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TORKivE CUMHURivETi HACETTEPE LlNivERSiTESi iLE KKTC DOGU
AKDENiz ONivERSiTESi ARASINDA AKADEMiK i~BiRLiGi PROTOKOLO

TOrkiye Cumhuriyeti Hacettepe Oniversitesi i1e K.K.T.C. Dogu Akdeniz Oniversitesi araslndaki ili~kileri
geli~tirmek, gO~lendirmek, iki kurumun gO~IO yanlanm bir araya getirerek zenginle~tirmek ve ka~lhkll
olarak i~birligini te~vik etmek Ozere Hacettepe Oniversitesini temsilen Rektor Prof.Dr. A. Murat Tuncer
ile KKTC Dogu Akdeniz Oniversitesini temsilen Rektor Prof.Dr Prof.Dr Abdullah Y. OZTOPRAK
araslnda a~agldaki esaslar ~er~vesinde anla~ma saglanarak i~ bu Protokol dOzenlenmi~tir.
Bu Protokol, Hacettepe Oniversitesi i1e Dogu Akdeniz Oniversitesi araslndaki egitim-ogretim, akademik
ve kOltOrel i~birliginin usul ve esaslanm kapsamaktadlr.
GENEL HOKOMLER:

Madde 1) Hacettepe Oniversitesi ile Dogu Akdeniz Oniversitesi a~agldaki konularda i~birligi yapmak
Ozere gOrO~ birligine varml~lardlr.

a- Hacettepe Oniversitesi ile Dogu Akdeniz Oniversitesi araslnda daha gO~IO akademik baglar
olu~turulacak ve i~birligi imkanlan yaratllacaktlr.
b- Taraflar kar~lhkh ilgi alanlanna giren konularda birbirlerinin bilgi ve deneyimlerinden
yararlanacaklardlr.
c- Taraflar ihtiya~ duyulan alanlarda
i~birligi yapacaklardlr.

ka~lhkll

akademik personel

degi~imi

yolu ile akademik

d- Dogu Akdeniz Oniversitesi i1e Hacettepe Oniversitesi araslnda uluslararasl ortak egitim ve
Ogretim programlanmn a~llmasl yOnOnde i~birligi yapllacaktlr.
e- Taraflar ka~lhkh olarak i1gi alanlanna giren konularda
destekleyeceklerdir.

ara~tlrmaci

ve Ogrenci

f- Egitim-ogretim ve ara~tlrmalar i~in gerektiginde yararlamlabilecek kitap ve
malzeme degi~imi saglanacaktlr.
g- Taraflar
ara~tlrma

yaylnlar ile

ka~lhkll

olarak bilimsel toplantllann dOzenlenmesini ozendirecekler ve ortak
projeleri destekleyeceklerdir.

h- Taraflann ilgi alan/anna giren konularda ortak
desteklenecektir.
,

~e~itli

degi~imini

.
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~ah~malann

ve yeni

giri~im/erin

yapllmasl

PROTOKOLON i$LERLiGi
Madde 2) Taraflar araslnda yapllacak olan akademik - idari personel, ara§tlrmaci ve ogrenci degi§imi
i1e ilgili esaslar yllhk kontenjanlar, kah§ sOreleri vb ko§ullar ile Madde 1'de belirtilen ortak 9Clh§ma
konulannln aynntllan taraflar araslnda dOzenlenecek Ek Protokollerle belirlenecektir.
ProtokolOn i§lerlik kazanabilmesi iyin i§birliginin §ekil ve aynntllannl belirleyen Ek Protokoller
geli§en ihtiyaylar yeryevesinde taraflann onerileri dogrultusunda dOzenlenebilecektir.

Madde 3) Bu Protokol, ek protokoller ve baglantlh olarak hazlrlanacak 9Clh§ma programlannln
i§lerligini denetlemek amaclyla gerektiginde taraflann Ost dOzey yoneticileri araslnda gorO§meler ve
ziyaretler yapllabilecektir.

SORE:
Madde 4) Bu ProtokolOn sOresi 3 Ylldlr. Bu sOre sonunda Protokol aynca bir bildirime gerek
kalmakslzln kendiliginden sona erer. Taraflardan biri protokolOn aym sOre i1e yenilenmesi talebini
geyerlilik sOresinin biti§ tarihinden en az 3 ay once yazlh olarak kar§1 tarafa bildirdigi takdirde kar§1
tarafln yazlll onayl ko§ulu ile Protokol aynl sOre iyin son kez uzaml§ sayilir. Uzama sOresinin sonunda
ProtokolOn devam etmesi taraflann kar§lhkh anla§maslna baghdlr. Taraflardan her biri i§ bu ProtokolO,
kar§1 tarafa bir ay onceden yapacagl yazlll bildirim ile sOresi dolmadan sona erdirebilir.
Madde 5) Bu ProtokolOn sona erdirilmesi durumunda devam etmekte olan programlar ve faaliyetler, bu
programlar ve faaliyetleri kapsayan mevcut ek protokoller kapsamlnda devam edip tamamlanacaktlr.

VOROTME:
Madde 6) Bu ProtokolO hOkOmlerini Hacettepe Oniversitesi RektorO He Dogu Akdeniz Oniversitesi
RektorO yOrOtor.

iHTiLAFLARIN HALLi
Madde 7) Bu ProtokolOn uygulanmasl slraslnda dogabilecek ihtilaflar oncelikle iki Kurumun RektOr I
YOneticileri araslnda 'goro§me yoluyla yOzOlecektir.
Ihtilaflann yozOlememesi durumunda T.C.
yOrOrlOkteki mevzuatl uygulanacak ve Ankara Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkili olacaktlr.

VORORLOK:
Madde 8) Bu Protokol iki nOsha halinde dOzenlemi§ olup, her iki Oniversitenin yetkili temsilcilerince
imzalandlktan ve taraflann bagh oldugu mevzuat geregi yetkili makamlarca onaylandlktan sonra
yOrOrlOge girecektir.
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