
 
 
 
  
 
 
 
 

TÜRK DÜNYASI DİJİTAL VATANDAŞLIĞI 
PROJESİ  

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
 
 

 
 
 

2021 
 
 

 
  



 
TÜRK DÜNYASI DİJİTAL VATANDAŞLIĞI  

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 
2021 

 
 

Madde 1: TARAFLAR 

 

MADDE 2: PROTOKOLUN KONUSU 

o Bu protokol, ekte açıklaması verilen “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” projesinin 

sürdürülmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkindir.  

 

MADDE 3: TARAFLARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Bu kapsamda, işbu protokol tarafları aşağıda belirtilen maddeleri yerine getirmeyi taahhüt 

ederler.     

Proje Koordinatörleri 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi - Gaziantep Üniversitesi 

o İlgili paydaşların tüm yükümlülüklerinin yanı sıra “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” 

dersinin sürdürülmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak 

 

Proje ortağı Üniversiteler  

o “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” (3 kredi) dersinin senato kararı ile seçmeli ders olarak 

kataloga konulmasını sağlamak.  Proje kapsamında dersin katalogda seçmeli ders olarak 

yer alması için gerekli mevzuatı düzenlemek. 

o Bu dersle ilgili öğrencilere duyuru ve yönlendirmelerde bulunmak. 

o Öğrencilerinin diğer üniversitelerde bu dersle ilgili aldığı notları geçerli kabul etmek.. 

o Proje kapsamında dersin bir dönem sürdürülmesini sağlamak. Dönem içerisinde dersi 

sürdürecek olan öğretim üyelerini görevlendirmek. 

o “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı” dersi ile ilgili öğretim yönetim sistemine içerik olarak 

katkı sağlamak. 

o Proje ile ilgili çalışmaların etkili olabilmesi için her yıl bir koordinatör belirlemek.  

o Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı ile ilgili bilimsel çalışmaları (proje, tez, makale) teşvik 

etmek. 

o Her dönem bu dersi alan ve en başarılı olan öğrencinin, dersle ilgili yaz döneminde 

açılacak olan bilim kampına katılımını sağlamak. 

 

Prizren Ukshin Hoti Üniversitesi 

o Ders içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak. 

o Öğrencileri bu derse online misafir öğrenci olarak yönlendirmek. 

 

MADDE 4: TEMEL ESASLAR 

Bu protokolde belirtilen, eğitimde işbirliğine yönelik hizmetlerin her boyutunda 

çalışmalar, aşağıdaki esaslara göre yürütülür:  

o Çalışmalar, tarafların mevzuatlarına uygun olarak yürütülür. 

o Çalışmalar bilimsel anlayışa uygun olarak yürütülür.  

o Yapılan çalışmaların sonuçları tüm taraflarca şeffaf ve hızlı bir şekilde paylaşılır. 

o Tarafların yükümlülükleri kendi personel ve maddi olanakları ile sınırlıdır. 
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MADDE 5: DEĞİŞİKLİK VE FESİH 

o Bu protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiyle değişiklikler 

yapabileceklerdir. Bu değişiklikleri gösterir belgenin taraflarca imzalanarak imzalı 

protokol metnine eklenmesi, ek bir protokole ihtiyaç bırakmadan uygulama için yeterli 

olacaktır.  

o Tarafların karşılıklı mutabakatı ile protokol her zaman için feshedilebilir.  

 

 

MADDE 6: YÜRÜRLÜK  

Türkçe ve İngilizce olarak altı maddeden ve üç sayfadan oluşan işbu “Türk Dünyası Dijital 

Vatandaşlığı İşbirliği Protokolü”; taraflarca …/…./2021 tarihinde 2 asıl nüsha olacak şekilde 

tanzim ve imza edilmiş olup, protokolün birer nüshası taraflar tarafından muhafaza edilecektir.  

İşbu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 5 yıl devam eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


