
Hacettepe Universitesi 
Ankara-Tiirkiye 

ile 

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat Universitesi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik t~birligi ve Degi~im Protokolii 

K~lhkh i~birligini ve ortak anIaYI~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Azerbaycan Devlet Medeniyet ve tncesanat 
Universitesi, BakU, Azerbaycan a~agldaki maddelerIe ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Azerbaycan Devlet Medeniyet ve incesanat Universitesi 
~agldaki maddeleri yonetmelikleri ve olanaklanrun smlflan dahilinde uygulayacaktlr. 

• 
1) Ogretim ve ara~tmna elemanlarmm degi~irnini i~eren ortak ara~brma ~ah~malarJm 
te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~irn prograrnlarJ geli~tirme, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretirn 
Kurulu'nun onaYI almarak ~ift diploma olanagml saglayan programlar yapma. 

3) Akademik ar~tmna veri/eri ve teknik materyal degi~irni yapma. 

4) Yay=larna ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

IT- Ortak ara~tmna ~ah~malarJ kapsammda yapilacak degi~imler her bir iiniversitenin 
olanaklarl ve ko~ullarma gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktJr. 

• 
ID- .Bu protokol imza tarihinden sonraki be~ yil i~in ge~erli olacaktlf. Gereken 
d~larl\a iki iiniversitenin yetkili temsi/cilerinin yazill onaylyla yeniden diizenlenecek 
veya degi~tirilebilecektir. ilk be~ yilhk siireden sonra protokol k~lhkll onay ile ikinci 
be~ yila uzablabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolii sonlandlrmak isterse, bu niyetini alb ay once k~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandlktan soma ge~erli 

olacaktlf. 

Hacettepe Unive~itel;t...., Azerbaycan Devlet Medeniyet ve 
Ankara Tiir . e tncesanat Universitesi 

Bakii, Azerbaycan 

profeslir Timu~in Efendiyev 
Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 
P~d'.A.Murnt Tuurn~ 



Hacettepe Universitesi 
Ankara-Turkiye 

ile 

Baku Muzik Akademisi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik i§birligi ve Degi§im Protokolii 

Kar§I1Ikh i§birligini ve ortak anlaYl§1 te§vik etmek ve geli§tinnek amaclyla, Hacettepe 
Universitesi, ArIkara, Tiirkiye ve BakU Miizik Akademisi, BakU, Azerbaycan a§agldaki 
maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve BakU Miizik Akademisi a§agldaki maddeleri yonetmelikleri 
ve olanaklarmm smrrlarl dahilinde uygulayacaktrr. 

• 
I) Ogretim ve ara§tJnna elemanlarmm degi§imini i~eren ortak ara§tlnna ~ah§malarml 
te§vik etme. 

2) Ogrenci degi§im programlarl geli§tinne, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve TUrkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYI almarak ~ift diploma olanaglID saglayan programlar yapma. 

3) Akademik ara§trrma verileri ve teknik materyal degi§imi yapma. 

4) Yaylmlama ve kiiltiirel aktivitelerde i§birligi yapma. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

ll· Ortak ara§tJnna ~ah§malan kapsammda yapllacak degi§imler her bir iiniversitenin 
olanaklan ve ko§ulIarma gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktrr. 

• 
llI- .Bu protokol imza tarihinden somaki be§ yJi i~in g~erii olacaktJr. Gereken 
dununlarda iki iiniversitenin yetkili temsilcilerinin yazlh onaylyla yeniden diizenienecek 
veya' degi~tirilebilecektir. ilk be§ yJiIIk siireden soma protokol kar§lhkh onay ile ikinci 
be§ yJia uzatJiabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolii sonlandlnnak isterse, bu niyetini altJ ay once kar§l 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandIktan soma ge~erli 

olacaktrr. 

Hacettepe Unh~~'II'8t~ Baku Muzik Akademisi 
Ankara, Tii 'ye 

profesiir Ferhad Bedl~Q,Vfr 

Tarih : 22.06.20 

Baku, Azerbaycan 

~iir dr.A.Murat TU~ 
Tarih : 22.06.2012 



Hacettepe Universitesi
 
Ankara-Tiirkiye
 

ile 

Azerbaycan Devlet Beden Terbiyesi ve Spor Akademisi
 
Bakli-Azerbaycan
 

Akademik i~birligi ve Degi~im Protokolii 

Kar~lhkh i~birligini ve ortak anlaY1~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Azerbaycan Devlet Beden Terbiyesi ve Spor 
Akademisi, BakU, Azerbaycan a~agldaki maddelerle ilgili bu protokolU kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Azerbaycan Devlet Beden Terbiyesi ve Spor Akademisi 
a~agldaki maddeleri yonetmelikleri ve olanaklanmn smlrlarl dahilinde uygulayacaktlr. 

I) Ogretim ve ara~tJnna elemanlarmm degi~imini i!;eren ortak ara~turna ~ah~malarml 
te~vik etme. 

• 2) <Jgrenci degi~im programlan geli~tirme, her iki Ulkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciirnhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYI almarak ~ift diploma olanagml saglayan prograrnlar yapma. 

3) Akademik ara~turna verileri ve teknik materyal degi~imi yapma. 

4) Yaylmlarna ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yaprna. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

11- Ortak ara~turna ~ah~malarl kapsammda yapJiacak degi~imler her bir Universitenin 
olanaklan ve ko~ullarma gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktJr. 

• 
111- Bu protokol irnza tarihinden sonraki be~ yll i!;in ge~erli olacaktrr. Gereken 
dururnlarda iki iiniversitenin yetkili temsi1cilerinin yazlh onaylyla yeniden diizenlenecek 
veya,-degi~tirilebilecektir. ilk be~ yllhk siireden sonra protokol kar~JiJi(h onay ile ikinci 
be~ yila uzatJiabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolU sonlandlnnak isterse, bu niyetini altJ ay once kar~l 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsi1cisi tarafmdan imzalandiktan sonra ge~erli 

olacaktlr. 

Hacettepe Univ.""e~.... Azerbaycan Devlet Beden Terbiyesi 
Ankara, Tiir ye ve Spor Akademisinin prorektiirii 

Bakii, Azerbaycan ~ 

J~iir dr.A.Murat T~ Yus!f Baban!1;;!{¢ 
Tarih : 22.06.2012 Tanh: 22.06.201 



Haeettepe Universitesi 
Ankara-Tlirkiye 

ile 

Bakli Slavyan Universitesi 
Bakli-Azerbayean 

Akademik i~birligi ve Degi~im Protokolli 

Kar~lhkh i~birligini ve ortak anIaYI~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe 
Oniversitcsi, Ankara, Tlirkiye ve Bakii Slavyan Oniversitesi, BakU, Azerbaycan a~agldaki 
maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Haccttepe Oniversitesi ve Bakii Slavyan Oniversitesi a~agldaki maddeleri 
yonetmelikleri ve olanaklarmm smulan dahilinde uygulayacaktu. 

• 
I) Ogretim ve ara~trnna elemanlarmm dcgi~imini i~eren ortak ara~trnna ~ah~malarml 
te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im programlarl geli~tinne, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYI almarak ~ift diploma olanaglm saglayan programlar yapma.
 

3) Akademik ar~trrma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma.
 

4) Yaylffilama ve kiiltilrel aktivitelerde i~birligi yapma.
 

5) Ortak akademik konferanslar diizenlemc.
 

11- Ortak ara~trrma ~ah~malarl kapsammda yapdacak degi~imler her bir iiniversitenin
 

• 

olanaklan ve ko~ullanna gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktu. 

III- Bu protokol imza tarihinden sonraki be~ yd i~in ge~erli olacaktu. Gercken 
durw:nlarda iki iiniversitenin yetkili temsilcilerinin yazdi onaylyla yeniden diizcnlenecek 
vey~ degj~tirilebilecektir. ilk be~ yJihk slireden sonra protokol kar~lhkh onay ile ikinci 
be~ )'lla uzatrlabilir. 

IV- Oniversitelerden biri protokolii sonlandlnnak isterse, bu niyetini altl ay once k~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandIktan soma g~erli 

olacaktu. 

Haeettepe Universitesi	 Bakii Slavyan Universitesinin 
prorektiirii 
Bakii, ze ayeanMa~~ 

profesiir dr.A.Murat Tuneer es r Asif Haciyev 
Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 



Hacettepe Universitesi 
Ankara-Tiirkiye 

ile 

Gence Devlet Universitesi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik i~birligi ve Deg~im ProtokoJii 

Kar~dI!d1 i~birligini ve ortak anlaYI~1 te~vik etmek ve geli~tirmek arnaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Gence Devlet Universitesi, Baldi, Azerbaycan ~agldaki 
maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

I- Hacettepe Universitesi ve Gence Devlet Universitesi ~agldaki maddeleri 
yonetmelikleri ve olanaklarmm slmrlarl dahilinde uygulayacaktrr. 

• 
1) Ogretim ve ara~tJ.rma elemanlarmm degi~imini i~eren ortak ara~tlrma ~ah~malarml 
te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im prograrnlan gcli~tirmc, her iki ulkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYI almarak ~ift diploma olanagml saglayan prograrnlar yapma. 

3) Akademik ara~trrma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma. 

4) Yayrrnlarna ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

IT- Ortak ar~tlrma ~ah~malarl kapsammda yapdacak degi~imler her bir ilniversitenin 
olanaklarl ve ko~ullarma gore aynca plardanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktrr. 

• 
ITI- Bu protokol irnza tarihinden sonrakibe~ yd i~in ge~erli olacaktlr. Gereken 
duruP1larda iki ilniversitenin yetkili temsilcilerinin yazdi onaylyla yeniden diizenlenecek 
veya·degi~tirilebilecektir. ilk be~ yilhk siireden sonra protokol kar~lhkh onay He ikinci 
be~ ylla uzatllabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolii sonlandrrmak isterse, bu niyetini altl ay once k~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki ilniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan irnzalandiktan sonra ge~erli 

olncaktrr. 

Hacettepe Univ9!lrte!1\	 Gence Devlet Universitesi 
Baku, Azerbaycan 

,~ 
profesllr Elman Memmedov 

Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 

Ankara, Tur . e 

pr~r dr.A.Murat T~ 



Hacettepe Universitesi 
Ankara-Tiirkiye 

ile 

Azerbaycon Teknik Universitesi 
Bokii-Azerboycon 

Akademik~birligi ve Degi~im Protokolii 

Kar~IlIkh i~birligini ve ortak anlaYI~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Azerbaycan Teknik Universitesi, BakU, Azerbaycan 
a~agldaki maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Azerbaycan Teknik Universitesi a~agldaki maddeleri 
yonetmelikleri ve olanaklannm smularl dahilinde uygulayacaktu. 

• 
1) Ogretim ve ara~t1rrna elemanlannm degi~imini i~eren ortak ara~t1rrna ~ah~ma1arml 
te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im programlan geli~tirrne, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYI almarak ~ift diploma olanagml saglayan programlar yapma. 

3) Akademik ara~tuma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma. 

4) Yaylmlama ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

11- Ortak ara~tuma ~a1I~malan kapsammda yapIlacak degi~imler her bir iiniversitenin 
olanaklarl ve ko~ullarma gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktlr. 

• 
IIIc Bu protokol imza tarihinden somaki be~ yIl i~in ge~erli olacaknr. Gereken 
d~larda iki ilniversitenin yetkili temsilcilerinin yazIlI onaylyla yeniden diizenlenecek 
veya aegi~tirilebilecektir. ilk be~ yIllIk siireden soma protokol kar~lhkh onay ile ikinci 
be~ yIla uzatllabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolii sonlandlrrnak isterse, bu niyetini altl ay once kar~l 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili ternsilcisi tarafmdan imzalandlktan soma ge~erli 

olacaktu. 

Azerbaycan Teknik Universitesi 
BakU, Azerbaycan 

f~~~ 
profes/ir Havar Memm dov 
Tarih : 22.06.2012 



Hacettepe Universitesi 
Ankara-Tiirkiye 

ile 

Azerbaycan Devlet Pedagoji Universitesi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik i~birligi ve Degi~im Protokolii 

Kar~lhkh i~birligini ve ortak anlaYI~1 te~vik etmek ve geli~tinnek amaclyla, Hacettepe 
Oniversitesi, Ankara, Tiirkiye ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Universitesi, Bakii, 
Azerbaycan a~agldaki maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Universitesi ~agldaki 
maddeleri yonetmelikleri ve olanaklarmm smlrlarl dabilinde uygulayacaktlr. 

I) Ogretim ve ara~tlrma elemanlannm degi~imini i<;eren ortak ara~tlrma <;ah~malarml 

• te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im programlan geli~tirme, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti YiiksekoiJ"etim 
Kurulu'nun onaYl ahnarak <;ift diploma olanagml saglayan programlar yapma. 

3) Akademik ar~t= verileri ve teknik materyal degi~imi yapma. 

4) Yaylffilama ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

11- Ortak ara~tlrma <;ah~malarl kapsammda yapIiacak degi~imler her bir i1niversitenin 
olanaklan ve ko~ullarma gore aynca planlanacak ve bir protokol He karara baglanacakt1r. 

• 
III, Bu protokol irnza tarihinden sonraki be~ yIi i<;in ge<;erli olacaktrr. Gereken 
duru~larda iki iiniversiten!n yetkili temsilcilerinin yazIiI onaylyla yeniden diizenlenecek 
veya degi~tirilebilecektir. Ilk be~ yIihk siireden sonra protokol kar~Ii1kh onay ile ikinci 
be~ yIia uzatliabilir. 

IV- Oniversitelerden biri protokolii sonlandlrmak isterse, bu niyetini altl ay once kar~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandlktan sonra ge<;erli 
olacaktrr. 

Hacettepe Univ...._-.: Azerbaycan Devlet Pedagoji Universitesi 
Ankara, Tiir e Bakii, Azerbaycan 

M lIh--' 
profesllr dr.A.Murat Tuncer profeSiirYusifMemmedov/1/f1 ( I 
Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 UItuJtfJI) 



Hacettepe Universitesi 
Ankara-Tiirkiye 

ile 

Azerbaycan MimarlIk ve in~aat Universitesi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik 4birligi ve Degi~im Protokolii 

Ka~lhkh i~birligini ve ortak anlaYI~1 te~vik etmek ve geli~tirmek amacIYla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Azerbaycan Mimarhk ve in~aat Universitesi, Balcti, 
Azerbaycan ~agldaki maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Azerbaycan Mimarhk ve in~aat Universitesi a~agldaki 
maddeleri yBnetmelikleri ve olanaklannm slmrlarl dahilinde uygulayacaktlf. 

I) Ogretim ve ara~tmna elemanlarmm degi~imini iyeren ortak ara~tmna yah~malanm 
te~vik elme. 

• 2) Ogrenci degi~im programlarl geli~tinne, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciirnhuriyyeti YiiksekBgretim 
Kurulu'nun onaYI ahnarak yift diploma olanaguu saglayan programlar yapma.
 

3) Akademik ar~tIrma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma.
 

4) Yaylflllama ve killtiirel aktivitelerde i~birligi yapma.
 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme.
 

11- Ortak ara~tlfma yah~malan kapsammda yapIiacak degi~imler her bir iiniversitenin
 

• 

olanaklan ve ko~ullarma gBre aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktlf. 

111- Bu protokol imza tarihinden sonrakibe~ yll iyin geyerli olacaktlf. Gereken 
durumlarda iki iiniversitenin yetkili temsilcilerinin yazlh onaylyla yeniden diizenlenecek 
veyadegi~tirilebilecektir. ilk be~ yIihk siireden soma protokol kar~IiIkh onay ile ikinci 
be~ Ylla uzatIiabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolil sonlandlrmak isterse, bu niyetini altl ay Bnce kar~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandlktan sonra geyerli 
olacaktlf. 

Hacettepe Uni Azerbaycan Mimarhk ve 
A"kaAa, Tiir ye in~aat Universitesi 
\)£.1 .... Bakii, Azerbaycan 

profesiir dr.A.Murat Tuncer /./)/.... ~ # jprofesiir Gfi!l;iihre Memmedova 
Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 V7UI
 



Hacettepe Universitesi 
Ankara-Tiirkiye 

ile 

Azerbaycan Devlet Neft Akademisi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik i~birligi ve Degi~im Protokolii 

Kar~lhkh i~birligini ve ortak anlaYl~1 te~vik etmek ve geli~tirmek arnaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Azerbaycan Devlet Neft Akademisi, Baldi, Azerbaycan 
a~agldaki maddelerIe ilgili bu protokolii kabul ederIer. 

1- Hacettepe Universitesi ve Azerbaycan Devlet Neft Akademisi a~agldaki madde1eri 
yonetme1ikleri ve olanaklanrun smrrlarl dahilinde uygulayacakhr. 

• 
1) Ogretim ve ara~tlrma elemanlarmm degi~imini i~eren ortak ara~hrma ~ah~malarlm 
te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im programlan geli~tirme, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye CiimhlITiyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYI ahnarak ~ift diploma olanagml saglayan programlar yapma.
 

3) Akademik ara~trrma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma.
 

4) YaYJrnlama ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma.
 

5) Ortak akademik konferanslar dtizenleme.
 

11- Ortak ara~hrma ~ah~malarl kapsammda yapllacak degi~imler her bir iiniversitenin 
olanaklan ve ko~ullanna gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktlr. 

• 
ill- Bu protokol imza tarihinden somaki be~ yll i~in ge~erli olacaktrr. Gereken 
duruinIarda iki iiniversitenin yetkili temsilcilerinin yazdI onaylyla yeniden dtizenlenecek 
veya'degi$tirilebilecektir. i1k be~ ydhk siireden soma protokol kar~lhkh onay ile ikinci 
be~ yda uzatdabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolii sonlandlrmak isterse, bu niyetini alh ay once kar~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandlktan soma ge~erli 

olacaktrr. 

Hacettepe Univ~me~ Azerbaycan Devlet Neft 
Ankara, Tiir ye Bakii, Azerbaycan 

J)d ~ 
profeslir dr.A.Murat Tuncer akademik Siyavu~ Qarayev 
Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 



Hacettepe Universitesi
 
Ankara-Tiirkiye
 

ile 

Bakii Devlet Universitesi
 
Bakii-Azerbaycan
 

Akademik i~birligi ve Degi~im Protokolii 

Kar§lhkh i~birligini ve ortak anlaYI~1 te~vik etmek ve geli~tirmek amaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Baku Devlet Universitesi, Baku, Azerbaycan ~agldaki 
maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Bakii Devlet Universitesi a~agldaki maddeleri yonetmelikleri 
ve olanakIarmm smrrlan dahilinde uygulayacaktIr. 

• 
I) Ogretim ve ar~tIrma elemanlarmm degi~imini i~eren ortak ara~tIrma ~all~malarml 
te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im prograrnlarl geli~tirme, her iki ulkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onayl almarak ~ift diploma olanaglill saglayan prograrnlar yapma. 

3) Akademik ara~tIrma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma. 

4) YayImlama ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma. 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme. 

11- Ortak ara~tIrma ~ah~malarl kapsarnmda yapllacak degi~imler her bir iiniversitenin 
olanakIarl ve ko~ullarma gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktIr. 

• 
111- 'Bu protokol imza tarihinden sonraki be~ yil i~in ge~erli olacaktrr. Gereken 
dunimlarda iki iiniversitenin yetkili temsilcilerinin yazill onaYlyla yeniden diizenlenecek 
veya degi~tirilebilecektir. ilk be~ yllhk siireden soma protokol kar~IIII(h onay ile ikinci 
be~ Ylla uzatIlabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolu sonlandlrmak isterse, bu niyetini altl ay once kar~1 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandlktan soma ge~erli 

olacaktu. 

Hacettepe Universitesi Bakii Devlet Universitesi 
Ankara, Tiirkiye Bakii, Azerbaycan 

profesor dr.A.Murat Tuncer akadem Ab 
Tarih : 22.09&'llDi'\ Tarih : 22.06.2012 



I 

Hacettepe Universitesi 
Ankara-TUrkiye 

ile 

Nah~ivan Devlet Universitesi 
Bakii-Azerbaycan 

Akademik i~birligi ve Degi~im Protokolii 

Kar~lhkh i~birligini ve ortak anIaYl~l te~vik etmek ve geli~tirrnek amaclyla, Hacettepe 
Universitesi, Ankara, Tiirkiye ve Nah~ivan Devlet Universitesi, BakU, Azerbaycan 
a~agldaki maddelerle ilgili bu protokolii kabul ederler. 

1- Hacettepe Universitesi ve Nah~ivan Devlet Universitesi a~agldaki maddeleri 
yonetmelikleri ve olanaklarmm SlnIrlarl dahilinde uygulayacaklir. 

• 
I) Ogretim ve ara~tIrma elemanlarmm degi~imini i~eren ortak ara~lirma ~ah~malarml 

te~vik etme. 

2) Ogrenci degi~im programlarl geli~tirme, her iki iilkenin mevzuatma uygun olarak ve 
Azerbaycan Respublikasl Egitim Bakanligi ve Tiirkiye Ciimhuriyyeti Yiiksekogretim 
Kurulu'nun onaYl almarak ~ift diploma olanaglnI saglayan programlar yapma.
 

3) Akademik ar~tIrma verileri ve teknik materyal degi~imi yapma.
 

4) Yay1ffilama ve kiiltiirel aktivitelerde i~birligi yapma.
 

5) Ortak akademik konferanslar diizenleme.
 

11- Ortak ara~tIrma ~ah~malan kapsammda yapllacak degi~imler her bir iiniversitenin
 

• 
olanaklan ve ko~ulIanna gore aynca planlanacak ve bir protokol ile karara baglanacaktrr. 

m- Bu protokol imza tarihinden sonraki be~ yll i~in ge~erli olacaklir. Gereken 
dururillarda iki iiniversitenin yetkili temsilcilerinin yazlh onaylyla yeniden diizenlenecek 
veya··degi~lirilebilecektir. ilk be~ yllhk siireden soma protokol kar~lhkh onay ile ikinci 
be~ yila uzatilabilir. 

IV- Universitelerden biri protokolii sonlandlrmak isterse, bu niyetini altl ay once kar~l 
tarafa bildirecektir. 

Bu protokol her iki iiniversitenin yetkili temsilcisi tarafmdan imzalandlktan sonra ge~erli 

olacaktlr. 

Hacettepe Univ.'-m.•• Nah~ivan Devlet Universitesi 
Ankara, TUr ye BakU, Azerbaycan 

...rA"n..-:.~ w
profesiir dr.A. urat Tuncer akademik isa Hebib 
Tarih : 22.06.2012 Tarih : 22.06.2012 




