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arasında

işainı-iĞi pRoToKoLü

iki kurum araslnda ikiti işbirtiğini oluşturmak ve daha iteriye götürüp desteklemek amaçtl,
UIuslararası Batkan Üniversitesi (UBÜ) ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) eğitim işbirtiği
konusunda aşağıdaki gibi İşbirliği Protokolüne katılmaktadır.

İki yükseköğretim kurumu karşılıklı itgi alanlarında, eğitim ve araştırma odaklı konularda
işbirliği yapmaya çafuşacaktır. Mümkün otduğu sürece, her iki yüksek öğretim kurumu öğretim
üyeleri, bölümler, araşt|rma kurumları ve öğrencileri arasında doğrudan temas ve işbirtiğini
teşvik edecektir.

işBIRLlĞi ALANLARıl.

İl<i yülsel< öğretim kurumu arasındaki özet işbirtiği alanları aşağıdakileri içerebi[ir, ancak
bunlarla sınırtı değitdir:

l, Akademik personel değişimi ;

2. Öğrenci değişimi;
3. 0rtak araştırma, etkinlikler, dersler ve e-öğrenme yoluyta derster;
4- Seminerlere katlılm ve akademik topıantltar;
5. Kısa süreli eğitim program[annın ortak organizasyonu
6- Yayınlanmış akademik materyallerin ve diğer bilgilerin değişimi;
7. Özel kısa süreli akademik proğramlar;
8. Spor ve küttüret etkinliktere katılım.



ll. AKADEM|K PERsoNEL DEĞişiMi

l. Ev sahibi kurum akademik persone[in ve a raştlrmacl[arın, seyahat masraflarını ve
geçim masraflarını her daim karşılamasa da ek finansaI desteğe ihtiyaç duyutduğu
halde bireyseI otarak değer[endirmeye a[ınacaktır.

2. Ev sahibi kurum, akademik personele ve araştırmacıya ofis, kütüphaneye erişim ve
diğer otanaklara erişim sağtayacaktır.

3. Aksi bir karar alınmadığı sürece tüm değişimter aynı akademik yıt içindeki karşıtıktığa
daya[ı o[acaktır.

4. Akademik personel değişimi norma[ olarak bir veya iki sömestr süresince olacak ve
daha kısa süreli konaklama[ar karşltıklı antaşmaya tabi tutuıucaktlr.

5. Akademik personel değişimi, ev sahibi kurumun onaylna tabi tutu[acaktlr.
6. Değişim sırasında her akademik personel ev sahibi kurumun maaşlı elemanı o[arak

kalmaya devam eder ve özel projeter için ücrettendirme özeI müzakerelere ıabi tutu[ur.
7. Misafir profesör/bilim adam[arı kenditeriyle birlikte ev sahibi kurum ve hükümetin

düzenleme[erine uygun olarak sağtık sigortası yaptırmalıdır.
8. Ders yükleri, çalışma saatleri ve koşutlar ev sahibi kurumun önceden müzakere editmiş

anlaşmaya tu.tu[up belirlenmiş kurallarına uygun ve an[aşmasına uygun olacaktır.
9. UBÜ ve ADYÜ arasındaki işbirıiği Protokolü, ev sahibi kr.umun yönetiminin önceden

onaylna tabi o[arak, her iki kuruma da uyumlu otacak şekitde herhangi bir akademik
a[anda yapı[abilir.

öĞneııci DEĞişiMi

l- Bu tür anlaşma[ar uBü ve ADytj tarafından karşıtıktılık itkesine göre aynı akademik yıt
boyunca onurlandırılır.

2. Değişim öğrencileri bir ya da iki sömestr boyunca (9üz ya da bahar, ya da ikisi de) en
fazla bir akademik yıl için diploma dışı öğrenci otarak kabut editir.

3. Değişim öğrencileri kredili derster atabitirter ve ev sahibi kurum kendi diptomatı
öğrencisine sunduğu gibi kurat ve yönetmelik dahitinde transkript ve notıandırılma
biıgisi Verebitir.

4. itke karşılıktığı korunduğu sürece, okul ücreti ve harçtarı değişim öğrencileri için ev
sahibi kurum tarafındandan karşılanacaktır.

5. Değişim öğrencileri gönderen kurum tarafından verilen tavsiyelere uymalıdır ve ev
sahibi kurumun daha önce be[irlenmiş kural]arına ve prosedür[erine uymalıdır.

6- Değişim öğrencileri için seyahat ve yaşam giderleri, öğrenciterin kenditeri tarafından
karşı[anır.



lV ARAşTıRMA VE DlĞER BiLiMSEL VE EĞiTlM FAALIYETLERi üzERiNE iŞBiRLiĞi

l. Yükseköğretim kurumları gelişmeye yönelik ve aynı zamanda araştırma projeterinin
somut[aştlrl[ması ve uyugu[anması için karşılıklı i[gi aIan[arında her tür[ü çabayl
gösterecektir.

2. Karşılık[ı ilgi alanları dahitinde yüksek öğretim kurumları konferanslar, seminerler,
kurslar ve edebiyat değişimi, yayın ve bilgi paylaşımında bulunacaktır.

v. sPoR VE KüLTÜREL ALANDA öĞRENci FAALiYEr DEsTEĞi

Vl. YEN|LEME, FEsiH vE DEĞişiKLiKLER

l. Bu tüzük,iki yüksek öğretim kurumunun resmi temsilcisi taraflndan iki nüsha hatinde
yetkilendirilecektir ve her bir taraf birer nüsha tutacaktır.

2. Belirti]en ve karalşatırılan dışında bu Protoko] ev sahibi kuruma herhangi bir finansal
yükümlülük getirmez.

3. İki kurum yapıtacak olan her başvuruyu bu Protokote dayanan değişim programtarının
uygulanmasına ilişkin maddelere göre değerlendirecektir.

4. Bu Protokolun geçerlilik süresi beş (5) yıldır. Bu süre geçtikten sonra, iki tarafın da
sona erdirilmesi niyetiyle altı aydan önce bildirimde bulunmadığı sürece, yenilenebilir.
8u Protoko[, her iki kurumunda yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı ve resmateştiği
andan itibaren yürürlüğe girecektir.

5. Protokol kapsamında olmayan maddeler bu Protokolu iptal etmeden her iki kurum
tarafından ayrl ayn müzakere edilebitir ve beıirıenebiıir; Protokol her iki tarafın rızası
ite değiştirebitir.

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Rektör

P .D Mehmet TURGUT
Rektör

Tarih

Yüksek öğretim kurumlarında spor ve kültürel a]anda ders dışı etkinlikter yapılmast
durumunda,öze[likte sporda öğrenci takımlarının değşimi için çaba gösterilecektir.

Bu Protokol Türkçe olarak iki orjinat nüsha halinde imzalanmıştır.

Taraflardan her biri, imzalanan Protoko[un bir orjinal kopyasını tutar.

I*ih, f T-ox .İ,Dx,ı2
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İki kurum arasında ikili işbirliğini oluşturmak ve daha iteriye götürüp desteklemek amaçlı,
Ulus[ararası BaIkan Üniversitesi (UBÜ) ve Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) eğitim işbirtiği
konusunda aşağıdaki gibi İşbirliği Protokotüne katıtmaktadır.

iki yükseköğretim kurumu karşılıklı ilgi alanlarında, eğitim ve araştlrma odaklı konutarda
işbirliği yapmaya çalışacaktır. Mümkün otduğu sürece, her iki yüksek öğretim kurumu öğretim
üyeteri, bötümter, araştırma kurumları ve öğrencileri arasında doğrudan temas ve işbirliğini
teşvik edecektir.

ı. işBiRLiĞi AL/ANLARı

İki yüksek öğretim kurumu arasındaki özet işbirtiği atantarı aşağıdakiteri içerebilir, ancak
bun[arla sınırlı değildir:

l. Akademik personel değişimi ;

2. Öğrenci değişimi;
3. 0rtak araşt|rma, etkintikter, derster ve e-öğrenme yoluyla dersler;
4. Seminerlere katılım ve akademIk toplantı[ar;
5. Kısa süreli eğitim programtarlnln ortak organizasyonu
6. Yayın[anmış akademik materyaIlerin ve diğer bitgiterin değişimi;
7. Özet kısa süreti akademik proğramtar;
8. spor ve küıtüret etkintiktere katl[lm.
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ll. AKADEMiK PERsoNEL DEĞişiMi

1. Ev sahibi kurum akademik personelin ve araştırmacıların, seyahat masraflarını ve
geçim masraflarını her daim karşılamasa da ek finansaI desteğe ihtiyaç duyulduğu
ha[de bireyse1 olarak değertendirmeye a[ınacaktır.

2. Ev sahibi kurum, akademik personele ve araştırmacıya ofis, kütüphaneye erişim ve
diğer o[anaktara erişim sağlayacaktır.

3- Aksi bir karar alınmadığı sürece tüm değişimter aynı akademik yıl içindeki karşılıklığa
dayalı o[acaktır.

4. Akademik persone[ değişimi normal olarak bir veya iki sömestr süresince olacak ve
daha kısa süreli konaklamalar karşılıklı anlaşmaya tabi tutulucaktır.

5. Akademik personel değişimi, ev sahibi kurumun onayına tabi tutulacaktır.
6. Değişim sırasında her akademik personel ev sahibi kurumun maaşlı elemanı olarak

kalmaya devam eder ve özel projeter için ücretlendirme özet müzakerelere tabi tutu[ur.
7. Misafir profesör/bitim adamları kendi[eriyle birlikte ev sahibi kurum ve hükümetin

düzen[emeIerine uygun olarak sağlık sigortası yaptırma[ıdır.
8. Ders yükleri, çalışma saatleri ve koşullar ev sahibi kurumun önceden müzakere edi[miş

anlaşmaya tutulup belirlenmiş kurallarına uygun ve anlaşmasına uygun o[acaktır.
9. UBÜ ve ADYÜ arasındaki İşbirliği Protokolü, ev sahibi kurumun yönetiminin önceden

onayına tabi olarak, her iki kuruma da uyum[u o[acak şeki[de herhangi bir akademik
a[anda yapı[abiIir.

lll. öĞRENci DEĞişiMi

l. Bu tür anlaşmalar UBÜ ve ADYÜ tarafından karşılıktıtık itkesine göre aynı akademik yıt
boyunca onur[andırılır.

2. Değişim öğrencileri bir ya da iki sömestr boyunca (9üz ya da bahar, ya da ikisi de) en
fazla bir akademik yıl için diptoma dışı öğrenci otarak kabut editir.

3. Değişim öğrencileri kredili dersler a[abilir]er ve ev sahibi kurum kendi diptomalı
öğrencisine sunduğu gibi kurat ve yönetme[ik dahitinde transkript ve notlandırılma
bilgisi verebitir.

4. İtke karşılıktığı korunduğu sürece, okul ücreti ve harçları değişim öğrencileri için ev
sahibi kurum tarafındandan karşı[anacaktır.

5. Değişim öğrenciteri gönderen kurum tarafından verilen tavsiyelere uymalıdır ve ev
sahibi kurumun daha önce betirlenmiş kura[[arına ve prosedürlerine uyma[ıdır.

6. Değişim öğrenciteri için seyahat ve yaşam giderleri, öğrencilerin kenditeri tarafından
karşılanır.



1. Yükseköğretim kurumları gelişmeye yönelik ve aynı zamanda araştırma projeterinin
somut[aştIn[ması ve uyugulanmasl için karşı[ık[l ilgi a[an[arlnda her tür[ü çabayı
gösterecektir.

2. Karşıtıktı ilgi alan[arı dahilinde yüksek öğretim kurum[arı konferanslar, seminerler,
kurs]ar ve edebiyat değişimi. yayın ve bilgi paylaşımında buIunacaktır.

v. SPOR vE KüLTÜREL ALANoA öĞRENci FAALiYEr DEsTEĞi

Yüksek öğretim kurumtarında spor ve kültüret a[anda ders dışı etkintikter yapılması
durumunda,özellikle sporda öğrenci takımlarının değşimi için çaba gösteralecektir.

vl. YENiLEME, FEsiH VE DEĞişiKLiKLER

l. Bu tüzük,iki yüksek öğretim kurumunun resmi temsilcisi tarafından iki nüsha hatinde
yetkilendiri[ecektir Ve her bir taraf birer nüsha tutacakttr.

2. Betirtiten ve karalşatırıtan dışında bu Protokot ev sahibi kuruma herhangi bir finansal
yükümtütük getirmez.

3. İki kurum yapılacak otan her başvuruyu bu Protokote dayanan değişim programtarının
uygulanmasına ilişkin maddelere göre değerlendirecektir.

4. Bu Protokotun geçertilik süresi beş (5) yıtdır. Bu süre geçtikten sonra, iki tarafın da
sona erdiri[mesi niyetiyte altı aydan önce bitdirimde bulunmadığı sürece, yenilenebilir.
Bu Protokol, her iki kurumunda yetkiti temsitcileri tarafından imzalandığl ve resmileştiği
andan itibaren yürürtüğe girecektir.

5. Protokol kapsamında olmayan maddeter bu Protokotu iptat etmeden her iki kurum
tarafından ayrı ayrı müzakere editebilir ve belirtenebilir; Protokol her iki tarafın rızası
ite değiştirebitir.

Bu Protokol Türkçe o[arak iki orjinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Taraflardan her biri, imzalanan Protoko[un bir orjina1 kopyasını tutar.

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
Rektör

P D Mehmet TURGUTr
Rektör
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lv. ARAşTIRMA vE DiĞER BiLiMsEL VE EĞiTiu FAAL|YEILER| ÜzERiNE işeinliĞi


