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               Fakültemiz ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan "Burs Programları Yürütme 
Konulu Protokol" ekte sunulmuştur.
               Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.               

e-imzalıdır
 Prof. Dr. Ali YILMAZ
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Madde l- Tıraflar:

Bu Protokolün tarafları, Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ile Tiirkiye

Diyaııet Vakfı olarak belirlenmiştir.

Madde 2- Amaç ve Kapsam;

Bu protokoltin amacı. Tiirkiye Diyanet Vakfının. İslami İlimler Faktlltelerinde

eğitimlerini siiırdüren öğrencilere akademik, sosyal-külti.irel, bannma ve maddi destek

sunmak üzere sürdürdüğü İlahiyat Akademi Programının. Uşak Üniversitesi İslami

İlimler Fakültesi ile iş birliği içinde yürütülmesine dair usul ve esaslan belirlemektir.

Madde 3- Dayanak;

Bu protokol TDV 2018-2022 Stratej ik Planı Politikalaı kısmındaki Diğer Kurum ve

Kuruluşlarla İlişkiler Politikası Maddesine göre hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar;

TDV/Vakıi Türkiye Diyaneı Vakfinı,

Fakülte: Uşak Üniversitesi İslami İtimler Fakültesi'ni

Eğitim Komisyonu: Fakülte Dekanlığı ve TDV'nin önereceği kişilerden

oluşturulan, öğrencilerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yakından takip eden, değerlendiren

ve sonuçlan ilgili onay makamlarına sunan kurulu,

Dekanlık: Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığını,

Akademik Koordinatör: Burs programı kapsamındaki öğrencilerin iş ve işlemlerini

yürütmek ve Fakülte ile Vakıf arasında iletişimi sağlamak tizere Dekarıhk tarafından

görevlendirilen Akademisyeni,

Progrım: Vakıf ve İslami İlimler Fakültesi iş birliği ile öğrencilerin akademik,

kültiirel ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak iizere yiirütiilen, eğitim, bannma, burs

desteği sağlanan faaliyetlerin bütünilnü,

Öğrenci: Eğitim, burs ve bannma imkAnı sunulan Vakıf buıslusu öğrencileri,

İl ngltlm Hizmetleri Koordinatörü: Vakıf burslusu öğrencilerin iş ve işlemlerini

Fakülte ile koordineli bir şekilde takip eden Vakıfça görevlendirilen kişiyi ifade eder.
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Madde 5- Genel Hükümler ve Sorumluluklar

l . Programın amacı, Uşak Üniversilesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin akademik
ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak iizere, kurs, seminer ve kültiirel faaliyetler
düzenlemektir.

2. Programa öğrencilerin kabul edilmesi ile ilişiklerinin kesilmesi, öğrencilere bannma,
burs, akademik, sosyal, kültürel desteklerin sağlanmasl işlemleri Vakıfça hazırlanan
prosedür çerçevesinde yürütültir. Söz konusu prosedür Fakülte ile paylaşılarak,
Fakültenin görüş ve önerileri doğrultusunda revizyona tabi tutulabilir.

3. Programın yürütülmesi sürecinde. Fakülte ile Vakrf arasındaki iletişimi sağlamak,
yürütülen eğitim faaliyetlerinin planlama, onay, takip ve raporlamasını koordine
etmek üzere, Fakülte Dekanhğınca teklif edilen bir akademisyen Vakıf Genel
Müdiirlüğünce de onaylanarak Program Akademik Koordinatörü olarak
görevlendirilir. Akademik Koordinatör ve tamamlayıcı ders öğreticilerine aylık ücret
ödenmesi gerektiği durumlarda Vakfın ilgili ücret tarifesi geçerli olacaktır.

4. Program süresi, öğrencinin Fakültede tabi olduğu normal eğitim siiresi ile sınırlıdır.
Program kapsamında lisans sonrası eğitim, burs, istihdam veya zorunlu hizmet şartı
sunulmamaktadır.

5. Programa Uşak ilinde alınacak öğrencilerin yılhk kontenjanı, öğrencileıe sunulacak

imkanlar, öğrenci mülakatları, eğitim programl, eğitimci, derslik ve eğitim materyali
planlaması gibi işlemler Vakıf tarafindan teklif edilen personel ile dekanlık
tarafından teklifedilen Program Akademik Koordinatörü olmak iizere oluşan eğitim
komisyonu tarafından değerlendirilir. Ahnan kararlar Program Akademik
Koordinatörü tarafından Vakıf Genel Müdürlüğüne iletilir ve Genel Müdürli,ikçe
onaylanmasını müteakiben koordinatör tarafindan yürütülür.

6. Programa, Uşak Üniversitesi İslami İlimter Fakültesinde hazırlık veya 1. sınıflaıda
eğitim gören kız ve erkeklerden kontenjan miktannca öğrenci mülakatla seçilir.
Barınma imk6nı bulunmayan hallerde programa öğrenci alınmaz.

7. Fakülte dersleri ile Fakülte ve Vakıf iş birliğiyle yürütülen okul dışı kurs ve
seminerlerde devam, başan ve disiplin şartlanru yerine getirmeyen, bannma desteği

sağlanan yurtla, fakülte içinde veya dışında genel ahlaka ve ilüiyaı nosyonuna aykırı
davranışları tespit edilen öğrencilerin durumu Akademik koordinatör tarafından

Eğitim Komisyonuna iletilir. Komisyonun uygun görmesi halinde protokol
kapsamında gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.

8. Vakıfça öğrencilere yönelik yaz ve kış aylarında diDenlenen kamp programlarına
Dekanhğın uygun görmesi halinde ders programlna uygun olması durumunda
öğrencinin kanlabilir. Fakülte tarafından aynı amaca yönelik özel kamp
düzenlenmesi durumunda öğrenciler genel kamplardan muaf tutulabilir.
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Öğrenciler eğitim süresi içerisinde öğrenci tarafından Vakfa önceden bildirmek
kaydıyla; Mevlana, Erasmus vb. değişim programları kapsamında yu(dışında belirli
bir süre ile bulunabilirler. Ögrencinin katıldığı programdan aldığı burs desteğine
göre, öğrenciye vakıf tarafından verilebilecek destekler Vakıfça değerlendirilir.

Öğrencilerin sayısı veya iş yoğunluğunun gerektirmesi halinde Vakıfça Uşak ilinde
İl Eğitim Hizırıetleri Koordinatörü görevlendirilebilir, Bu durumda öğrenci iş ve
işlemleri ile akademik ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesine 5. ve 7. maddelerde
geçen usuller çerçevesinde Akademik koordinatör ve Eğitim Komisyonu ile iş birliği
halinde devam edilir.

Mıdde 6 -İşbirliği Protokolünün Sürdürülebilirlik Şırtları ve Feshi

6.1. İşbu Protokol, taraflarca imzalandığı tarihte yüriirlüğe girer ve bu tarihten itibaren l
(bir) yıl siireyle geçerli olur. Taraflardan biri, Protokoltin yürürlük siiresinin
bitiminden 1 (bir) ay öncesine kadar protokolü sona erdirme iradesini karşı tarafa
yazılı olarak bildirmedikçe protokol her defasında l'er (birer) yıllık si.irelerle

uzatılmış sayılır.

6.2. Bu protokol hüiimleri ile ilgili her türlü değişiklik ve ekleme taraflann yazılı
mutabakatı ile yapılabilir.

6.3. Bu protokol uygulanırken tarafların yasal haklan ulusal karıunlar çerçevesinde
korunur. Protokolün uygulanması esnasında oluşacak hukuki anlaşmazhklar
taraflann karşılıklı görüşmeleriyle ve iyi niyet çerçevesinde miizakereler yoluyla

çöziirnlenir.

Alıı maddeden oIuşan işbu protokol Uşak Üniversitesi İslami İtimler Fakültesi ile Türkiye
Diyaııet Vakfı uasındaZ-|.lO5.12020 tarihinde 2 (iki) nüsha halinde imzalanmıştır.
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