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ÜNİVERSİTELERİ İLE
ELEMENT EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ARASINDA
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İş b i r l i ğ i

protokolü

MADDE 1
TARAFLAR
1.1 T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
1.2 KKTC Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
1.3 Vali Konağı Cad. Yapı Kredi Binası No: 173 12/1 34365 Nişantaşı/İstanbul adresinde
bulunan Element Eğitim Teknolojileri Basım, Yayın, Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (Bundan soma protokol içerisinde “ŞİRKET” olarak anılacaktır)

MADDE 2
PROTOKOLÜN KONUSU
İşbu İşbirliği Protokolü, ŞİRKET tarafından düzenlenecek ve ŞİRKET tarafından Türkiye
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanmasına sunulacak
o la n ;
(i) Microsft IT Academy ProgramSistem ve Ağ Uzmanlığı Eğitimi,
Sertifika Programları1nm Türkiye Cum huriyetinde Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün
ve/veya görevlendireceği bir üniversite biriminin ve yetkilisinin akademik gözetim ve
denetiminde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi
Rektörlüğü’nün ve/veya görevlendireceği bir üniversite biriminin ve yetkilisinin akademik
gözetim ve denetiminde yürütülmesinin temel kuralları ile ŞİRKET ve Üniversitelerin ayrı ayrı
ve birlikte hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

MADDE 3
ŞİRKET TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER
ŞİRKET’in, e-Eğitim programlarının yürütülmesinde vereceği hizmetlerin kapsamı ve
yükümlülükleri şunlardır;
3.1

e-Eğitim Projesi kapsamında olmak üzere eğitimin sürdüğü dönem içerisinde eEğitim programlarının yürütülmesi için gerekli olan; Eğitim Yönetim Sistemi
(Bundan böyle protokol içerisinde “LMS” olarak anılacaktır.) hizmetinin
sağlanması,

3.2

e-Eğitim Projesi kapsamında olmak üzere eğitimin sürdüğü dönem içerisinde,
mekandan bağımsız sanal sınıfta bire çoklu canlı derslerin (-one to many- online
live courses) gerçekleştirilebilmesi için teknik altyapının sağlanması,

3.3

e-Eğitim Projesi kapsamında olmak üzere yukarıdaki; 3.1 maddesinde belirtilen
hizmetin sunulması için gerekli olan Sunucunun, Yazılım Lisanslarının ve diğer
teknik ekipmanların (Donanımlar, Sunucu İşletim Sistemi Lisansları, Sınırsız LMS
Kullanıcı Lisansı, LMS Yönetici Lisansı, Veri Tabanı Sunucu Lisansları,
Donanımsal Firewall ve İlgili Güvenlik Yazılım Lisansları, Network Ekipmanları,
Bandwidth (Bant Genişliği)) sağlanması,

3.4

e-Eğitim Projesi kapsamında olmak üzere yukarıdaki; 3.2 maddesinde belirtilen
hizmetlerin sunulması için gerekli olan Sunucuların, Yazılım Lisanslarının ve diğer
teknik ekipmanların (Donanımlar, Sunucu İşletim Sistemi Lisansları, Veri Tabanı
Sunucu Lisansları, Donanımsal ve Yazılımsal Firewall ve İlgili Güvenlik Yazılım
Lisansları, Network Ekipmanları, Streaming Media Sunucu Lisansları, Media
Encoder ve DecoderTarı, Web tabanlı IP Kameraları) sağlanması,

3.5

Yukarıda 3.1, 3.2 maddelerinde belirtilen hizmetlere ilişkin işletim, yönetim,
gözetim, denetim ve bakım faaliyetlerinin haftanın 7 (yedi) gününde 24 (yirmidört)
saat süresince sunulması,

3.6

Ders içeriklerinin e-Eğitim formatına uygun hale getirilmesi için gerekli olan;
senaryolaştırmanın ve bu kapsamda LCMS platformu ve tasarım yazılımları
kullanılarak animasyon, simülasyon ve grafik öğelerini hazırlama işlevinin yerine
getirilmesi,

3.7

Yukarıda 3.6 maddesinde tanımlanan işlemlerin sonuçlandırılmasıyla elde edilen eEğitim materyallerinin Uluslararası e-Eğitim Standardı’na (SCORM) uygun olacak
biçimde sunuma hazır hale getirilmesi ve LMS platformuna aktarılması,

3.8

e-Eğitim programlarına kayıtlı kullanıcılara ve bu programlarda ders veren öğretim
elemanlarına, eğitim dönemlerinde ve eğitim süresi boyunca teknik destek amaçlı,
hafta içi günlerde; 09.00-24.00 saatleri arasında telefon, e-posta ve ŞİRKET
tarafından uygun görülecek diğer online iletişim araçları ile ‘Yardım M asası5 (Help
Desk) servisinin sağlanması,

3.9

Öğrenci ve öğretim elemanı profillerinin sistemde tanımlanması ve yönetilmesi,

3.10

e-Eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarına LMS platformu kullanım
eğitimlerinin verilmesi,

3.11

Her iki tür kullanıcı (öğrenci ve öğretim elemanları) için el kitapçıklarının ve/veya
eğitim videolarının hazırlanması,

ŞİRKET'in temel sorumlulukları ve yükümlülüklerini oluşturmaktadır.

MADDE 4
T.C. YILDIZ TEKNİK ve KKTC AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM
ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER
4.1. Programların tüm akademik denetim ve gözetimi Türkiye Cumhuriyeti’nde Yıldız
Teknik Üniversitesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Akdeniz Araştırma ve Bilim
Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.
4 .2 . Üniversiteler,
ders içeriklerinin ve tüm programların akademik denetimlerini
gerçekleştirecek olup içeriklerin ve programların ülkelerinin Anayasa’1arma, yasalarına,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vatanı ve milleti ile
bölünmez bütünlüğüne ve milli menfaatlerine uygunluğunu da denetleyecektir.
4.3. Eğitim sonunda yapılacak sınav sorularının hazırlanması, sınavların değerlendirilmesi
ve sonuçlandırılmaları aşamaları Üniversitelerin görevlendireceği yetkili birimleri ve /veya
görevlileri tarafından denetlenecektir.
4.4. Programların sonunda başarılı olan öğrencilere ilgili Üniversitelerin Rektörleri ile
Üniversiteler adına görevlendirilen birim yetkilileri tarafından imzalanmış katılım
sertifikaları verilecektir

MADDE 5
PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ
İşbirliği Protokolü’ne konu olan
eğitim programlarının koordinatörlüklerine
her iki
Üniversitenin Rektörlükleri tarafından
konu uzmanı akademik elemanlar atanacak;
Programların akademik denetim ve gözetimi ile ilgili her konuda ŞİRKET’le Program
Koordinatörleri doğrudan muhatap olacaklardır.

MADDE 6
DİĞER KONULAR

6.1 İşbu Protokolde yer verilen e-eğitim ürünleri haricinde, taraflar arasında bundan sonra
gerçekleştirilecek eğitim programları bu Protokol’e ek protokoller ile düzenlenecektir.
6.2 İşbu Protokole ilişkin ayrıntılar, gerekli görüldüğü takdirde, ek protokoller yoluyla
Taraflarca belirlenecektir.
6.3 İşbu Protokol tarafların karşılıklı onayı ile değiştirilebilir, iptal edilebilir yada sona
erdirilebilir. Taraflar, işbu Protokolde yer alan tüm kayıt ve şartları gözden geçirerek,
imzaladıklarım beyan ederler.
6.4 İşbu İşbirliği Protokolü çerçevesinde
ilk kez işbirliğine başlayan
Üniversiteler,
Üniversitelerinin uzmanlık alanlarına giren konularda, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi de
dahil, eğitim-öğretimle ilgili her konuda $er|de de işbirliğine girmekten , ortak araştırmalar

yürütmek ve ortak bilimsel toplantılar, çalıştaylar düzenlemekten mutluluk duyacaklarım beyan
ederler.
6.5 İşbu Protokol aşağıda belirtilen tarihte yürürlülüğe girer. Protokol taraflardan birinin
işbirliğinden çekilmek istediğini ve çekilmek istediği tarihi yazılı olarak bildirdiği tarihe kadar
yürürlüktedir İşbirliğinden çekilmek isteyen tarafın herhalükarda bu isteğini en az altı ay
öncesinden taraflara bildirmesi beklenilir.

Yıldız Teknik Üniversitesi

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi

Yönetim Kurulu Başkanı
Element Eğitim Teknolojileri A.Ş.
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