışmalarda oluşrunılacak
komisYoniara Faktllte tarafından rıy$ın gönilen şartlarda personel desteği sağlaıracaktır.

e} Lise Öğ'eiıÇileıjniıı, Fakıilte'ıriıı düzenleyeceği bilimıel, spoıtif ve kıılmrel çtkinliklerş
katılması ve rı}'gıtil görüleıı etkiniiklerdş Fakiılte'deıı Lise,ye konuşrnacılarııı gelmesi veya
çevrimiçi §üılııu jmk6nı sağlaııacakfur.

f} Fakülte vŞ LisÇ taraündan uiusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilınşk üzere
artak Pıoje önerileri lıazırlarrması, 3.,iiıütiilınesi, u]uslaı,arast prograınlara birlilte proje
suııulması hususlarında taraflarça uygun görülen çslçeve ve kapsaında iş birliği yapab.ilecektir,

g} Miİli trğitiıı Bakanlığnın taiebi dilıitiııde Fal«ilte ve Lise arasıırda bitinı eğitinıi işbiı-liğini
geliştirmek amacıyla sosyal bilimlşı alaırnda işbifliği yaprlacaktır.

h} Fakiilte vŞ Lise arasında yapılacak öğretiın ve araştrnıalarda görev alacak ögretim elemanı
ve öğreaeileriır gereksiıriınleri, proje gırdi ve ilıtiyaçları için temin çdilnıesi gereken parasal
kayıakıana teıniııi içiıı gerekli sponstrluk destekleri oıtak ıılarak temiıı edilecektir

i} Pratckoliin ytlrüılilk kazanmasından soııra geleıeksel clarak yapılan biliıısşl ve sosyal
Prograiıl lraftası ile Fal«llte Dekanlığııııı izinleri çeıçevesinde Lise öğeıciieri Fakiilte
biıjmieıiıe öğ,enci ziyaretleri dllzcıl*yebilecellir.

j} FaktiltŞ Öğretiııı elenıanlan, Lisc öğrençilerinin rıreslek seçimlerine destok sağlamak
maksadı il* uyguı gödilecek yer ve zaınanlarda danışmaalık lıizrıeti ve mçsleki bilgileııdirme
sunrunlan {3iz yüze veya çewimiçi şeklinde) yapacaktır.

Faktilte taŞafındaıı yapıiacak her tıiılü proje tasarımı, ders ilın§mu, danışnıanlık hizmetleri ve
İıenzeıi hizınel iziıı vs görevlendirmeleı Fıküİte Dekanı §ayın Prof. Dr. t,ütfuİlıh Ceİıed
veya görevlendirece$ ...koorüıratorlüğiinde
yapılacaktıı.

Prgtokoide D*ğişiktik
MADDE 6: İŞbu Protokal hllkllmlşrinde taı,aflar karşdıklı olarali anlaşmak suretiyle
degiŞiklikter yapabilecektir. Bu değişiklikler ek bir protokolle hııkıım alhna alınaçaktır.

Süte
MADDE 7: İŞlıu Protakcl imzalaııdığ tarihteıı itibaı,en 3 yıl geçeıli oiacaktır. Stire bitimiıide
iŞbu Protokol tarafların hiçbir itiraz ve ihbara gerek kalınaksızııı kendıliğindeıı sona ereçektir,
siire bitiıııinde taraflarırr ,mutabakatı ila pıotokol sfu-esi uzatılabilir.

protakol Feshi
I}'L{D§E 8: KaYseri Üniversifeşi Devtli İslami İlimler FaküItesi ile Develi iılIKE Fsn
Lisesi Miidiirlüğü bu protokolü tek taraflı feshetme hakkııa sahip olacaktır.



Yasal Ikametgihlar
NIADDE 9: Taraflar aşağda yazıiı adresleri kanuııi ikanıetgih
adreslere yapılauık olan tabligatlar g*çmli olaçaktır.

a,} Kays*ri Ljuivşrsitesi Deveii İstarııi İlinıler Fakültesi:
e+n ai l :'ı sla m'. İ \ i onle cO lr-aşSc c', .e<! u. } r
Tel:o ?5.z b2,( t1 82, Fax: o ?52- '.24 ?3

olarak kabul etıırişierılir. Bu

So

b) Develi İnÇXŞ Fen Lisesi Lıtütliirtüğü;
e-lnail: 7580?6@ıırsb.k1 2.tr
Tel:0352 621 65 03 Fa<: ü352 621 65 ü2

Adres bilgıl*inin değişınesi lralinde taraflar birbirlerine değişikiikten itibaren efi geç 1 {biri
hafta içinde yazılı olaı,ak bildiı,inıde bulınacaklaıdır. Aksi takdirde eski adrese yapılıııış olaı
tebligat geçerli sayılacaktır.

YürürIük

N{.ADDE 10: İşbu protokoütO. ll\.ftaL tariiıiııde 3 (uç) sayfa ve 2 (iki) asıl ııiisha olarak
taıızinı edilmiş olup, protokoliin l {bir) ııüslrası Kavseıi Üniveışitesi Develi İslaıni İlimler
Faküitesi Dtkaniığı, l (bir) nüshası Deşeli İ*trg Fen Lişesi Siüdüı,tüğünde nrulrafgza
edi lecektir. İşbu pıntoko] imzal andığı taıihte yüruılüğe girecektir.
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