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Madde l: Amaç

Bu Protokolün amacı; Uşak Üniversitesi Rektör|üğü ile Uşak il Milli F.ğitim Müdürlüğüne bağlı
UŞak Fevzı Çakmak Kız Anadolu imaın Hatip Lisesi Müdürlüğü arasında eğiıinı. bilim. sanat. spor ve
kültürel alanları kapsayan işbirliği esaslarını belirlemektir.

UŞak Üniversitesi Rekiörlüğü ve Uşak il MiIIi Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleşecek protokol
kapsamında uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağ|ı islami illmler Fakültesi Dekanlığı. tıp Fakültesi
[)ekanlığı, Mühendislik Fakülıesi Dekanlığı. Mimarlık ve 'fasarım Fakültesi Dekanlığı. Spor t]ilimler
Fakültesi Dekanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekanllkları ile Uşak II Milli
t]ğitinı Miidürlliğüne bağlı UŞak Fevzi Çakınak Kız AnadoIu iııam Hatip Lisesi Müdür|ügü arasında
bilimsel Proje onaklıkları. akademik destek ve mesleki lanıtım. sosyaI ve kültürel faaliyet|eri düzenlenmesi
için işbirliği ve koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.

Madde 2: Kapsam

işbu protokol, uşak il MilIi Eğitim Müdürlüğüne bağlı uşak Fevzi Çakmak kız Anadtılu iınanı
HatiP Lisesi Müdürlüğünde eğitim ve öğretim gören öğrenci ve öğretmenler ile Uşak üniversitesi öğrenci ve
akadeın isYenleri arasında gerÇekleştirilmesi düşünülen, bilimsel çalışma, araştırma ve proje çalışma|arı,
sıısyal ve kijltürel faaliyetler için gerekli usul ve esaslarını kapsamaktadır.

uşak lievzi Çakmak kız Anadolu imam Hatip l,isesi Müdürlüğünün gerçek leştireceği pro.jeler ve

araŞtırmaların YaPılmasında akademik destek sağlanması ile mesleki tanıtım seüninerlerini kapsamaktadır.

Milli t]ğitim Bakanlığı ve UŞak il Milli lığitiın Müdürlüğünce düzenlenen yerel ve ulusal düzeydeki.
bilinı Proje|eri ve bilimsel YarıŞmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler için, üniversiıenin uygun göreceği yer ve
zaınanlarda laboratuvar, kütüPhane. kont'erans saIonu. spor salonu gibi sosyal tesislerinden yararlanmaların ı
kapsar.

UŞak Fevzi Çakmak Kız Anadolu imam Haıip Lisesi Müdür|üğü,nün üniversite akadenıik
Perscıneline Yönelik UŞak iI Milüi Eğitim Müdürlüğünce belirlenmiş ankeı, veri toplama süreçlerinde
desteğini ve Üniversite öğrencilerinin araştlrma projelerinde okulun fiziki imk6nlarınln kullanımını kapsar.

Bu proıokol uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı islami ilimler Fakültesi Dekanlığı, Tıp Fakültesi
l)ekanlığı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, Mimarlık ve Tasarıın !akültesi Dekanllğı, Spor Biliınler
l'akülıesi l)ekanlığı. Fen lıdebiyat L'akültesi Dekanllğı ve Eğitim Fakülıesi Dekanlıkları ile Uşak il Milli



Eğitim Müdürlüğüne bağh UŞak Fevzi Çakmak Kız Anadolu imam Hatip l-isesi Müdürlüğü arasındaki
Bilimsel. sanatsal ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır.

Madde 3: Dayanak

Bu protokolün dayanağı:

3.1. Milli Eğitim Temel Kanunu (madde l8,40,4l ve42)

3.2. 04.0'1 .2007 ıarih ve 26572 sayılı Başbakanlık Cenelgesi.

].3. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygln Eğitim Kurumları Yönetmeliği,

].4. l3.05.20ll tarih ve 2205 sayılı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulamasına Dair Yönerge,

3.5. Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (madde l07,I08.2 l2)

Madde ,l: Tarıflar

iş bu protokolün taraflarl uşak (jniversitesi Rektörlüğü ile uşak iI Milli Eğitim Müdürlüğü:dür.

Madde 5: Yükümlülükler

5.1 Usak Üniversitesi Rektörlüğü'nün vükümlülükleri:

5. l .l Her eğitim-öğretim yılında Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu imam Hatip t,isesi
Müdürlüğünün öğrencilerine Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu Imam Hatip l.ısesi Müdürlüğü taraflı]dan
gerÇe k leŞıiri lecek 1erel. ulusal ve uluslararası konularda bilimsel çalışmalara 1önelik program rc prı.ıje
hazırlanması hususunda uşak Üniversitesi tarafından bilimsel ve akademik destek sağlanması.

5, L2 UŞak Fevzi Çakmak Kız Anadolu imam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından önerileıı derslerden
LJŞak [Jniversitesi taraflndan uygun görülen konı.ı. yer. Zaman ve şartlarda öğretim elenıanları taratlndan
(jğretınen ve öğrencilere nıesleki tanıtım sunumları yapılması.

5,1,3 Öğrenci. öğretmen. veli ve paydaşlara yönelik tertip edilecek eğitici ve öğretici seminer. pane|
ve kont'eranslar için akadeınisyen tenıini konusunda destek sağlanması.

5,1,4 Öğrencilerin toPlum hizmeti çalışmaları kapsaııında Uşak Fevzi çakmak Kız Anadolu lmam
Hatip Lisesi ile işbirliği yapmaları için destek olmak, gerekli ()rtamı oluşturmak

5,1,5 Öğrencilere milli. m6nevi, ahl6ki ve kültürel değerlerin kazandırı lınası, değerler eğitimi; Din
Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, iHL Meslek Dersleri, Arapça, Din Ahlak ve Değerler alanındaki derslerin öğretim
Programlan, öğretim materyalleri ve öğretimine yönelik il Milıi Eğitim Müdürlükleri iie ortaklaşa
sempozyum! zirve, konferans, çalıştay, komisytın çalışmaları, alan araştırmaları vb. faaliyetler yapmak,

-?\



5,1 .6. Resmi öğretim kurumlarından bir program çerçevesinde gelen öğrencilerin. üniversite kampus

ve kütüPhanelerinden yararlanma, taraflarca belirlenmiş etkin lildderslere katılabilme, üniversitenin uygun

gördüğü öğretim üYeleri ile buluşma, kariyer merkezleri hizmetlerinden yararlanma imk6nları sağlamak;

ihtiyaç duyulan a|anlarda toplantl, seminer, çalıştay ve hizmet içi gibi eğitimler düzenlemek,

5.2.1 Eğitim, öğretim ve yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilınesi ve sürekli
geliŞimin sağlanması iÇin araŞtırma yapılması, bu konularda iyileştirmeye yönelik projeler hazırlanması ve

uygulaııması için Uşak Üniversitesine önerilerde bulunmak.

5.2.2 Öğrencilerin toplum hizmeti çalışmaları kapsamında Uşak Üniversiıesi'ne işbirliği yapmaları
için destek olmak, gerekli ortamı oluşturmak ve her türlü tedbiri almak.

5.3. Orıak vükümlülüklerı

5.3.1 Yapılacak faaliyetlere ilişkin ti.im kararları ortaklaşa almak.

5.3.2 Yapılan orlak çalışmaların fayda analizlerini birlikte yapnıak.

5.3-3 Öğretmenlerin kiŞisel ve mesleki gelişimlerine yönelik olarak ihtiyaç analizlerinin ve hizmet içi
eğitim seminerlerinin hazırlanmasına deslek olmak.

5.3.4 UŞak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve Uşak Üniversitesi işbirliği
ÇerÇevesinde Lisenin l l . ve l2. sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerine destek oImak amacıyla üniversiteye
tanıtım ziyaretIeri düzenlemek.

5.3.5 Öğrencilerin bireysel veya grup halinde hazırlayacakları proje ve seminer çalışmaları ile sosyal
Ve kültürel faaliYetleri iÇin üniversitenin uygun görüIen laboratuvar, bilgisayar. internet, kütüphane. spor
salonu ve krınferans salonu gibi imk6nlarından en verimli şekilde yararlanma|arına yönelik işbirİiği yapmak.

5.3.6. Üniversitenin uygun görmesi hAlinde " BiIim Danışma Kurulu" nu oluşturmak.

Mıdde 6: Protokolde Değişiklik

iŞbu protokol hükümlerinde ıarat'lar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler
yapabıleceklerdir. Bu değişiklikler ek bir protokol ile hüküm altına alınacaktır,

Madde 7: Sü re

Işbu protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçerliolacaktır,

Süre bitiminde veYa Protokol hüküınlerine aykırı davranılması halinde iş bu protokol tarafların hiçbir
ihtar ve ihbarına gerek kalnıaksızın protokol kendiliğinden scına erecektir. Taratların anlaşınası halinde
protokol yeı,ıi lenebi lecektir.



Madde 6: Yürürlük

İşbu protokol 4 sayfa,Z suret ve 9 madde olarak hazırlanmış olup taraflarca imzalandığı tarihte

yürürlüğe girer.

Madde 9: Yürütme

Bu protokolü Uşak Üniversitesi Rektörlüğü adına Rektör, Uşak İt Milli Eğitim Müdürlüğiine bağlı

Uşak Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlü$i adına Uşak İl Milli Eğitim Müdürü yürütiir.

protokolün imzalanma tarihi : l9
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