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1. AMAÇ 

Bu prosedürün amacı; İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki kurumlarla Erasmus Programı dışında 

yapacağı uluslararası işbirliklerine ilişkin protokol onay ve imza işlemleriyle ilgili uygulama, usul ve 

esaslar ile yetki ve sorumlulukları belirlemektedir. 

 

2. KAPSAM 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetini, Rektörlük Makamını, Genel Sekreterlik 

Makamını, akademik birimlerini ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nde görev yapan idari personeli kapsar. 

 

3. YETKİ VE SORUMLULUK 

Bu prosedür, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü’nün onayı ile yürürlüğe girer.  

 

Prosedürün uygulanması ve takibi ile gerektiğinde revize edilmesinden Uluslararası İlişkiler Ofisi 

sorumludur.  

 

Prosedüre uygun hareket edilmesinden, ilgili akademik birim yöneticileri (dekanlar, yüksekokul müdürleri, 

bölüm başkanları) ile Uluslararası İlişkiler Ofisi sorumludur. 

 

4. TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR 

 

Rektörlük: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki akademik ve idari birimlerin tamamının bağlı bulunduğu 

üst yönetim. 

 

Akademik birim: İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul veya meslek 

yüksekokulları. 

 

Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü: İzmir Ekonomi Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü 

programları için ilgili dekanlık/yüksekokul/meslek yüksekokulu/enstitü tarafından görevlendirilen 

Erasmus+ Bölüm/Program Koordinatörü. 

 

Kurum Koordinatörü: İzmir Ekonomi Üniversitesi Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim 

programlarından sorumlu Kurum Koordinatörü 

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO): İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi 

 

Senato: İzmir Ekonomi Üniversitesi Senatosu  

 

Genel Sekreterlik: İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin idari birimlerinin bağlı bulunduğu üst yönetim. 

 

DYS (Doküman Yönetim Sistemi): İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki tüm iç-dış yazışma ve talep 

süreçlerinin (İzin Talep, Görevlendirme, Malzeme Talep, Araç Talep, vb.) yürütüldüğü sistem.  
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5. UYGULAMA VE GENEL KURALLAR 

Uluslararası partner sayısının artırılması amacıyla Erasmus dışında yurt dışındaki kurumlarla uluslararası 

genel akademik protokoller imzalanarak öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak 

konferans, ortak çevrimiçi ders verilmesi gibi işbirlikleri yapılabilir. Bu tür anlaşmaların imzalanabilmesi 

için aşağıdaki adımlar izlenir. 

 

a) Anlaşma yapılacak kurum akademik birimler tarafından önerilebilir ya da karşı kurumlardan 

doğrudan teklif iletilebilir. 

 

b) Eğer anlaşma yapılacak kurum akademik birim tarafından önerildiyse, karşı kurumla iletişime 

geçilerek, İEÜ’yü tanıtan ve hangi alanda anlaşma yapılması istendiğini belirten talep e-posta ile 

bildirilir.  

 

c) Eğer anlaşma teklifi karşı kurum tarafından iletildiyse, hangi alanda işbirliği talep edildi ise, o 

alanla ilgili akademik birime (bölüm başkanı ve dekana) talep iletilir, anlaşma yapılması ile ilgili 

onay alınır.  

 

d) Anlaşma yapılacak kurumun tespit edilmesinden sonra, öncelikle kurumun Türkiye’de YÖK 

tarafından tanınıp tanınmadığı tespit edilir. Bunun için e-devlet üzerinden giriş yapılır. Arama 

okul tanınırlık sorgulama yazılır. Çıkan bağlantıdan YÖK sorgulama sayfasına gidilir. Anlaşma 

imzalanacak kurumun bulunduğu ülke seçilir, daha sonra kurumun adı listede aratılır ve tanınma 

bilgisi elde edilir.  Eğer ilgili kurumun ismi bu  listede yoksa YÖK’e DYS üzerinden Rektör 

imzalı yazı yazılarak  kurumun tanınıp tanınmadığı bilgisi sorulur. Bu yazı KEP üzerinden 

gönderilir  

 

e) Anlaşma imzalanması planlanan kurumun YÖK tarafından tanınması durumunda, İEÜ’nün matbu 

anlaşma metni karşı tarafla paylaşılır, anlaşma kapsamına göre maddelerde değişiklik yapılabilir. 

 

f) Eğer anlaşma karşı kurum tarafından gönderildiyse, anlaşma metni ilk önce uluslararası İlişkiler 

Ofisi tarafından incelenir. Daha sonra hukuki olarak incelenmesi için üniversitenin hukuk 

müşavirliğine gönderilir ve onay alınır.  

 

g) Karşı tarafın, İEÜ’nün standart anlaşma metnini kabul etmesi durumunda, DYS  üzerinden 

Rektörlük makamına yazı yazılarak, anlaşma metni, anlaşma teklifinin ilgili akademik birimden 

geldiğini gösteren e-posta, YÖK tanınırlığını gösteren doküman ve hukuk müşavirliği onayı eke 

koyulur ve işbirliği Senato ve Mütevelli Heyet gündemine alınması için onaya sunulur. 

 

h) Senato ve Mütevelli Heyet kararı çıktıktan sonra anlaşma iki kopya halinde basılır ve Rektörlük 

makamının imzasına sunulur. İmzalanan kopyalardan bir tanesi taranarak partner üniversiteye 

bilgi amaçlı e-posta olarak gönderilir. Islak imzalı kopyalar, üst yazı ile partner üniversitenin 

adresine kargo ile gönderilir.  
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i) Partner üniversiteden imzalı kopya geldikten sonra dosyalanır ve anlaşma yürürlüğe girer. 

 

 

6. EKLER 

 İkili Akademik Protokol 

 Hukuk müşavirliği protokol onay e-postası 

 DYS yazısı 

 Senato kararı 

 Mütevelli Heyet kararı 

 

 

 

 

 

 

  


