
ÜNĠVERSĠTELER ARASI ĠġBĠRLĠĞĠ PROGRAMI (ÜNĠP) 

15. TOPLANTI SONUÇ BĠLDĠRGESĠ 

 

17.05.2013 tarihinde Atatürk Üniversitesi’nde yapılan 15 inci ÜNĠP toplantısı; Atatürk 

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hikmet KOÇAK, YÖK Genel Kurul Üyesi Prof.Dr. Mehmet 

BULUT ve  YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ġĠġMAN’ın açılıĢ konuĢmalarıyla 

baĢlamıĢtır.  

Toplantının sabah oturumunda; Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ö.Ġrfan 

KÜFREVĠOĞLU tarafından “15.ÜNĠP Hazırlık Toplantısında Alınan Kararların Sunumu ve 

TartıĢılması” ile Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürü 

Doç.Dr. Selçuk KARAMAN tarafından “Atatürk Üniversitesinde Uzaktan Eğitim 

Uygulamaları ve ĠĢbirliği Olanakları” konulu sunumlar yapılmıĢtır. 

Toplantının öğleden sonraki oturumunda; YÖK Genel Kurul Üyesi Prof.Dr. Mehmet 

BULUT, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ġĠġMAN ve ÜNĠP’e üye 

üniversitelerin Rektörlerinin katılımı ile “ÜNĠP Üst Kurul Toplantısı” ve 15. ÜNĠP 

toplantısında oluĢturulan komisyon toplantıları eĢ zamanlı olarak yapılmıĢtır. Toplantıların 

gerçekleĢtirilmesini müteakip, Üst Kurul’da ve komisyonlarda alınan kararlar komisyon 

baĢkanlarının katılımı ile Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Ö.Ġrfan 

KÜFREVĠOĞLU baĢkanlığında tüm katılımcılara açık olarak gerçekleĢtirilen oturumda 

tartıĢılmıĢ ve aĢağıdaki kararlar alınmıĢtır: 

1- Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 2 nci 

maddesinin (b) bendi ile düzenlenen ve yabancı uyruklu öğrenciler için doktora programlarına 

baĢvuru Ģartları arasında yer alan “Yabancı Dil Sınavından 55 (elli beĢ) puan alma” Ģartının 

kaldırılması konusunda gerekçeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu nezdinde giriĢimde 

bulunulması, 

2- Türkiye Bursları kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına yerleĢtirilen yabancı 

uyruklu öğrencilere yönelik olarak ilgili makamlar (BaĢbakanlık, YurtdıĢı Türkler ve Akraba 

Topluluklar BaĢkanlığı, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı) nezdinde öğrenci kontenjanlarının 

artırılması ve üniversiteler arasında âdil dağıtılması için Atatürk Üniversitesi tarafından 

baĢlatılan giriĢimin ÜNĠP’e üye üniversiteler tarafından benimsenmesi ve desteklenmesi, 

3- ÜNĠP’e üye olmak üzere müracaatta bulunan; 

  Celal Bayar Üniversitesi    

   Düzce Üniversitesi 

  Hakkâri Üniversitesi 

  Toros Üniversitesi 

  Yeni Yüzyıl Üniversitesi  

taleplerinin, ilgili Üniversite Rektörlüklerinden konu hakkında ÜNĠP Sekreteryasına yapılacak 

baĢvuruya bağlı olarak kabul edilmesi, 

4- ÜNĠP’e üye üniversitelerde lisansüstü eğitim yapan öğretim elemanlarının doktora 

eğitimlerini tamamlamalarını müteakip kadrolarının bulundukları üniversitelerde görevlerine 

devam etmelerinin sağlanması konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi, 

5- ÜNĠP’e üye üniversitelerin herhangi birinde doktorasını tamamlayan öğretim 

elemanlarının kadro tahsis iĢlemleri sırasında, öğretim elemanının kadrosunun bulunduğu 

üniversite rektörlüğünün muvafakati olmaksızın iĢlem yapılmaması, 

 



6- ÜNĠP’e üye üniversiteler arasında lisans düzeyinde iĢbirliğinin geniĢletilmesi ve 

somutlaĢtırılması amacıyla ilgili alanlarda öğretim üyesi ihtiyacı duyan üniversiteler ile bu 

ihtiyacı karĢılayabilecek üniversiteler arasında bilgi aktarmak amacıyla ÜNĠP web sayfasında 

bir portal oluĢturulması ve konu ile ilgili görevlendirmelerin 2547 sayılı kanunun 40/d maddesi 

kapsamında yapılması, 

7- ÜNĠP’e üye üniversiteler arasında lisansüstü iĢbirliğini geliĢtirmek üzere, lisansüstü 

eğitim veren üniversiteler tarafından belirlenen lisansüstü kontenjanların güçlü olunan anabilim 

dallarında artırılarak istenilen düzeye çıkarılması, 

8- TEKNOKENT altyapısına sahip ÜNĠP’e üye üniversitelerin TEKNOKENT kurma 

aĢamasında olan veya TEKNOKENT alt yapısına sahip olmayan üniversiteler arasındaki 

iĢbirliği için ÜNĠP web sayfası ortak projeler bölümünde bir portal oluĢturulması ve duyulan 

ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karĢılanmasının portal aracılığıyla yapılması, 

9- ÜNĠP toplantılarında alınan kararların ve iĢbirliğine yönelik giriĢimlerin üye 

üniversitelerin alt birimlerinde tanınırlığını ve iĢbirliği için gerekli kolaylıkların 

sağlanabilmesini temin için, ilgili üniversite yönetimleri ve ÜNĠP komisyon üyelerinin kendi 

üniversitelerinde gerekli bilgilendirme faaliyetlerini yapması, 

10- UNĠP’e üye üniversitelerin uzaktan eğitim altyapılarının iĢbirliği için önemli bir 

potansiyele sahip olduğundan hareketle, bu potansiyelin daha etkili kullanılması için gerekli 

tedbirlerin alınması, bu kapsamda üniversitelerin ihtiyacı olan derslere yönelik uzaktan eğitim 

ders talep havuzunun oluĢturulması,  

11- 15. ÜNĠP toplantısında alınan kararlarla birlikte ÜNĠP Protokolünün 

güncelleĢtirilerek Yükseköğretim Kuruluna sunulması konusunda ÜNĠP Sekretaryasına yetki 

verilmesi, 

12- Atatürk Üniversitesi ve ÜNĠP’e üye diğer üniversitelerin Dil Eğitimi Uygulama ve 

AraĢtırma Merkezi (DĠLMER) ve benzeri merkezlerin yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe 

eğitim merkezi olarak tanınması, 

13- Lisans ve lisansüstü programlarda yaz okulu uygulaması yapılması konusunun ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi, 

14- ÜNĠP’in 16 ncı toplantısının Mayıs – Haziran 2014 aylarında Atatürk 

Üniversitesinde, müteakip toplantıların tercihen mayıs-haziran aylarında ÜNĠP’e üye farklı 

üniversitelerde yapılması, 

15-  ÜNĠP kapsamında oluĢturulan “Lisans Eğitim Komisyonu”, “Lisansüstü Eğitim 

Komisyonu”, “Ortak Proje Komisyonu” ile “Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 

Komisyonu” toplantılarının ÜNĠP yıllık toplantısı yanında yılda en az bir kez komisyon 

baĢkanının öngördüğü üniversitede yapılması, 

16- Komisyon baĢkanlıkları için yıllık ÜNĠP toplantılarında seçim yapılması ve seçilen 

komisyon baĢkanının 1 (bir) yıl süre ile görev yapması,  

17- Komisyonlar tarafından yapılan toplantılarda yapılan tekliflere bağlı olarak; 

a) Lisansüstü Eğitim Komisyonu BaĢkanlığına Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden 

Prof.Dr. Saim Özdamar’ın seçilmesi, bir sonraki komisyon toplantısının Nisan 2014 tarihinde 

Erciyes Üniversitesinde yapılması, 

b) Lisans Komisyon BaĢkanlığına Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Adnan BAKĠ’nin seçilmesi, bir sonraki komisyon toplantısının 28 Haziran 2013 

tarihinde Recep Tayyip ERDOĞAN Üniversitesinde yapılması, 

c) Ortak Proje Komisyon baĢkanlığına Iğdır Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

Vahdettin ÇĠFTÇĠ’nin seçilmesi, bir sonraki komisyon toplantısının Iğdır Üniversitesi 

Rektörlüğü tarafından uygun görülecek bir tarihte yapılması, 



ç) Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu baĢkanlığına Ağrı Ġbrahim Çeçen 

Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet BĠBER’in seçilmesi, bir sonraki komisyon 

toplantısının 20 Eylül 2013 tarihinde Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesinde yapılması, 

d) Komisyon toplantılarına ev sahipliği yapacak Üniversitelerin, katılımcıların konaklama 

ve ağırlama hizmetlerini üstlenmeleri, 

 

18- Lisansüstü Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak; 

a)  Ortak lisansüstü protokol örneklerinin ÜNĠP web sayfasından ilgililere iletilmesi, 

b)  ÜNĠP kapsamında lisansüstü kontenjanların bahar dönemi için Aralık ayı, güz dönemi 

için ise Nisan ayında belirlenerek bildirilmesi, ÜNĠP üyesi üniversitelerin ayrı kontenjan 

vermesi, öğrencilerin üye üniversitelerin web sayfalarında ve ÜNĠP web sayfasında tüm 

kontenjanların ilan edilmesi veya bu bağlantılara link verilmesi, 

c) ÜNĠP kontenjanıyla lisansüstü eğitime baĢlayan öğretim elemanları ile ilgili olarak 

deneysel/uygulamalı alanlar için yaz dönemi içinde uygulama derslerinin belirlenmesi ve 

öğrencilere bu dersler için ilgili üniversiteler tarafından uygun tarihlerin belirlenmesi Ģartıyla 

izin verilmesi,  

ç) ÜNĠP’e bağlı üniversitelerin kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının lisansüstü 

eğitimleri sırasında, kadrolarının bulunduğu üniversitelerden alanı uygun öğretim üyesi 

bulunması ve talepleri halinde, bu öğretim üyelerinin ikinci danıĢman veya tez izleme komitesi 

üyesi olarak görevlendirilmesi, 

d) Normal kontenjanla lisansüstü eğitime baĢlayan ÜNĠP’e bağlı üniversitelerin 

kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının durumları ile ilgili olarak normal kontenjanla 

lisansüstü eğitime baĢlayanların ÜNĠP’e bağlı eğitime dönüĢtürülmesi, 

e) Üye üniversiteler arasında, ortak program açma imkânlarının oluĢturulması için ikili 

görüĢmelerin sağlanması amacıyla gerekli giriĢimlerin yapılması, 

f)  Lisansüstü eğitim veren üniversitelerin kontenjanlarına baĢvuruların protokole bağlı 

olarak yürütücü üniversite tarafından alınması, ilanın her iki tarafça yapılması ve ÜNĠP web 

sayfasında da duyurulması, 

g) ÜNĠP kapsamında öğrenim gören öğrencilerin durumlarının ilgili enstitü tarafından her eğitim 

dönemi sonunda ilgili Üniversite birimlerine bildirilmesi ve faaliyet raporlarının “Lisansüstü Öğrenci 

Değerlendirme Formu” düzenlenmesi ve bu formun bir örneğinin ÜNĠP web sayfasında yer alması, 

 

19- Lisans Eğitim Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak; 

a) FARABĠ ve MEVLANA programları kapsamında ÜNĠP’e üye üniversiteler arasında 

ön lisans/lisans düzeyindeki derslerde kısa süreli görevlendirme ve yoğunlaĢtırılmıĢ program 

uygulamasının teĢvik edilmesi, 

b) FARABĠ programı kapsamında eğitim-öğretimini sürdüren öğrencilerin barınma 

ihtiyaçlarının karĢılanması için ilgili yönetmelik hükümlerinde değiĢiklik yapılmasına yönelik 

olarak ilgili kurumlar nezdinde giriĢimde bulunulması, 

c) Ön lisans/lisans düzeyindeki özel öğrenci hareketliliğinin teĢviki amacıyla ÜNĠP’e üye 

üniversiteler arasında ortak uygulama yapılması, 

 

20- Ortak Proje Komisyonu toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak,  

a) ÜNĠP’e üye üniversiteler arasında araĢtırma ve inovasyon konularında iĢbirliğinin 

geliĢtirilmesi, 



b) ÜNĠP kapsamında teknik uzmanlık gerektiren konularda tecrübe sahibi üniversitelerce  

destek sağlanması, 

c) Üniversitelere ait cihaz envanterinin belirlenerek ÜNĠP web sayfasında yer alan 

üniversite tanıtım sayfalarında paylaĢılması, 

ç) ÜNĠP kapsamındaki üniversitelerin öğretim üyelerinin ihtiyaç duyduğu analizlerde 

pozitif ayrımcılık yapılması, 

d) TÜBĠTAK vb. büyük miktarlı fon sağlayan kurumların ÜNĠP kapsamında yapılan 

ortak projeler için belirli oranda fon ayırması için teĢebbüste bulunulması, 

e) Ortak proje komisyonu faaliyetlerine TÜBĠTAK’tan bir yetkilinin davet edilmesi, 

f) TEKNOKENT veya Mükemmeliyet Merkezlerinin oluĢturulmasına yönelik iĢbirliği, 

g) ÜNĠP kapsamındaki Üniversitelerde teknokente sahip üniversitelerden bu komisyona 

teknokent yöneticilerinden temsilci katılması, 

ğ) Teknokente sahip olmayan ÜNĠP üniversitelerindeki akademisyenlere mevcut 

teknokentlerde iĢletme kurabilme fırsatı sağlanması ve konu ile ilgili bilgilendirme yapılması, 

h) ÜNĠP’e üye üniversitelerin katılımıyla oluĢacak ve AR-GE çalıĢmalarını finanse 

edecek kaynak oluĢturulması, 

ı) BAP projelerinin farklı üniversitelerde ortak proje olarak sunulabilmesi, mümkünse  

BAP bütçelerinden ÜNĠP için pay ayrılması, 

i) Sosyal içerikli projelerde üniversite üst yönetimlerinin proje yapıcılara yardımcı olmak 

maksadıyla inisiyatif alması, 

j) ÜNĠP’e üye üniversitelerde görev yapan akademik personelin uzmanlık alanlarıyla 

ilgili bir envanter oluĢturulması ve üye üniversiteler tarafından paylaĢılması, 

 

21- Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler toplantısında yapılan tekliflere bağlı olarak 

a) ÜNĠP iletiĢim ağının güçlendirilmesi, 

b) Ortak mali kaynak oluĢturulması, 

c) Her üniversitenin kütüphane envanterinin oluĢturulması ve paylaĢılması, 

ç) Bilim merkezlerinin oluĢturulması konusunda iĢbirliği yapılması, 

d) Ortak bilim fuarları ve proje pazarlarının düzenlenmesi, 

e) “Bahar ġenlikleri” olarak icra edilen Ģenliklerin “Bilim, Kültür ve Sanat ġenlikleri”ne 

dönüĢtürülmesi, 

f) Yurt içi ve yurt dıĢı bilimsel ve kültürel amaçlı ortak gezilerin düzenlenmesi, 

g) “1.ÜNĠP Öğrenci Bilgi ve Proje YarıĢması”nın düzenlenmesi, 

ğ) Online ÜNĠP öğrenci bülteni hazırlanması, 

h) Ortak panel, çalıĢtay ve konferanslar düzenlenmesi, 

ı) Sergi, konser ve tiyatro gibi etkinliklerin gezici olarak yapılması, 

i) Sürekli Eğitim ve Lisansüstü yaz okulu etkinliklerinin duyurulması ve bilgilendirme 

yapılması. 

 

 

 


