
AZERBAYCAN TIP UNivERSiTEsi
 

ve 

HACETTEPE UNivERSiTESi 

arasmda 

isniRLiGi PROTOKOLU 

Madde 1 

Bu protokol, Azerbaycan Tlbb Universitesi ve Hacettepe Universitesi arasmda i~birligini 
ve ili~kileri gliclendirmek amaclyla, iki liniversite arasmda egitsel ve kUltlirel i~birliginin 

yam Slra ortak bilimsel yah~maYl kapsamaktadlr. 

i~birliginin Konulan 

Madde 2 

i~bu protokol, Azerbaycan Tlbb Universitesi ve Hacettepe Universitesi ara~tlTma ve 
egitsel yakla~lmlm te~vik etmek, mevcut ili~kileri geli~tirmek, ara~tuma sonuclannm ortak 
kullammma olanak saglamak ve bunlan yaymlamak, taraflarm egitsel yakla~lmlara ili~kin 

deneyimlerini bilimsel organizasyonlarda birbirlerine aktarmalanm saglamak amaclyla 
olu~turuhnu~tur . 

Taraflar bu temel amacm gef(;ekle~mesi uylin, bu protokolli olu~turan a~agldah maddeleri, 
bu protokolUn tamaml ve uygulama ko~ullanm kabul etmektedir. 

TARAFLAR
 

Madde3
 

Azerbaycan Tibb Universitesi ( Bundan boyle kzsaca ATU olarak anzlacaktlr) 
Hacettepe Universitesi (Bundan bOyle klsaca HU olarak anzlacaktlr) 

Madde4 

ATU ve HU yukanda tespit edilen ve a~aglda ayUcya belirlenen olytiler yeryivesinde, i~birligi 
iyerisinde olacaklan alanlan belirleyecek; bilimsel ve teknolojik bilgi, beceri ve deneyirn 
ah~veriri~inde bulunacaklardlr. Bu baglarnada; 

Ortak Ara~tIrma Projeleri 

Madde 5 

Taraflar, ortak ara~tlrma projeleri geli~tirip yliriitrneyi ve ortak lisanslistli doktora 
programlan aymaYl amaylamaktadlrlar. Bu baglamda, her iki tilkenin bilirn insanlan, ortak 
ara~tlrma projesi onerilerini, a~aglda belirlenen ko~ullara uygun olarak ilgili tar~Jlg.ra 
sunmahdlr: --"" ..--.." ~"" ~ ....". _. 
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II) Ara~tlrmaya katIlan ara~tlrmay1larm, bagll bulunduklan kurumlann adlan ve 
kurumlannda sahip olduklan mevkileri, 

III)	 Ara~tlrmanm yiiriitulecegi fakulte/merkez/enstiti.iJara~tmna merkezinin adl, 
IV)	 Projenin yiiriitelmesinden sorumlu ara~tlrmayI1ann adlan ve CV*leri, 
V)	 Katlmy1larm projedeki i~levlerine ili~kin ayrmtlh ay1klama, 
VI)	 Ara~t1rma siiresi ve a~amalan, 

VII)	 Ara~tlrmaiyin gereken biitce. 

Projenin incelenmesi 

Madde6 

Bu protokol, ortak yah~ma ve ara~tlrma projesmlll saghkll bir ~ekilde yiiriitiilmesini 
kolayla~tlrmaYl ve bu protokoliin olu~turulmasmda etkili olan kar~lllk1r bilimsel iyi niyet 
dogrultusunda sonuylar elde etmeyi amac1amaktad1r. Bu baglamda: 

I)	 Ara~tmna projelerinin, pro1okol ~art1anna ve ruhuna uygun olarak yiiriitiildiigiinii 
belirlemek amaclyla, yetkili ki~iler sorumlu kIlmarak, protokol hiikiimlerinin 
geyerligi boyunca, akadernik yll iyinde en az iki defa, yah~manm son durumu 
hakkmda bir rapor e~liginde bilgi vermeleri ~artl getirilrni~dir. 

ll) Gerekli g6riiliirse, yetkili ki~iye yard1m etmesi amac1yla bir ogretim elemam ve ya 
bir heyet atanabiler. 

III)	 Her iki tarafrn belirledigi yetkili ki~iler, iki kurumun ortak yah~maS1m 

~ekillendirmek iyin gerekli ziyaretleri geryekle~tireceklerdir. Her iki kurumda da, 
ortak yah~ma verilen oneriler toplanarak, bir rapor hazlrlamr. Bu rapor 
dogrultusunda her kurum kendi adma bir proje onerisinde bulunur. 

IV) Taraflann onay1m takiben,programlll, yah~ma takvimine uykunlugu incelenir ve 
ortak yah~maY1 uykblayanlardan bu ince1eme iyin gerekli yah~ma raporlan istenir. 
inceleme siiresine dair aynnt1ll bir rapor - ek raporlarla birlikte - universite 
yonetimine sunulur. 

V) Her iki tarafm yah~ma alanlanndakI olasl ara~tlrma programlanm belirlemek iyin 
bir ya1r~ma yiiriiti.i1iir ve iiniversite yonetimine elde edilen sonuylarla yapllan bilgi 
verilir. 

VI)	 Ber iki universitenin yetkili1eri ve eger varsa asistan ve/veya heyetler, uygun 
arahklarla ( altl aydan daha uzun bir siire olmamas1 kayd1yla) bir araya ge1irler. 
Toplant1 yerleri d6nii~iimlii olarak degi~tirilir. Yetkililerin bagll bulunduklan 
universiteler seyahet masraflanm kaqI1ar. Eger miimkiinse, ev sahibi iiniversite 
tarafmdan kalacak yer temin edilir. 

VII)	 Protokoliin her iki tarafya imzalanmaslll1 takiben ( en gey) 15 gun iyinde yetkililer 
belirlenir ve taraflar, ortak yall~ma projelerini incelemek iyin kimin/kimlerin 
yetkilendirildigini birbirlerine te blig ederler. 

Ortak Ara~tIrma Projelerinin Uygulanmasl 

Madde7 

Ara~tlrmaya kat1lan ve ara~t1rmadan sorumlu bilim insanlan, akademik ve/veya idari en 
yiiksek makama, her akadernik y1l111 sonunda bir rapor sunarlar. Soz 
a~ag1dakI bilgileri kapsamhd1r: 

I)	 Kullamlan yaymlar ve ara~tlrma projesinin son durumu ile ilgili bilgi, 

v
 



II) Degi~im faaliyetleri sonu<;lan,
 
un (Varsa) projeyle ilgili beklenmedik geli~meler,
 

IV)	 Bir sonrakl yllm proje faaliyyet raporu 

Ortak Ara~tlrma Projelerinin Sonu~landlrI1masl 

Madde8 

Yetkililer,ortak ara~tlrma projelerinin sonu<;lanyla ilgili olarak bilgilendirileceklkr; daha 
soma da, bu sonu<;lan kendi universitelerinin ilgili birimlerine tebJig edeceklkrdir. Her iki 
kurum da projenin sonu<;lanlll - oncelikle kendi dillerinde - yaymlamaya gayret edecekler 
ve bu konu hakkmda kaynaklar olu~turmak i<;in <;aba gostereceklerdir. 

Akademik Degi~im 

Madde9 

n	 Akademik degi~ime tabi ki~iler ogretim yueleri, ara~tlrlna grubundakiler ve ogretim 
gorevileridr.Akadernik degi~im i<;in ba~vuran bu ki~ilerin ba~vurulan Bologna Sureci 
dogrul tusunda degerlendirilecek ve kar~l tarafa bildirilecekdir. 

II)	 Kar~l taraf, diger tarafm onerdigi isimlerden makul bir sure zarfmda haberdar 
edilecek ve kar~l tarafm aday ve onun kabuliiyle ilgili gorii~leri, planlanan ziyaretin 
ba~langlClDdan en az 120 gun once gonderen universiteye bildirilecektir. 

III)	 Ev sahibi universite, ziyaret<;i statusundeki ara~tlrmacllann/ogretim uyelerinin sahip 
olmasl gereken zorunlu saghk vek aza sigortalanlll makul kO$ullar <;er<;ivesinde 
belirler(sigorta limitleri, sigorta ~irketi ve ev sahibi universitetinin iilkesindeki ge<;erli 
yasal sis1em kapsammda sozu edilen alanda ge<;erli olan butuu ko~ullar yerine 
getirilm;;Jlidr) ve ziyaret<;i statusundeki ara~tumacI1arm/ogretim uyelerinden 
oncelikle bu ~artlan yerine getirmelerini talep eder. blum ve sakat burakan kazalar, 
ziyaret<;i statusundeki ara~t1rmacl1arm/ogretim uyelerininziyaret oncesi yaptJrmalan 
gereken sigortanm kapsammda olacaktu. 

IV)	 Ziyaret<;i statusundeki ara~tlrmacllann/ogretim uyeleri, ev sahibi universitenin 
biitun kiituphanelerinden serbest<;e ve hi<;bir iicret odemeksizin yararlanacaklardlr. 
Ara~tlrmacllannlogretim uyelerinin, ihtiyac duyduklarmda, ev sahibi universite 
tarafmdan belirlenen rnakul bir saylda fotokopi <;ekmelerine izin verilecekdir. 
Ziyare1<;i statusundeki ara~tlrmacllannlogretim uyelerine <;ah~malanm 

yiirytebilmeleri i<;in iiniversitelerin imkanlan dahilinde internet baglantlh bir 
bilgisayar ile bir yazici tahsis edilecektir ve bu hizmet ticretsiz olasaktIr. 

Ogrenci Degi~imi 

Madde 10 

I)	 Her iki kurum da lisans ve lisansustii ogrenci degi~imini Bologna siirecindeki 
yakla~ma uygun bir bi<;imde ger<;ekle~tirecektir. Degi~imden yararlanacak 
ogrenciler, i~ bu protokoliin irnzalanmaslDI takiben kurulacak ortak heyet tarafmdan 
belirlenecektir. Ev sahibi iiniversite, ogrencilerin, uzmanlann isimlerini ve egitim 
alanlanlllbelirleyen diger iiniversite tarafmdan en az iki ay oncesinden 
bilgilendirilecek ve ev sahibi universite ba~vurularla ilgili cevabllll akad~)J1il('y~iin", 
ba~lanmaslDdan en az bir ay once duyuracaktlr. -, :~"o '. ,{~0" ';':. 
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II) Her iki kurum da ziyaret<;i statusundeki ogrencileri, uzmanlan mer*i mevzuat ve 
uluslar araSl anla~malar imkan verdigi takdirde egitim ve kaylt ucretlerinden muaf 
tutacaktlr. Esas prosedure gore ucretler ogrencilerin, uzmanlarm kaylth oldugu 
kurumlarda odenir. Egitim ve kayit ucretleri dl~mdakI tum sosyal giderler ogrenciler, 
uzmanlar tarafmdan kar~IIanacaktlr. 

III) Egitim ve kaylt ucretierinden muaf tutulan ogrenciler, uzmanlar ev sahibi 
universitetinin kurallanna tabi olacaktIr.Diger kurum, ev sahibi universitenin 
smavlanm ve smav sonuclanm kendi mUf'redatIve yasal slmrlamalar elverdigi olc;ude 
kabul edecektir. 

IV) Ziyaret<;i statusundeki ogrenciler, uzmanlar ba~vurulan slrasmda, ev sahibi 
universite tarafmdan egitim dili olarak sec;ilerek kabul edilmi~ ve diger universiteye 
yazlh olarak bildirilmi~ olan dilin kullammmda, ev sahibi universitenin belirledigi 
dfueyde yetkin olduklanm kamtlayan bir belgeyi sunacaklardir. 

V) Ggrenciler, uzmanlar biitiin ula~lm masraflanm ve ula~Im i<;in gerekli olan belgelerin 
masraflanm ustieneceklerdir. Ev sahibi universite, ziyaret<;i statusiindeki 
ogrencilerin,uzmanlann kalacaklan yerleri en uygun §ekilde ayariamaya yardim 
edecek; rehberlik ve dam§ma hizmeti saglayacaktIr. Ziyaret<;i statusundeki 
ogrencilerin, uzmanlann konaklama ticretleri ev sahibi universitenin diger 
ogrencilerinin ustlendigi konaklama ucretlerinden fazla oimamahdif. Ziyaretc;i 
statusundeki ogrenciIer, uzmanlar universite kantinini kullanabilmeli ve kantinde 
satllan iirunierin fiyatian yerli ogrencilere uyculanan fiyatlardan fazla olmamahdlf. 

VI) Ev sahibi universite, ziyaret<;i statusiindeki ogrencilerin, uzmanlann sahip olmasl 
gereken zoruniu saghk vek aza sigortalanm makul ko~ullar c;e<;evesinde belirler ( 
sigorta limitler, sigorta ~irketi ve ev sahibi universitenin Ulkesindeki geyerli yasal 
sistem kapsammda sozii edilen alanda geyerli olan biittin ko~ullar yerine 
getirilmelidir) ve ziyaret<;i statusundeki ogrencilerden, uzmanlardan oncelikle bu 
~art1an yerine getirmelerini talep eder. Glum ve sakat brrakan kazaIar, ziyaretyi 
statusundeki ogrencilerin, ziyaret oncesi yaptrrmalan gereken sigortanm 
kapsammda olacaktlI. 

VII) Ziyaret<;i statusiindeki ogrencilerin, uzmanlann aSll, egrtrm alanlanmn dI§mdaki 
konulara ili~kin olarak katlIdlklan seminerler, kurslar vs. Sonunda verilen kahlrm 
belgeleri ve/veya diploma tUrti belgelerin kabul edilmesi/onaylanmasma yonelik 
olarak gereken prosedfu uyculanacaktlf. 

Madde 11 

A~agldakr etkinliklerin yerine getirilebilmesi i<;in gereken ko~ullann saglanmasI: 

I)	 Ogrencilerin, uzmanlann ileride, ilgili yIkeIerin yasal zeminine uycun olarak cift 
diploma alabilmeleri iyin benzer nitelikteki ders ve ogrenim proqramlannm kaqlhkh 
olarak tamnmasr, 

II) Bilimsel ve teknik bilgi ah§veri~i, 

III)	 Bilimsel konferenslara ve sempozyumlara ortak.katIhm, 
IV)	 Kar~lhkh muvafakat ile yapilan diger etkinlikler, 
V)	 i~bu protokol <;eryivesinde her btitiin ogrencilerin, uzmaniann ogretim gorevlilerinin 

ve yah§anlannm ortak projelere katlhm hakkI 



Madde 12 

Madde 13 

Madde 14 
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Hacettepe Universitesi 

Ankara, 061 OO,Beytepe 

i$bu protokol, ilgili merciler tarafmdan onaylamp irnzalandrgl gun yururluge girecek ve be$ 
yrlhk bir donem boyunca yilrurlilkte kalacaktlr. Protokol sii.resinin bitimine 3 ay kala HO
ve ATU tarafmdan tayin edilen yetkililerden olu$an bir komisyon toplanacak ve 
protokoliln durumu gozden geyirilecektir. Komisyon protokolu ya feshedecek ya da 
suresini be$ yll daha uzatacaktrr. 

I) Her iki kurum ortak lisansustu ve doktora programlan duzenler. 
II) Programlara ogrenci, uzman kabulu mer*i mevzuat goz onunde tutularak her iki 

kurumun temsilyilerinden olu$an bir komisyon tarafmdan geryekle$tirilir. 
III) Hangi alanlarda program ayrlacagl komisyon tarafmdan kararla$tlfllrr. 
IV) Bu program HU yuksek lisans ve doktora yonetmeligine gore yaprlrr. 
V) Ogrencilere, uzmanlara biri HU den olmak mere iki dam$man atamr. 
VI) Dersler ATO nde yaprhr. Ogrenci, uzman isterse HU deki derslere de katrlrp 

derslerini tamamlayabilir. 
VIn Yeterlilik smavlan ve tez savunmasr HU de yaplhr. 
VIIn Prograrm ba$anyla bitiren ogrencilere cift diploma verilir. 

i~bu protokol a~agldakl ko~u11arda feshedilebilir: 

Ge~ici ve Resin Hiikiimler 

Ortak Lisansiistii ve Doktora Programlarl 

Azerbaycan Tlbb Universitesi 

Bakr, AZI 022, Bakrxanov 23 

I) Taraflann ikili bir raporu irnzalayarak kaqlhkh olarak mutabrk kalmasl 
durumunda, 

II) Taraflardan birinin, bu anla$mamn yurilrlukte oldugu donemde ba$latIlan tUm 
ortak etkinliklerin tamamlanabilmesi iyin gereken tum yabanm gosterildigini yazllr 
olarak beyan etmisinin ardmdan, protokolun feshedilmesi talebini diger tarafa yazrli 
olarak bildirilmesi durumunda. 

III) Taraflar anla~arak i~bu protokol kapsammdakl i~birlipi korularnun uygulanmaslDl 
ayn ek protokollerde diizenleyeceklerdir. 

.... ./ 2012 

Akademik 8hliman 3mirasl 

i$bu Protokol ingilizce ve Tiirkce dillerinde hazIrhnrru$ olup her biri aym yasal geyerlige 
sahip iki$er nusha halinde irnzalanrru$tIr. Her iki Dniversitede i$bu protokoliln birer 
niishalan muhafaza edilecektir. 


