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MAl)DE 1: l}tı protııkoItiıı anııcı N4craıır Fatih Sultan N,lchııeı Ilkokıılu ile Necmettin
Erbakan Linireı,sitesi FIenışirelik Fakültesi arasında sosl,al ı,,e bilin-ısel işbirliğini
gerçeklcştirnıekıiı .

Daı,anak
MADDE 2: Bıı pı,orckol Milli Dğitim Bakaıılığı Okı-ıl Öncesi ve İlköğretim
Kurtın-ı]aı,ı Yönetn]eliği ilc 09/l0/20l9 tarihli Necnıettiıı Erbakaıı Üniversitesi -Konya il Nlilli |iğitinı Müdürlıiğü Sosyal Kültürel ve Bilin-ısel işbirliği Protokolü
"LlniverOkıı| "ne clal,aı-ıı l arak lrazıılanıır ıştır.

'larııflar

MADDE 3: Brı proıiıkoliin tarattarı Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik
Fakülıesi Dekanllğı. \,Icram Fatih Sultan Mehmct lıkokuıu Miidürlüğii'dür.

Tanıı-ı-ılar

MADDE 4: Bu pıokıkolde gcçcn:

Kuruı-ıı: Necıı-ıettin Erbakalı Üniversitesi Hemşirelik Fakültcsi Dekaıılığı'nı,
Meranı lratih Sultaıı Mehn-ıet İlkokuıu Mıidtirlıiğünü ifade etmektediı..

'faralların Ytiklın,ı Iü liikleri
MADDE 5:

a) İlkokıılıın ihtiyaç duyabileceği lrizııet içi eğitim. seminer ve projelerin nitelik
1,öı-ıiiııcleı-ı geliştirilnıesi vcı,a eğitiıır öğı,etim desteği sağlanması konularında
Kurun-ı taraflndan ],]\rgun gör[ilcn şartlarda uzmanlık dcsteği sağlanacaktır. Bu
kııpsaırrda Kuı,unı öğretiııı elL,ı]lanl3rtnca iükokuı'da tarallarca uygun görülecek
ktışullarda ı,cı,i ıoplanabiIecck vc araştırma yapılabilecektir.



b) Ilkokııl iiğrcneilerinin Kurrııı,ıtıı,ı akadenıik \"e aıaştırnla biı,iınlerini ziyaret etmesine
ve biriınlcı,ılc bu]ı-ının labcırııtuar ve diğer ilııkanlaı,ın ıı-ı kullanılmasına kurum
taı,allntlıı-ı tır !un görülcır şartjaıda in-ıkiı-ı taırınacıktır.

c)'I'ıı,allaı,cı ııygıııı görüleır koııu. vcr. zan]an ve şafilarda Kuı,uır-ı personeli tarafından
İlkol<ul iigı,tııcilc.ı,inc sağIık kontılarıırda cğitin,ılcı r,eı.ilecektiı..

ç) İlk()kul'dı lıi)inı eğitimini geliştiı.nıek ıınaoıy]a vapılacak çalışn-ıalar için
oluştıırtılacuIi koınisyoıılaı,a kuruı-ı-ı taı,aflııdırn uygun göriilen şartlarda personel
clestcği sağlııııacal<üır.

d) İlkokul iiğrı.nc ileıinin. Kurumun <Jüzcnlel,eceği biliın. spor ve kültürel
etkinliklere katllıırasına ve uyguıl görülen etkinliklerıJe kurum'dan konuşmaclların
geIı-ııesine i;ııkiıı sağlanacaktıt.

e) lJlıısıl veı,a uluslararası kaı,naklardan fiı-ıansc ediln,ıek iizere oıtak proje önerileri
lıazırlanırıısı. r iirütiilnıesi. ııluslararası prcıgran-ılara birlikte proje sunulması
htıstıslırıııdıı tarallarca rıl,gun giirülen çerçevc.,c kapsaıırda iş birliği yapabilecektir.

l) 'I'ıı,allıı, liırşılıklı olarak aırlaşıııak suretiylc 1-ırotııkol hiiktiınlerinde değişiklikler
yapabilecel<ı ir. Bu değişiklikler ek bir protokollc hü]<ünr altııra alınacaklır.

Süı,e

MADD]] (ı: I)ıtto]<ol .1 (dört) vıl geçerli olacaktır. Stiıe bitinıinde tarafların hiçbir itiraz
ve ihbarıııa gcrek kalıııaksızııı kendiliğinden sona eı,ecektir. siire bitiminde tarafların
ıırı.ıta[-ıakaüı ile 1ırotokol siiresi uzatılabilir. 'faı,allar tek taraflı olarak protokolü
l'eshedebilir.

Yasıl l kı ın ctgii h la r
lılı\t)l)lj 7: ]'ıra]lar aşaĞıda 1,azıIı adresIeri kanuni ikanıetgih olarak kabul etmişlerdir.
[Ju adı,çslere ı,apılacak olan tebligatlar geçerli olacaktır.

a. l}el,şehir Caddc. Yı-ııırıs Enıre Mahallesi. No: 28 | Meram /KONYA
b. I;atih Sı"ıltın N4e]ımet iıkokuıu Müdürltiğü, Alavaldl Mah.Canköy Sok.No:2o

4209() Mcranı/Koııya

Adrcs bilgilerinin değişmesi halinde taral'lar biı.birlerine değişiklikten itibaren en
gcç ] (bir) hılia içinde vazılı olarak bildirinıcle brılı_ıııacaklardır. Aksi takdiı.de eski
adresc ı,apılııış olan tebligat geçerli sayılacaktır.



ytirtirIiik
MADDE 8 Sckiz ınaddcdeıı oluşaı-ı bu protoktıl iiç niislıa olarak 1l/ l0l 2021
tarih indı. iıızalaıııı ış oIup in-ızalandığ1 tarihte },ür[irlüğe gireI
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