DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ ARASINDA
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROTOKOLÜ
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLE
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ ARASINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROTOKOLÜ
Madde 1: Amaç
Bu protokolün amacı, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Düzce İl Müftülüğü
arasında lisansüstü eğitim konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin genel çerçeve esasları
düzenlemektir.
Madde 2: Taraflar
Bu protokolün tarafları, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Düzce İl Müftülüğü’dür.
Madde 3: Kapsam
Bu protokol, Düzce İl Müftülüğü bünyesinde görev yapmakta olan personelleri Düzce Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından verilecek lisansüstü eğitimin yürütülmesine ilişkin esasları
kapsar. Eğitimin kapsamı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans ve Temel İslam Bilimleri Tezsiz
Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı ile sınırlıdır.

Madde 4: Tanımlar
Bu protokolde yer alan tanımlar:
Üniversite
: Düzce Üniversitesi,
Enstitü : Sosyal Bilimler Enstitüsü,
DİM

: Düzce İl Müftülüğü

Eğitim : Düzce Üniversitesi ve Düzce İl Müftülüğü işbirliği ile verilen lisansüstü eğitim,
Öğrenci: Protokol çerçevesince Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü
eğitim gören öğrenci.
Madde 5: Genel Hükümler

a) Çalışmanın başlama dönemi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’dır. Protokolün geçerli olacağı
süre içerisinde her Eğitim-Öğretim Yılı başlangıcından en az 1 (bir) ay öncesinde
uygulamanın o Eğitim-Öğretim dönemi için devam edip etmeyeceğine Enstitü Yönetimi ile
Düzce İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa karar verilir.

b) Protokolün düzenli olarak yürütülmesi noktasında Enstitü adına temsilci Enstitü Müdürü,
Müftülük adına Düzce İl Müftüsüdür.

c) Eğitim alacak öğrenci sayısı her Eğitim - Öğretim Yılı başında Enstitü Yönetimi ve Düzce İl
Müftülüğü tarafından ortaklaşa belirlenir.
Madde 6: Yükümlülükler
a. Düzce İl Müftülüğü Yükümlülükleri
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

Üniversite tarafından belirlenen asgari giriş koşullarını sağlayan öğrenci adaylarına
duyuru yapmak.
Lisansüstü eğitim programlarıyla ilgili koşulları sağlayanların başvuru yapmaları
konusunda bilgilendirmek.
Öğrencilerin, öğrenimleri süresince gerektiğinde hafta sonu da dâhil olmak üzere tam
gün akademik çalışma yapabilmesi için üniversitede bulunmalarını temin etmek.
Öğrencilerin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetlerine etkin olarak katılımlarını
sağlamak.
Eğitimin ya da eğitimle ilgili araştırma uygulama faaliyetlerinin Düzce İl Müftülüğü
bünyesinde yapılması gerektiği durumlarda, Enstitü personeli ve öğrenci için gereken
desteği sağlamak.
Gerekli izinlerin alınması koşuluyla Düzce İl Müftülüğüne bağlı eğitim kurumları
alanları ve eğitime yardımcı malzemelerinden, imkânlar dâhilinde öğrencileri
faydalandırmak suretiyle, öğrencilerin ihtiyaç duyacağı hizmet desteğini, mevcut
imkânlara göre karşılamak.

b. Enstitü Yükümlülükleri
1) Öğrencilerin lisansüstü eğitim programlarındaki akademik performans ve yeterlilik
koşullarını belirlemek.
2) Düzce İl Müftülüğü tarafından bildirilen adaylar arasından, her Eğitim - Öğretim Yılı
için belirlenecek kontenjan çerçevesinde, programlara kabul edilecek öğrencilerin
seçimini yapmak.
3) Düzce İl Müftülüğü tarafından talep edilen programlara alınacak öğrenci sayısını her
Eğitim-Öğretim Yılı başlamadan önce karşılıklı görüşmeler yolu ile tespit etmek.
4) Lisansüstü eğitim programlarını takip eden öğrencilerin, alacağı dersler ve kendilerine
verilecek çalışma konuları belirlenirken, Düzce İl Müftülüğünün ihtiyaçlarına öncelik
vermek.
5) Dönem başında öğrencilerin tabi olacakları ve Üniversitenin ve Enstitü’nün yetkili
kurullarınca kabul edilmiş, haftalık ve dönemlik (akademik takvim) çalışma
programlarını ve çalışma saatlerini Düzce İl Müftülüğüne bildirmek.
6) Üniversite Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato tarafından belirlenen
başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirilmesi ve kesin kayıt işlemlerini
yürütmek.

Madde 7: Süre

a) Taraflar her Eğitim - Öğretim Yılı başında sadece o Eğitim - Öğretim Yılı için uygulamanın
devam edip etmeyeceğine karar verebilir. İhtiyaç duyulması ve karşılıklı anlaşılması halinde
protokol süresi aynı esaslara veya gerek görülen esasların da ilavesi ile birlikte belirlenecek
süre kadar yeniden uzatılabilir.

b) Protokol süresi içerisinde her iki tarafın da anlaşması halinde gerekli görülen değişiklikler
protokol maddelerine ilave edilebilir.
Madde 8: Öğrenim Gideri Ücreti
Tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim gideri ücreti ilgili
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanır. Bu Protokol kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerden
alınacak öğrenim gideri ücreti ilgili dönem için belirlenen saat veya kredi başına alınacak ders ücretinin;
her bir program için (Temel İslam Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim Programı) için;
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Öğrenci Sayısı
0-19
20-29
30-39
40-50

İndirim Oranı
İndirimsiz
% 20
% 30
% 40

oranında indirime tabidir.

a) Öğrenim gideri ücreti ders kayıt süresi içinde öğrenciler tarafından Enstitünün ilgili hesabına
yatırılır.
Madde 9: Protokolde Değişiklik

a) Uygun görülmesi halinde, geçerlilik tarihi belirtilmek üzere tarafların karşılıklı yazılı
mutabakatı ile protokolde değişiklik ve ilaveler yapılabilir.

b) Protokolde yer almayan hususlar ile uygulamada doğacak problemlerin çözümü için
taraflardan biri, diğerini toplantıya davet edebilir. Bu toplantı sonucunda alınacak kararlara
göre işlemler yürütülür. Alınan kararlar iş bu protokolün eki olup, taraflarca imza altına alınır.
Madde 10: Protokolün Feshi
Taraflardan biri gerekli gördüğü takdirde veya diğer tarafın protokol hükümlerine uymadığı
sonucuna varıp, gözden geçirme ve izleme etkinlikleri ile veya görüşmeler yolu ile karşı tarafın
protokol hükümlerine uymasını sağlayamadığı takdirde bu durumu düzeltmesi için karşı tarafa yazılı
uyarıda bulunacaktır. Yapılan yazılı bildirime rağmen protokol şartlarına uygun herhangi bir olumlu
gelişme olmadığı takdirde karşı tarafa 30 (otuz) gün önceden yapacağı bir yazılı bildirim ile bu
protokolü kısmen veya tamamen sona erdirebilir. Sona erdiren tarafın bu protokolün süresinden önce
sona ermesi nedeni ile uğradığı ve uğrayacağı zararları karşı taraftan talep etme hakkı saklıdır. Fesih
hakkı, bu durumun oluştuğu tarihte devam etmekte olan çalışma programının bitimini müteakip
kullanılabilir.
Açılacak lisansüstü programlarının uygulamasını engelleyici bir hukuki düzenlemenin
sonradan getirilmesi durumunda, iş bu protokolün Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceği ve bu fesih sebebiyle oluşabilecek her türlü
sonuç sebebiyle Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne hiçbir sorumluluk
yüklenemez.
Madde 11: Diğer Hususlar
Bu protokolde yer almayan hususlar ile ilgili kararlar her iki tarafın ortak kararı ile yürütülür.
Madde 12: Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu protokolde yer almayan veya tereddüde düşülen hususlar için taraflar karşılıklı
görüşmelerle çözüm yolları belirlerler. Bu görüşmelerden 60 (altmış) gün içinde bir sonuca
ulaşılamadığı takdirde, ihtilafların çözümünde tarafların rıza göstereceği Üniversite bünyesinde hakem
heyetleri ve Düzce Mahkemeleri yetkili olacaktır.
Madde 13: Yürürlük
İşbu protokol 4 (dört) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim
edilmiş olup, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
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Bu protokol Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Düzce İl Müftülüğü
tarafından yürütülür.

PROTOKOL ONAYI
……/……/2017
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Prof. Dr. Nigar DEMİRCAN ÇAKAR
Düzce Üniversitesi Rektörü

Zülkif DAĞLI
Düzce Valisi
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