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Tü*iye Maarif Vokfını temsilen

- Prü. Dr. Birol Akgün

Ad ıya mo n Ü n ive rsite si ni te msi le n

- Prü. Dr. Mehmet Turgut

6727 soyılı Konunlo yurt dışındo insonlığın ortak birikim ve değerlerini esas alorok
örgün ve yoygın eğitim hizmetleri vermek ve bu hizmetleri geliştirmek üzere okul
öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslor
vermek, okullar, eğitim kurumlorı ve yurtldr gibi tesisler oçmak, bu kurumlordo
görev olobilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel oroştırmoldr ve oroştırmo -

geliştirme çolışmoları ve yoyınlor yopmak, metotlor geliştirmek ve fooliyet
gösterilen ülkelerin mevzuotıno uygun diğer eğitim faaliyetlerini hayato geçirmek
omacıyla kurulmuş olon Türkiye Maarif Vokfı ile bilimsel oroştırmo ve eğitim
foaliyetlerinde kaliteyi 

'ürekli 
ortırorok bölgesel kolkınmoya kotkı sunon, yenilikçi

projelerle ulusal düzeyde girişimci üniversiteler arosındo yer olon ve uzun vadede
uluslarorası tonınır bir üniversite holine gelen Adıyamon Üniversitesi eğitim
aldnında kurulocok iş birliklerini görüşmek üzere bir aroyo gelmişler ve

-6727 soyılı Türkiye Moorif Vokfı Konunu'nu
-2547 sayı l ı Yü keköğretim Ko nu n u' n u

göz önünde bulundurarak, oşoğıdaki hususlorda mutabık kolmışlordır.
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GiRiş

Kuruluşundan itibaren günümüze kadar nitelikli ve donanımlı öğrenciler
yetiştiren, ülkemizin eğitim çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Adıyaman
Üniversitesi ile eğitim alanında çok boyutlu özgün çözümler geliştirmek ve dünya
genelinde büyük bir eğitim hamlesi başlatmak amacıyla çalışmalar yürüten
Türkiye Maarif Vakfının kuracakları iş birlikleri, uluslararası öğrencilerin amaca
uygun bir şekilde ülkemizdeki üniversitelere yönlendirilmesine, Türkçenin ve Türk
kültürünün yaygınlaşmasına, akademik çahşmaların desteklenmesine, nitelikli
insan kaynağının yetiştirilmesine ve Türkiye'de yükseköğretim sisteminin
uluslararasılaşmasına büyük katkı sağlayacaktır.

MADDE 1

Amoç

Taraflar birbirlerinin ulusal ve uluslararası alandaki tecrübelerinin ve
yetkinliklerinin farkında olarak örnek ve sağlıklı bir iş birliği modelinin hayata
geçirilmesi için gerekli önlemleri alacaklardır.

MADDE 2

Kdpsom

İşbu protokol, Türkiye Maarif Vakfı ile Adıyaman Üniversitesi arasında eğitim
alanında kurulacak iş birliklerinin usül ve esaslarını düzenler.

MADDE 3

Toroflor

Tarafların her türlü tebligat ve haberleşme adresleri aşağıda belirtilmiştir:

Türklye Mıont Vokfı - NakıİJ
Adres: Ord. Proİ. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Coddesi Erdem Sokak No: 5
Altu n i zo d e /Ü sküd o r/ i STAN BU L

Telefon:0 276 323 35 35
E-posta., iletisim@turkivemaarıf.orq
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Ad ıyomon Ü nlveısltesl - (Ü nlveısite)
Adres: Adıyomon Üniversitesi (ADYÜ) Altınşehlr Moh.3OO5. Sok. No:13 02040,
Merkez / AD|YAMAN
Telefon:0 416 223 38 00
E-posta : odyu2üM@ o d iyo m a n.ed u.t r

MADDE 4
İş Birliği Alonlorı
Vakıf ile Üniversite arasında kurulacak iş birliklerinde aşağıdaki alanlara öncelik
verilecelcir:
4.L Eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde karşılıklı desteklenmesi.
4.2 Türkçe eğitiminin ve Türk kültürünün yaygınla$ırılması.
4.3 Dil eğitimlerine ilişkin karşıhklı tecrübe ve bilgi birikimlerinin paylaşılması.
4.4 Akademikaraştırmalarındesteklenmesi.
4.5 Eğitim programlarının oluşturulmasıvezenginleştirilmesi.
4.6 Ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi.
4.7 Müfredat ve materyal temini.
4.8 Uzaktan eğitim sistemleri altyapısının kuru|umuna destek verilmesi.
4.9 Uluslararası öğrenci programlarını ve öğrenci hareketliliğini güçlendirecek

programların düzenlenmesi.
4.10 Vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde, öğrencilerin Türkiye'de

yükseköğretime yönlendirilmesi.
4.I| Vakıf tarafından yönetilen eğitim kurumlarından mezun olan başarıh

öğrencilerin gerekli başvuru koşullarını sağladıktan sonra eğitimlerine
Üniversitenin lisans ve lisansüstü programlarında devam etmelerine
öncelik sağlanması.

4.L2 Vakfın okullarında çalışan/çalışacak öğretmen ve idarecilere
Üniversite'nin imkanları ölçüsünde eğitim ve staj desteği verilmesi

4.13 Bilgi ve belge paylaşımı.
4.14 Vakfın faaliyet gösterdiği ülkelerde Üniversitenin uluslararası iş birliği

projeleri gerçekleştirmesinin kolaylaştırılması.
4.15 Üniversitenin, Vakfın yurt içi ve yurt dışındaki personeli için organize ettiği

hizmet içi eğitim çalışmalarına akademik destek sağlaması.
4.16 Ü|kemizin kültürel özgünlüklerinin korunması için yapılacak çalışmaların

desteklenmesi.

MADDE 5

İş Birliği Projelerinin Gerçekleştirilmesi lJsulü

İşbu Protokol kapsamında gerçekleştirilecek iş birliği projeleri, pğeye ilişkin
ayrıntıların düzenlendiği ek protokoller imzalanması yoluyla yahut taraflardan
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birinin teklifinin diğer tarafça kabul edildiğinin yazılı olarak bildirilmesiyle
uygulamaya geçer.

MADDE 5

To rofl a n n Yij kü m l ü l ü kl eri

Taraflar, işbu Protokol kapsamında gerçek|eştirilen iş birliği projeleri ve
desteklenen bütün faaIiyet|er hakkında birbirlerini düzenli olarak bilgi|endirirler.

MADDE 7

Kurumsol Ad ve Logoların Kullonımı

İşbu Protokol kapsamında yürütülen bütün faaliyetlerde, çalışmalarda,
belgelerde, dokümanlarda vb. yer|erde taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, adı ile
Adıyaman Üniversitesinin logosunun standartlara uygun olarak Türkiye Maarif
Vakfı adı ve logosuyla aynı büyüklükte yer alması sağlanır.

MADDE 8

Değişiklikler

Gerekli görüldüğünde tarafların yazılı mutabakatı ile işbu Protokolde değişiklik ve
ilaveler yapılabilir.
Bu değişiklik ve ilaveler, yazılı olarak yapılmak ve tarafların yetkili temsilcileri
tarafından imzalanmak kaydıyla, Taraflar arasında başka türlüsü kararlaştırılmış
değilse, yapıldığı tarih itiban ile geçerli o|ur.

MADDE 9

protokolün süresi ve Fesih

İşbu Protokol, imza tarihinden itibaren 3 (üç) yıl geçerli olup, taraflarca 3 (üç) ay
önceden yazılı bildirimde bulunulmak kaydı ile tek taraflı olarak feshedilebilir.
Bu durumda tarafların yükümlülükleri, başlatılmış olan programlar bitinceye
kadar devam eder.
Süre bitiminde taraflardan biri aksini belirtmezse, protokol her seferinde 1(bir) yıl
daha uzatılmış sayılır.
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MADDE 10

Uyuşmazhkların Çözümü
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İşbu Protokolün uygulanmasından kaynaklanan ihtilaflar, taraflar arasında, iyi
niyet, karşıhkh anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözü|ür.
Bütün iyi niyet çabalarına rağmen ortaya çıkan ihtilafların çözülememesi
durumunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11

p rotokol ü n y ü rütü l m e si

İşbu Protokoiün hükümlerini Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu ve Adıyaman
Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

işbu Protokol, 12 (oniki) madde, 5 (beş} sayfadan ibaret olup, 2 (iki) nüsha
halinde imzalana rak .. l.. l2O2O larihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Maarif Vakfı
Ad ına

Adıyaman Ün iversitesi
Adına

:.. ,,
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. Dr. Birol AKGÜN
Başkan

Prof. Dr. TuRGuT
Rektör
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MADDE 12

Yürürlük
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