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Kocaeli Üniversitesi ve ana amacı felaketlerde yakınlarını kaybeden yetim ve öksüz çocuklara
destek vermek olan Ashinaga Vakfı, 1999 yılında yaşadığımız deprem nedeniyle ortak

çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda olmak üzere uluslararası topluma fayda sağlamak ve

uluslararası eğitim desteği vermek amacı ile aşağıdaki maddeler çerçevesinde Kocaeli

Üniversitesi ile Ashinaga Vakfı arasında protokol hazırlanmıştır:

Kocaeli Üniversitesi Ashinaga'nın önerisi doğrultusunda, sayısı dördü (a) aşmayacak,

akademik başarıları yeterli derecede olan öğrencileri Eğitim Fakültesinde bir lisans hazırlık
programına kabul edecek ve bu öğrencilere Türkçe öğretilmesine imk6n sağlayacaktır.

Kocaeli Üniversitesi öğrenci kabulünde aşağıdaki koşulları uygulayacak ve Ashinaga da bu

koşullara bağ|ı kalacaktır.

ı seçilecek öğrenciler 12 yıllık eğitimlerini tamamlamış ya da tamamlamak üzere

olmalıdır.
o Her bir yıl için kabul edilecek öğrenci sayısı her yıl dördü (4) aşmamalıdır.
o kocaeli Üniversitesinde eğitim alma süresi 1 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.
o kocaeli Üniversitesi, ulaşım veya diğer giderleri karşılamayacaktır. Ancak, herhangi bir

eğitim harcı ve/veya üniversitenin olanaklarından faydalandığında bir ücret talep

etmeyecektir.
ı Kocaeli Üniversitesi barınma sağlayacaktır.
o kocaeli Üniversitesi, Japon öğrencilerin herhangi bir şehir dışı gezileri ile ilgili

İsta n bu l'da bu l u nan Japon Konsolosl uğu n u bi lgi lend i recekti r.

Ashinaga öğrenci kabulünde aşağıdaki koşulları uygulayacak ve Kocaeli Üniversitesi de bu

koşullara bağlı kalacaktır.
o seçilecek ailesini kaybetmiş öğrenciler, kocaeli Üniversitesi tarafından belirlenecek ve

Ash i naga tarafı nda n onayla nacaktır.
o seçilecek öğrenciler 12 yıllık eğitimlerini tamamlamış ya da tamamlamak üzere

olacaktır.
o Her yıl seçilecek öğrenci sayısı dördü (4) aşmayacaktır.
o Öğrenciler İöin iki program olacaktır. Birincisi, Japonya'da bir yıl süre ile kalmak ve bu

program için herhangi bir dil koşulu bulunmamaktadır. İkincisi ise, Türk öğrencilerden

Japonya'da bulunan üniversiteler tarafından, Japonya'daki lisans eğitimleri sırasında

talep edilen ToEFL puanı veya diğer gereklilikler konusunda destek sağlamak olacaktır.

Ailesini kaybetmiş öğrencilerin değişim kabulünde, Ashinaga Vakfı Kocaeli Üniversitesine

karşı aşağıdaki hususları kabul etmiştir.
o Ashinaga Vakfı, ailesini kaybetmiş öğrencinin Japonya'da kaldığı sırada garantörü

olacaktır.
o Ashinaga vakfı, öğrenciye barınma imk6nı sağlayacaktır.

3.

4,



. Ashinaga vakfı, uluslararası Öğrenciler ile İlgili kural ve yönetmelikleri çerçevesinde
öğrenci lere bu rs sağlayacaktı r.

5. Ailesini kaybetmiş Ashinaga Vakfına bağlı yada Kocaeli Üniversitesi tarafından gönderilmiş

öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi, Ashinaga Vakfı ve/ya üçüncü bir tarafa zarar vermesi

durumda, Ashinaga Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi anlaşmayı sonlandırma hakkına sahip

olacaktır.
6. Öngörülemediği için anlaşamaya d6hil edilmemiş herhangi bir beklenmedik durum ortaya

çıktığında, her iki taraf da bu soruna içtenlikle çözüm arayacaktır.
7. Bu anlaşma iki (2) yıl için geçerli olacaktır. Anlaşma, her iki tarafın da fikir birliğine varması

ve taraflar tarafından imzalanması koşulu ile istenilen zamanda yenilebilir veya

değiştirebilir. Anlaşma, taraflardan herhangi birinin yasal bitiş süresinden altı ay

öncesinde iptalini talep etmediği sürece, otomatik olarak yenilenecektir.

8. Her iki taraf da, yeni öğrencilerin varışlarında birbirlerini ziyaret edeceklerdir.

Bu niyet mektubu Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanarak aşağıda adları ve

görevleri yazılı yetkililer tarafından imza altına alınmıştır.

Kocaeli, Türkiye 30.04.2013
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