
T.C. DiYANET iŞLERİ BAŞKANLIGI iLE TORKIYE BADMİNTON j i .
FEDERASYONU BAŞKANLIGI ARASlNDA KUR'AN KURSLARINAKATIL.ı\fll· 
ötRENciLER!N BADMİNTON SPQRU V APMASI VE O�RA MALZE� 

DACl'flMINA DAhl lŞBbUJGl PROTOKOLU 

Amaç ve Kııpııaın 
MADDE ı - Bu proıokol!ln ıımacı, Diyanet işleri Başkanlığl'ncıı açılan Kur'an kuıı:lan i\eiyaz
Kur'an kurslarına katılan !Sğrencilere İ,adminton . sponıııu sevdirmek, bqş ıiakiıleıini 
badminton sponınu yap� �imıelerlni sağlıımak·ve onlann fü:iksel ve sosyal ııkıivih\ere 
katılımım sağlayarak gelışımlerıne katkıda bulunmaktır.· . 
Bu proıokoı; Diyanet işleri Başkanlığı ile Türkiye Badminıon Federasyonu .Başkan�ğı'nı 
kapsar. 

· 

Taııımlar 
' MADDE 2 - Bu protokolde geçen: 

aJ Başkanlık : oi;aiıet tşleri Başkaııl.ıAı'nı, 
b) Federasyon
c) Kur'an kursu
d) Öğrenci

Tıırdlar 

: Türkiye Badıı:ıinıon Federasyonu Başkaolığı 'm, 
; 32 Haftalik Kur'an lcunJ3n lle yıız Kur'an kıırsl�nı. 

. , . :}(\11''2!1;ku/:slııx!11<1,katılaı\ kıı ve erkek öSrencilcri, 
ifade eder. 

MADDE 3 • Bu protokolün ıaıııflan; 
Diyanet İşleri Başkanlıijı ile TUrkiye Badmiruon Federasyonu Bıışkıınlığı'dır. 

Diyıneı işleri Başkanhtı'ııın Yllkllmllilllklerl 
MADDE 4 - Bu protokolün yiiriirlüğe girmesi ile Başkanlık; 
aJ Badminton anıre,nörlük seminerlerinin yerilecei,i pilot , camileri, ve Kur'an lwrsijiını
belirlemekle, 1 : 

b) Bu camllerdc iıe kurslarda badminıon eğitimini verecek din gi!revlileriniıı ilci, ıııJıiuı.:badminton antrenörlük eğitim seminerine kanlmalannı sağlamakla,
c) Badminton l'cdera.syonıı. tar.ıfmda.n verilen malzemelerin camilere, Kur'an !mrslannİıjvıiperı;onele dağıtımını sağlamakla. ! ,

. . 'i 'd) Badıninron malzemeleri verilen -.:e çalışıııa!ann yapılacağı Kur'an kurslarında uygun'alanların ol�tunılınaiım sağlamakla, ' 
yilkil l"d" mu ur. 

Aynca Diyanet İşledBaşkanlığı,,bu protokot kapsammdaki yapılaçalc faaliyetleriıı, projel}#Jıvb, etkinlildeıin gerçeklcşıirilcbilmesinc katkı saglıımak amacıyla, uygun buldiığıı k�ııı.kuruluş, firma ve şahı�larla sponsorluk an!ıışmalan yapabilecektir. , :
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Türkiye Badıııiııton Federaıyoııu Bafkanlığl'nın Yllküıııfüiiikleri: 
MADDE 5. Bu protokolün yilıi!rlil�e girmesi ile Federasyon; 
a) Kur'ıı.ıı kııt8larında görev alan personele badminton ımtrenörlük eğitim semineıı�in
verilme�ini sağlamak.
b) Seminerin verileceği spor salonunu İespit etmek, .
c) Badmintoıı eğitiminin verileceği Kur'an kıınıl_arıııa gerekli eAitici antıeııör ve mal:ı.ı:1*ıjyi
temin etmek, . 
d) Din görevlilerine badminıon sporuyla ilgili gelişim seminerleri dllzmlemek,
e) Badmincon eJitiıııi verilen pilot Kıır'an kuı:slarındaki öğrenciler arasında. lcı.ırs sonl(ll�ıı.
imkanlar ölçüsünde bir spor salonunda ödüllü bir turnuva düzenlemek,
f) Badmintoı\ eğitimi verilen pilot camilere ve Kur'an kıırslıınna bu proje için sıığlay4��
sponsor kaılcılanıu da bu amaçla bıllaıımalc, .
g). Öııcelikle Badmintoıı J:;ğitiminiıı verileceği Kor'aıdcursları başİa olma.lc.!lıe� •. Cs"°*�or 
bul ıındnğu· takdirde) periyodik olarak diğer camilere J.e ma!ıeme yardımı yapınak, . . 
vb, çalışmalıın yapmakla yükümlüdür.· 

· · 

Değlfiklik Hilkiimleri 
MADDE 6 - Taraflar karşılıklı ınıııabalcat sağ!ayıırakı bu protokolde. deliııildi.k ve i ııve 
yapabilir, gerektiğinde bu pr.otoko. lil yilr!Jrll!l(ı.eıı kal, .d· ı.rab ·.il.itler. 

Yilr!lrlülı 
' 

MADDE 7 - Bu protokol; Diyan� İşleri '!J�lık. Makamınca uygun bıılıınuıı,. taral'I 'ca 
imzalandı� ıatih� yürürlilğe,ıiirer .• ,, , . , ..... · ·:: .'. .• ·:: ;,·,. ,_ >, ,,....

Yllrlltme 
MADDE 8 · Bu protokol hUküınleri.ni taraflar ytırll!ür. 

.. MııratÖZ�K 
Federıısyon Başkanı 
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