ÜNİVERSİTELER ARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ÜNİP)
PROTOKOLÜ
(09 Mayıs 2014 / Erzurum)
Amaç
Madde 1- (1) Bu protokol, Üniversiteler Arası İşbirliği Programı’na üye üniversiteler tarafından,
ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, lisansüstü eğitim-öğretimi, bilimsel ve teknolojik araştırmageliştirme projeleri, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla ilgili
esasları belirlemeyi amaçlar.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu protokol;
a) Üniversiteler Arası İşbirliği Programı’na katılan üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü
eğitim-öğretiminde yapacakları işbirliği,
b) Öğretim üyelerinin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programlarında
görevlendirilmesi,
c) Üniversiteler Arası İşbirliği Programı kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim programlarına
kayıt olacak öğrenci, öğretim yardımcıları, öğretim görevlileri ve okutmanların görevlendirilmesi ve
takibi,
ç) Ortak bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin hazırlanması ile bilimsel, sosyal
ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmalarla
ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu protokol;
a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40 ıncı maddesi ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında hazırlanan ve 31.3.2006 tarih ve 26125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmeliğe,
b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65 inci maddesi kapsamında hazırlanan ve 1.7.1996
tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18 inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında hazırlanan
ve 16.7.1999 tarih ve 23757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu protokolde geçen;
a) Sekretarya: Dönem başkanlığını üstlenen üniversite rektörlüğü tarafından Üniversiteler Arası
İşbirliği Programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle görevlendirilen birimi,
b) Senato: Üye üniversite senatolarını,
c) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programı’nı
ç) Üst Kurul; ÜNİP’e üye üniversite rektörlerin katılımı ile oluşan kurul’u
ifade eder.
Kurucu Üyeler
Madde 5- (1) ÜNİP; Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat
Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüklerinin girişimleri ile 21 Temmuz 2006 tarihinde
düzenlenen protokolle kurulmuştur.
Üst Kurul, komisyonlar ve sekretarya
Madde 6- (1) ÜNİP, programa üye üniversite rektörlerinin katılımı ile oluşan Üst Kurul tarafından
planlanır ve yürütülür.
(2) ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisans ve lisansüstü programlar, bilimsel ve teknolojik
araştırma-geliştirme projeleri ile bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak
çalışmalarla ilgili faaliyetler üye üniversitelerin katılımı ile oluşturulacak “Lisans Eğitim Komisyonu”,
“Lisansüstü Eğitim Komisyonu”, “Ortak Proje Komisyonu” ile “Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
Komisyonu” tarafından yürütülür. Üst Kurul’un uygun görmesi halinde ilave komisyonlar kurulabilir.
(3) Komisyon üyeleri, her bir üniversiteden her bir komisyon için tercihen rektör yardımcısı,
dekan veya enstitü müdürü olmak üzere bir öğretim üyesi olmak üzere ilgili üniversite rektörleri
tarafından belirlenir ve ihtiyaç duyulması halinde değiştirilebilir. İlgili rektörlükler tarafından komisyon
üyeleri bilgileri sekretarya’ya iletilir. Her bir komisyon için en az 9 (dokuz) üyenin katılımı ile icra
kurulu, diğer üyelerin katılımı ile danışma kurulu sekretarya tarafından oluşturulur.

(4) Her bir komisyon başkanı, üniversitelerini temsilen yer aldıkları komisyon üyeleri tarafından
bir yıllık süre için seçilirler.
(5) Komisyonlar, ÜNİP yıllık toplantısı dışında, gerekli hallerde komisyon başkanının öngördüğü
üniversitede toplantı yapabilirler. Toplantılarda alınan kararlar sekretaryaya sunulur. İhtiyaç duyulması
halinde kararlar ile ilgili olarak sekretarya tarafından Üst Kurul’un onayı alınır.
(6) ÜNİP kapsamında gerçekleştirilecek iş ve işlemler ÜNİP sekretaryası tarafından yürütülür.
ÜNİP sekretaryasını yürütecek dönem başkanı üniversite, her yıl tercihen Mayıs veya Haziran ayları
içinde yapılacak olan ÜNİP yıllık toplantısında belirlenir.
Uygulama
Madde 7- (1) ÜNİP kapsamındaki üniversitelerde ön lisans veya lisans eğitim-öğretiminde ve
lisansüstü eğitim programlarında görev alan öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin
hesaplanmasında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un 40 ıncı maddesinin (d) fıkrası esas alınır.
(2) Öğretim üyeleri, ÜNİP kapsamındaki üniversitelerin lisansüstü programında ders açabileceği
gibi, lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlileri, işbirliği
programı kapsamındaki üniversitelerin enstitülerinde ÜNİP kapsamında açılan programlara kayıt
olabilir. ÜNİP’e üye üniversiteler arasında bu amaçla karşılıklı öğretim üyesi görevlendirilmesinde ve
öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve öğretim görevlilerinin programlara kayıt olmasında gerekli
izin ve kolaylık sağlanır.
(3) ÜNİP’e üye üniversiteler arasında, “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim
Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre ortak lisansüstü program açmaları teşvik edilir.
(4) ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisansüstü işbirliğini geliştirmek üzere, lisansüstü eğitim
veren üniversitelerin güçlü olan anabilim dallarında ÜNİP kapsamında kontenjanlar açılır.
(5) ÜNİP çerçevesinde lisansüstü eğitim görecek öğrenci, öğretim yardımcısı, okutman ve
öğretim görevlileri, ilgili üniversite tarafından belirlenmiş asgari başvuru koşullarını sağlar durumda
olmalıdır. Bunların işlemleri, bağlı bulundukları üniversitelerin izni ile kaydoldukları üniversitenin
lisansüstü eğitim yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
(6) Lisansüstü eğitim programına kaydolan öğrenci, öğretim yardımcısı, öğretim görevlileri ve
okutman bulundukları üniversitelerdeki görev ve yükümlülüklerini aksatmayacak biçimde
düzenlenecek haftalık bir programa göre derslere devam etmekle yükümlüdür.
(7) ÜNİP’e üye üniversitelerin yararlanabilecekleri ortak bir web sayfası hazırlanır ve üye
üniversiteler tarafından sekretarya gözetim ve denetiminde sürekli güncellenir. Bu sayfada, işbirliğini
kolaylaştırmak üzere üye üniversitelerin teknik cihaz envanterleri, laboratuvar imkânları, öğretim
üyelerinin uzmanlık alanları ve benzeri konulara yer verilir.
(8) ÜNİP’e üye üniversiteler arasında ortak bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenir.
(9) ÜNİP Üst Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin (Rektörler veya vekilleri) salt çoğunluğu
ile alınır.
Üyelik işlemleri
Madde 8- (1) ÜNİP’e üye olmak isteyen üniversite rektörlükleri konu ile ilgili olarak
senatolarından almış oldukları kararla birlikte program sekretaryasını yürüten üniversite rektörlüğüne
başvururlar. İstek, Üst Kurul’un ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasına bağlı olarak ilk defa ÜNİP toplantısına gözlemci olarak katılan
üniversitelerin üyeliği, ÜNİP Üst Kurulunun uygun görmesi ve ilgili üniversite senatosunun kararı ile
kesinlik kazanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 9- (1) Bu protokolde hüküm bulunmayan konularda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
hükümleri ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Protokol süresi
Madde 10- (1) Bu protokolün süresi 5 (beş) yıldır. Beş yılın sonunda herhangi bir değişiklik
olmadığı sürece protokol süresi kendiliğinden uzatılmış sayılır.
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu protokol, 09 Mayıs 2014 tarihli 16. ÜNİP toplantısında alınan karara bağlı
olarak ÜNİP Üst Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
(2) Bu protokolün yürürlüğe girmesi ile 21 Temmuz 2006 tarihli protokol yürürlükten kaldırılır.
Yürütme
Madde 12- (1) Bu protokol hükümleri ÜNİP’e üye üniversite rektörleri tarafından yürütülür.

