
T.c. iSTANBUL RUMELi üNiVERsiTEsi
ve

TMMoB JEoLoJi MÜHENDiSLERi oDAsI

ARAstNDA EĞiTiM iŞBiRj-iĞi PRoToKoLü

1.PRoToKoL ADI:

Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü ve Süİek]i Egitim Meİkezi Kurslan işbirligi Protokolü

2.TARAFLAR:

l. T.C. İstanbul Rume[ Üniversitesi
Adres :Yeni mah. Mehmet Sili\ rili cad. No:]8 sili\ ril ISTANBUL
Tel :0 212866 0l 01

2. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Adres :Çaııkaya mah. Milli Müdafa cad. No: l0 06,120 Çankaya / ANKARA
Tel ,(3|2) 4|8 42 20

3.KONU VE AMAC:

işbu proıokol vasltasıy]a; TMMoB Jeoloji Mühendisleri odast üyeleri ve I. derece
yakıniarınn ön lisans, lisans, lisansüstü \,e Üniversitenin sürelti Eğilim Merkezi eğitimlcrine
itişkin gerekli teşvik ve yönlendirmelerin sağlaımast amaçlaıımaktadır,İşbu protokol
TMMOB Jeoloji Miüendisleri Odasr'na kayıtlr olan kişi ve kişilerin I. Derece yakınlannın,
istanbul Rumeli Üniversitesi' e mümcaat etmeleri kaydl ile uygulanacak eğitim proseditiinü
ve kapsam maddesinde beliıtilen eğitim progıan,ıları için uygularracak indi mleri bclirtmcktjr.

iı.TANIMLAR:

üniıeısiıc : lsıanbul Rumeli üniversitesi'ni
Kurum : TMMoB Jeoloji Mühcndisleri Odasl'na kayıth kişilerden ve l. Derece
yakınlanndan ön lisans, lisans, lisans, yüksek lisans ve Sürekli Eğitim Merkezi kapsamrndaki
eğitimleri alacak kişileri,
Ön Lisans: Üniversitelerin iki yıl siireli eğitim-öğretim prognmlannt,
Lisans: Dört y1l süeli üniversjte veya yüksekokul öğrenimini,
Lisans Üstü: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora eğitinini,
Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri: Süıeli kurs ve sertifika prcgram]annı,
ifade etmektedir.

5.DAYANAK:

Bu Plotokol,2547 saytll Yükseköğ,retim Kanununun 4'ilncü maddcsinin birinci fıkrasının (c)
bendi ve 12'nci maddesinin biİinci likİasüntn (e) bendi ile istanbul Rumeli Üniversitesi Ana
Yönetmeliğinin 6'ncü maddesinin birinci fikıasrn (c) bendi uyarınca düzenlenmişıir.
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6.PR()TOK()L KAl'SAMI VE ISLliYIS:

Bu protokol TMMOB Jeoloji Miihendisleri Odası'na kayıllı kişi ve I. derece yakünlannın,
istanbul Rumeli Üniversitesi ile yürütülecek önlisans, lisans, lisansüstii ve Sückli Eğitim
Merkezi eğitim programlan ile ilgili yürütiilecek iş ve işlemleri kapsar.

l. İşbu protokol ...../,.../2018 tarihinde karşılıkh olarak imza altrna aIınmıştr.

2. Katllımcllann eğitim progra.rnlarüna katılımlarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve
Universite ait yönetmelik düzenlemelerinde asgari kaylt kabul koşullan gözetilecektir.

3. Yüksek lisans eğilimlerinde adaytn ALES puanı bulunmamasl durumunda tezsiz yfüsek
lisans öğrencisi olarak kaylt yaphrabilecek veya özel öğrenci statüsünde ders alabilecektir.Bu
durumda özel öFenci staıüsünde azam 5 (beş) adet ders alınabilir arıcak ALES şartlnın
öngörülen silİe içerisinde yerine getirilemediği durumlarda ilgiliye aldlğı dersleri belirtir
transkriptdiizeİılenir.

4. Ücretli tüm eğitimleİde işbu protokol kapsamındaki katılımcılara Üniversite Mütevclli
Heyeti Başkanlığınca ek protokolle indirim uygulanacaktıı.

5. Ön lisans ve lisans eğitimi için güz ve bahaİ dönemlerinde; tezsiz iş Sağlıgı ve cüvenliği
yüksek lisans eğitimi için güz, bahar ve yaz dönemlerinde yeni öğenci kabulü olabilecektiİ.

7.UYGULAMA:

Programlaıdan yararlanmak isteyen katlımcllal, TMMOB Jeoloji Mühendislcri Odası

mensubır olduklannü gösterirkimlik belgelerini ve [. derece akıabalarına ait nüfus ka)]t

ömeklerini ibraz etmeleri halindesöz konusu indirimden faydalanabileceklerdir.

s.EĞiTiM UYGUIAMA YERi:

Eğitim-öğİetim faaliyetleri; istanbul Rumeli Üniversitesi bünyesindeki tanımlı yerleşkelerde

ge.çekleştiril(.cekti..

l. Üniversite; üclete mukabil gerekli öğetinı elemanı ihtiyacınl sağlayacaktır.

2. Üniversite;eğitimin yapılacağı günlerdeortaya çıkan yönetici,hizmetli giderleıi ile

elektrik,su,ısınma !b. giderlerini karşılayacaktır.

TMMOB Jcoloji Mühendisleri Odası.Şglgg!g!g\!gg1

l. TMMoB Jeoloji Mühendisleri odasl, yapılan eğitim işbiıliği anlaşmasını kurunrsal intemet

sitcsinde yayınlayabilecektir.
2. TMMÖd Jcoioji Mücndisleri Odası, istanbul Rumeli Ünivcrsitcsi'nc ait eğitimleri ve

eğitim veİilecek yerleŞkeleri üyelerine duyuracaktır.
3:TMMOB JeoI,oji Miihendisİeri Odası; üyeleıinc gerekli duyuruların 1,apılmasını ı,e 1iiksek
öğrenim göımek isleyen öğrenci adaylannın bilgilendirilmesini sağlayacaitır,
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10.PRoToKoLtJN GEcERLİLiĞi

Bu sözleşme TMMoB Jeoloji Mühendisleri Odası Mensupları ve I. derece yakınlan
içingeçerlidiı.

Bu sözlcşme...,/..../.... tarihindeimzalımmış ı,e imzalandığı tarihten itib,ıren l(bir) yll süre

ile gcçerli olacaktır. SüIe sonunda 1araflalca yaztlı olarak he.hangi bir dcğişiklik veya
ertcleme talep edilmediği tatdirde sözleşmcnin l (bir),vıl süre ile uzatllması kabuledilmiş
saylhr. söz]eşmeye aykürılük halinde tarallann hukuki haklan saklıdır.

ı2.GiZLiLiK:

Protokol ile ilgili tüm konular. bilgiler, dokümanlar ve kayıtlal üçüncü bir tarafla
paylaşılamaz.

Hüscyin Afşin BALCI Hüseyin ALAN
Üniversite Miteı,elli He},et Başkanl Yönctİın Kurulu Başkanr


