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TQrkiye Cumhuriyeti Erzincan Binali Y ild irim  Oniversitesi Rektorii Prof. Dr. Akin L E V  EN T  ve Rusya 
Federasyonu Saglik Bakanhgu Federal Btitgeli Yiiksek Egitim Kurumu “ Dagistan Devlet Tip Universitesi” , 
Rektoru Prof. Mammaev Suleyman, temsil ettikleri.Erzincan Binali Yild irim  Universitesi ile Dagistan Devlet 
Tip Universitesi, lisans ve lisansustti programlarinda, egitim-ogretim faaliyetlerinin yurutUlmesi ve kalitenin 
artmlmasi i în akademik ve idari alanlarda kar§ilikli i$birligi ve yardimla§ma amaciyla a§agidaki protokolun 
imzalanmasina karar vermi§lerdir.

2. KAPSAM
MADDE 2.
Bu protokol on lisans, lisans ve Iisansiistu egitim-ogretim faaliyetlerinin yurutulmesinde ogretim uyesi ve 1 iterator 
destegi, akademik ve idari personelin egitimi, konferans. seminer, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlerin 
duzenlenmesi ve universiteler arasmda belirlenecek diger alanlarda yapilacak i^birligi ve yardimla§mayi kapsar.

3. i$ B iR L itii VE YARDIMLA$MA ALANLARI
MADDE 3.
a. Lisans/Lisansiistu egitim-ogretimde ogretim iiyelerine mesleki destegin sagianmasi;
b. Lisans/LisansustU kar§ihkh olarak ogretim iiyesi ve ogrenci degi$iminin sagianmasi;
c. Egitim ve ara$tirma amagli bilimsel yaymlann ve diger materyallerin degi§imi;
d. I-isansiistu egitimde ikinci dani?manlik ve lez jurilerinde kar$ilikli gorevlendirilmelerin sagianmasi;
e. Konferans, seminer, panel ara§tirma projeleri ve programlari, sempozyum, atolye ve benzeri toplantilarm 

organizasyonlari ile ogrencilerin egitimlerini pekistirmek maksadi ile yardimla$ma, ortaklik ve i§birliginin 
sagianmasi husunda vali§malar yapmak;

4. i^B IRLiG i VE YARDIMLA$M A ESASLARI
MADDE 4.
a. Dam?ma, egitim, konferans ve proje planlama ama?li akademik ve idari personelin kisa/uzun donemli ziyaretlerini

organize ederler;
b. On Lisans, Lisans ve Lisansiistu ders, seminer. dam^manhk ifin kisa/uzun donemli ogretim elemam 

gorevlendirilmelerini organize ederler:
e. ilgili iilkelerin akademik kurumlarda yer alan ara^tirmaci, sanatkar ve bilim adamlarinm ders, konferans, panel 

gibi bilimsel faaliyetler ifin davet edilmesine vardimci olurlar;
d. Daha geni§ tabanli uluslararasi projelerde yer almak amaciyla uluslararasi bilim adamlariyla ili§kilerin 

geli§tirilmesini, ogrencilerin mesleki konularda staj yapmalarmi saglarlar;
e. Universitelerin bulundugu bolgelerdeki yapilacak ziyaretlerin planlanmasi ve uygulanmasi a§amasinda kar^ilikli 

destek ve i§birligini saglarlar: ortak staj. sempozyum, konferans duzenlemek. Ortak proje ve ara§tirmalar yapmak.

5. MALI i§LER
MADDE 5.
i?birligi ve ortakl ik yapilacak alanlarda her iki uni versite kendi imkanlari dahilinde mali vardim saglar. Ya da ulusal 
veya uluslararasi kurulu$lardan fon bulmaya ^ali îr. ihtiya? oldugu takdirde her proje igin fonun detaylari iki taraf 
arasmda yapilacak ek goru§melerle karara baglamr.



14 A DDE 6.
Bu protokole, detayli valium a plan lari (Universiteiere bagli birimler arasinda ek anla§ma/) akademik donem/yil esas 
ahnarak eklenir. Her planlama akademik donemi/yili sonunda sonuflar rapor haline getirilir ve her iki tarafin 
temsiicileri tarafindan degerlendirilir.

7. YURUTME

MADDE 7.
Bu protokoliin hlikumleri ilgili Universitelerin Rektorleri tarafindan yiirutulur. ^ali^ma planlari ve -projenin 
uygulanmasiyla ilgili biitiin konularda yetkili olaeak ki$i/ki$iler gorevlendirilebilir.

8. PROTOKOLDE BULUNMAYAN HUSUSLAR
MADDE 8.
Her iki iiniversile. herhangi bir zamanda protokolde degi>iklik onerisinde bulunabilir. Protokolde ya da protokoliin 
uygulanmasmdan dogabilecek sorunlar, ilgili Universitelerin bagli oldugu kanun ve yonetmelikler Qerfevesinde 
(poziimlenir. Protokol ile ilgili Universiteler Lisans ve l.isansiistii yonetmeliklerinde uyum saglamaya <jaĥ ir. Bunun 
ii;in protokolde ya da Universitelerin kendi yonetmeliklerinde degi îklige gidilebilir.

6. (, A M SM A  I'l A M

9. YURURLUK

MADDE 9.
Bu protokol her iki Universitenin Rektorleri tarafindan imzalanir. Bu protokol imzalandigi tarihten itibaren 5 yil 
sureyle ge^erli sayilir. Bu protokol, diger tarafa 6 ay onceden bildirilmek kaydiyla tek tarafli $ekilde sona erdirilebilir.

10. PROTOKOLIIN DiLi

MADDE 10.
Bu protokol Tiirkiye Tiirk^esi ve Rusya olarak hazirlanmi§tir. Ayriea her iki taraf protokolun orijinal kopyasmi 
elinde bulunduracaktir. Her iki dilde hazirlanan protokollerin hukuki gegerliligi e$ittir.
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