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ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye ve ^  rgı^'ıŞ'bcuo_____  arasında var olan kültürel ve eğitimsel işbirliğini daha
ileriye götürmek amacıyla H0qy\ql ÛA»QgJr '̂t;gAİ ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
aşağıdaki eğitimsel ve bilimsel işbirliği protokolü üzerinde mutabakata varmışlardır.

Her iki üniversite karşılıklı olarak ilgilendikleri alanların eğitim ve araştırma konularında 
işbirliği yapmaya gayret edecektir. Her iki üniversite, imkânlar elverdiği ölçüde, öğretim üyeleri, 
bölümler, araştırma enstitüleri ve öğrenciler arasında doğrudan temas ve işbirliğini teşvik edecektir.

I. İŞBİRLİĞİ ALANLARI
İki üniversite arasındaki özel işbirliği (sadece bunlarla sınırlı olmadan) aşağıdaki alanları 

kapsayabilir:

1. Öğretim üyesi değişimi;
2. Öğrenci değişimi;
3. Ortak araştırma faaliyetleri, dersler ve e-öğrenme yoluyla verilen dersler;
4. Seminerlere ve akademik toplantılara katılma;
5. Yayınlanan akademik materyallerin ve diğer bilgi kaynaklarının değişimi;
6. Kütüphane Icaynaklannın kullanımı
7. Özel kısa dönemli akademik programlar.
8. İkili derece, ortak derece

II. ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİMİ
1. Değişim programındaki öğretim üyeleri ve araştırmacıların seyahat ve geçim masrafları 

ev sahibi kurum tarafından karşılanmamakla birlikte, ek mali desteğe ihtiyaç olması 
halinde, bu durum ev sahibi kurum tarafınca bireysel düzeyde değerlendirilecektir.

2. Ev sahibi kurum, değişim programındaki öğretim üyeleri ve araştırmacılara ofis alanı 
sağlayacak ve kütüphanelere ve diğer tesislere tesisin şartlarına uymak kaydıyla giriş 
imkânı verecektir.

3. Başka şekilde mutabık kalınmamışsa, bütün değişimler aynı akademik yıl içinde 
mütekabiliyet esasına göre olacaktır.

4. Öğretim üyesi/araştırmacı değişimleri normalde bir veya iki yarıyılı kapsayacak, fakat 
karşılıklı mutabakata tabi olarak daha kısa süreli ziyaretler de mümkün olabilecektir.

5. Öğretim üyesi/araştırmacı değişimleri ev sahibi kurumun onayına tabidir.
6. Değişim süresince, her akademisyen maaşım mensubu olduğu^ kurumdan alacak, özel 

projelerin finansmanı özel müzakereye tabi olacaktır.
7. Ziyaretçi akademisyenler, ev sahibi kuramların ve/veya ev sahibi devletin kanun ve 

yönetmeliklerine uygun sağlık sigortasına sahip olmak zorundadır.
8. Ders yükleri ile çalışma saatleri ve şartları, ön müzakere ve mutabakata bağlı olarak, ev 

sahibi kurumun yerleşik kural ve uygulamalarına uygun olmak zorundadır.
9. rflongs ÜuAj ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arasındaki protokol, 

ev sahibi kuram yönetiminin ön onayına tabi olmak üzere, her iki kurumdaki elverişli 
herhangi bir akademik alanı kapsayabilir. /*"N



III. ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ
1. Bu tür başvurular, aynı akademik yıl içinde flOouogş lUu Ufcrş) İldi)______ ve

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından mütekabiliyet prensibine göre değerlendirilir.
2. Değişim öğrencileri, en çok bir akademik yıl olmak üzere, bir veya iki sömestre için (güz 

veya bahar), diploma verilmeksizin, öğrenci olarak eğitim göreceklerdir.
3. Değişim öğrencileri kredili ders alabilirler. Bu durumda, ev sahibi kurum kendi 

öğrencilerinin tabi olduğu kanun ve yönetmeliklere göre değişim öğrencilerine transkript 
ve not verecektir.

4. Mütekabiliyet prensibi yürürlükte olduğu müddetçe, ev sahibi kurum değişim 
öğrencilerinden eğitim ücreti almayacaktır.

5. Değişim öğrencileri, gönderen kurum tarafından tavsiye edilmeli ve bu öğrenciler ev 
sahibi kurumun yerleşik kural ve prosedürlerine uymalıdır.

6. Değişim öğrencilerinin seyahat ve geçim masrafları ya kendileri, ya bir sponsor veya 
gönderen kurum tarafından karşılanacaktır.

7. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne gelecek olan öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce 
gerekli vizeyi almak zorundadırlar. Bu, Burdur'da uzun süreli oturma izni almak için 
gereklidir.

8. Değişim öğrencileri, geçim masraflarını karşılayabileceklerine dair onaylı Mali Durum 
Beyannamesini ev sahibi kuruma önceden teslim etmek zorundadır.

IV. PROTOKOLÜ YENİLEME, SONA ERDİRME VE DEĞİŞTİRME
1. Bu işbirliği protokolü, her iki üniversitenin resmi temsilcisi tarafından iki nüsha olarak 

imzalanacak ve her taraf kendi nüshasını muhafaza edecektir.
2. Belirtilmesi ve mutabık kalınması dışında, bu protokol ev sahibi kuruma hiçbir mali 

yükümlülük yüklemeyecektir.
3. İki kurum, her bir müracaatı, bu protokolde yer alan değişim programlarının yürütülmesi 

dair maddeler çerçevesinde değerlendirecektir.
4. Bu protokolün geçerlilik süresi üç (3) yıldır. Ondan sonra, eğer taraflardan biri altı ay 

önceden protokolü sona erdirme niyetini bildirmez ise, protokol yenilenebilir. Bu 
protokol, Yükseköğretim Kurulu'nun onayından sonra, her iki kurumun yetkili 
temsilcileri tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

5. Protokolde yer almayan maddeler; her iki kurum tarafından, bu protokol 
feshedilmeksizin, tek tek belirlenip müzakere edilebilir. Bu protokol her iki tarafın 
karşılıklı rızasıyla ve Yükseköğretim Kurulu’nun onayı alınmak suretiyle değiştirilebilir.

Bu protokol Türkiye Cumhuriyeti'nin Burdur şehrinde ve 
\L\ rqı£ Cu-m huuri v|ofo1 a 'i A (b 'ftY dlc şehrinde hepsi aym yasal geçerliliğe sahip, iki 
Türkçe ve iki İngilizce olmak üzere dört asıl nüsha halinde imzalanmıştır. Her bir üniversite, 
bu Protokolün bir Türkçe ve bir İngilizce aslını muhafaza edecektir.
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