
ADIM üMVER§İTELERİ İşBİRtİĞİ PRoToKoLü

Amıç
MADDE t * ( l ) Bu Protokolüil amacı; Protokole taıaf üniversitelerin birjkimlerini bir araya getirerek.

ortak sorunlara çözüm üretmek. 1ür{ltülecek her tür|ü bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projeleri^
akademik ve idari işbirlikleri. eğitim-öğrctim, sponil sosyal ve kü|türel alanlardaki işbiİtikterine d'air-onak
ÇalıŞmalar ile ilgili esaslırı belirlemek ve iyi uygulıma örneklerinin yaygınlaştınlmasını sağlamaktır.

Kıpsım
§iADDE 2 - (l) Bu Protokol: ADIM Üniversiteleri Birliğine katılım, ıarafların işbirliği ve ortak

"vükümlülüklerine ilişkin ana usul ve esasları kapxr.

Dıyınık
MADDE 3 - (|) Bu Protokol" 2547 sayılı Yükseköğetim Kanununun 4/c, l7le ve l2lg madde|erine

dal,anı larak hazırlanmıştıı.

Tıı,ıllır
.. MADDE 4 - (l) Bu Protokolün tarsflarıi işbirliği oluşıurmuş ve Protokole katılmış olan -,Af)lM
Universiteleri" olaıak ifade ediIen Ek- l'de yer a|an üniversitelerdir.

Tınımlır
MADDE 5 - ( I) Bu Proıokolde geçen:
a) ADIM Üniversileleri Birliği: Ek-l'de yer alan üniversiteler tarafından oluşıurulan birliği.
b) Koordinatör Üniversite: Birlik üy,esi üniversiteler tarafından üç yıl süre için seçilen ve birliğin

sekreteryasını yüiütmekle görevli üniversiteyi.
c) Rekıör: Ek- l 'de yer aIan üniversitelerin rekıörlerini.
ç) Web Sayüsı: Birlik üyesi üniversiteler tarafından olıışturulmuş olan ve Koordinatör Üniversite

tarafından yöneli|en (ıruıı!_ıııılg_ıl) intemeı sitesini.
ifade eder.

Genel çıılır
MADDE 6 * (1) Birlik.200l wihli kurucu protokcılüne görc "ADIM Üniversiteleri" olarak

isimlendirilmiştir.
(2) ADIM Üniversiteleri. birikimlerini bir araya getirerck ortak sorünlara çözüm üreımek için her

düzeyde işbirliği oluşturur,
(]) Birlik; her türlü bilimsel ve teknolojik ara$ırma-gelişıirme projelerinin. akademik ve idari. eğitim-

öğrelim. sportif. §o§ya| ve kültürel alanlardıki işbirliklerine dair ortak çalışmaların yürütülmesini teşvik eder.
kolaylaştırıcı tedbirleri alır ve faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlar.

(a) Birlik üyelerinin tıınamının vel,a bir kısmının bu Protokol çeçevesinde gerçekleştirdiği işbirliği,
proje ve etkinlikler ile sonuçları hakkında Koordinatör Ünivcrsiteye gerekli bilgiler aktanlır. Koordinatör
[jniversite bunlan üyelerine bildirir ve ıryeb sayfasında duyurur,

(5) Birlik. üyeIeri arasında iyi uygulama örneklerinin yaygınIaştınlmasını sağlar.
(6) Birliğin protokolünde değişiklik veya protokole ek yapılmast. ü.ve tamsayıstnın üçte ikisinin uygun

görüşü ile gerçekleşir.

koordiııtör Üniveniie ve birlik sekrttıı_ıısı
MADDE 7 - (l) ADIM Üniversiıeleri Birliğinin sekrctaryas!. ADIM Üniversitesi rektörlerinin onal,ı

ile Koordinatör İJniversite olarak belirlenen üniversiıe tarafından yürüıülür,
(2) Koordinatör Üniversitenin görev sürğsi üç yıldır. Cörev süresi dolan üniversitenin yerine ADIM

Üniversiteleri rektörleri tarafından o!, çokluğu ile yeni bir üye üniversite Koordinatör Üniversiıe olarak seçilir.
Talep olmaması halinde. daha önce görev aImayan üniversiteler arasından alfabetik sıraya göre belirlenir.

(]) Koordinatör Üniversite tarafından. web sayfasının hazırlık ve güncellemesi. her türlü ıanıtıcı ve
bilgilendirici broşür ve benzeri dokümanın basım ve dığıtım işleri yapılır.

(4) Birliğin web sa.vfası kullanım yetkisi ile açivleme işlemleri Koordinaıör Üniversitenin
scırumluluğundadır. Koordinatör Üniversitenin değişmesi ile her türlti yetki. yezılt ve görsel arşiv yeni
koordinatör Üniversite_ve devredil ir.

1



Birlik toplıntılın
MADDD t - (l) AD|M Üniversitelcri, olağanü§ıü bir durum olmaınaşı halinde yılda en az iki kez

Koordinatör Üniversitenin çağrısı üzerine toplanır.
(?) Toplantıya katılacak akademik ve idari birimler. birIik üniversitelerinin görüşleri alınaralı

koordinatör Üniversiıe tarafından belirlenir.
(3) Birliğin oluştuğu tarihten itibaren sürdürillen idari toplantılar başıa olmak üzere^ her türlü birlik

toplanıısına tarih.sayı verilir ve toplantılarda alınan kararlar iIgili birimIere duyurulur,

Toplıntılırın yıpılmııı ve kırırlır
MADDE 9 - ( l ) Bir sonraki toplantıya hangi Üniversitenin ev sahip|iği yapacağı ADIM Üniversiteleri

Rektörleri tarafından bir önceki toplantıda belirlenir.
(]) ADIM Üniversitelerinin dönemsel toplantı programlan. birlik üniversitelerinin görüşleri alınarak

Koordinatör Üniversite tarafından p|anlanır ve birlik üniversiteleriırin son toplanıda aldığı karar doğrultusunda
belirlenen ev sahibi üye üniversite tarıfından gerçekleştirilir.

. (j) Toplanıı_,-a ev sahipliği 1apacal Üniversite taratindan; ıoplantı yeri. tarihi ve program Koordinatör
Üniversiteye bildirilir. Koordinaıör Üniversiıe tarafından üyelere gerekli bildirimler yapılır.

1a) Üye üniversiteler gündem haftkındaki görüşlerini e-posta ile Ko<ırdinatör Üniversiteye iletir.
Koordinatör Üniversiıe, gündeme dair teklif ve görüşleri birleştirerck. oluşturulan gündemi AD|M
Universitelerine gönderir.

(5) ADIM Üniversiıeleri. katılımcıların doldurdukları 'loplantı Kaıılım F.ormlarını toplantı tarihinden
en geç bir hafta önce ıoplınıının yapılacağı üniversitele ileıir.

(6) Toplantü yapılan ev sahibi üniversite, toplantılar sonunda alınan tavsil,e niteliğindeki kararları
Kcıordinaıör tjniversitel,e resmi yazı ile iletir. Koordinaıör (jniversite. alınan kararları ADIM Üniversitelerine
resmi yazı ile bildirir ve web sayfasında yayımlar,

Tınflınn sorumluluklın
MADDE l0 - (l) ADIM tjniverşiteleri: her turlü işbirliği. oük projelerin gerçekleştirilmesi. her

düzeyde ve alanda ortah eıkinlik gerçekleştirilmesi gibi konularda bir|ik üniversitelerine öncelik verir.
(2) ADIM Üniversiıeleri bu Protokol çerçevesinde. toplantı konulanna u},gun olarak işbirliğinin

gelişmesi ve gerckli değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla toplantılara azami ölçüde katılım sağlar.
(3) ADIM t'Jniversiteleri. toplantı öncesinde ve sonrasında alınan kararların etkinliğini anırmak.

sonuçlınnı ö|çmek amacı1,1a Koordinatör Üniversiteye gerekli ve 1,eterli düzeyde bilgi|eri iletmek. verilerini
pa1, laşmakIa ;"üküm| üdür.

(a) Bu İşbirliği protokolü çerçevesinde üyelerin ve katılımçılann edinmiş oldukları gizli nitelik laşıyan
bilgilerin korunması ve bunların Protokolde öngörülen amıçların yerine getirilmesi dışında kullanı|maması
esastır.

(5) ADlM Üniversiteleri,6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruıııııası Kanunu kapsamındıki tüm kişisel
verileri korumakla, pay|aşmamakla ve kişilerin kişisel verilerini hiçbir surette aleyhlerine bir durum teşkil
edecek şekilde kul lanmamakla .vükümlüdürler.

(6) Koordinatör Üniversitenin bilgisi dahilinde ıaraflar. ül,elik sırasında ve üyelik sona erdikten s<ınra

bu Protokol kapsamında edindiği hertür|ü kişisel veriyi korumak için gerekli ıeknik ve idari önlemleri almakla

1,iİkümlüdürler,

Birliğe üye olmı
MADDE lı -(l) ADıM Üniversiteleri Birliğine iiy,e olnıak isteyen üniversite. kaıılım talebini içeren

senato kararın ı rektörl ük,,-azı sı i le Koordinatör Ü n iversitey,e i leti r.
(]) Katılım talebi. Koordinatöı Üniversite tarafından ADlM Üniversitelerinin ilk toplantısının

gündemine alınır.
(3) Katılım talebi. Rekıörlerin hazır bulunduğu birlik toplanıısında gizli oylanır ve üye tamsal,ısının salı

çoğunluğu i|e karar verilir.
(4) Katllım talebi kabul edilen üniı,ersite. kabul toplantısının kapanışında veya sonrasında Rektörünün

protokolii imııalaması ile birliğe dAhil oluı. İmzalanın proıokol metinlerinitı asıllırı Koordinatör t'-jni}ersite

tarafından aşivlenir.

Birlik üleliğinden çıkma ı,e çıkırılma



MADDE l2 - ( l ) ADIM Üniversiteleri Birliğinden çıkmak istel,en üye üniversitenin Rektörü taraftndan
çıkma talebi senato kararı ile birlikte re§mi }azı ile Koordinatör Ünirersiıele iletilir.

(2) Çıkma lalebi herhangi bir o_vlama işlemine gerek kalmaksızın işleme konulur ve üye Birlikten
ayrılmış sayılır.

(3) Koordinatör Üniı,ersite. üyelikten ayrılma karar ve işlemi ile ilgili olarak diğer birlik üyelerine biigi
verir.

(4) Üüelikten ayrılma halinde işbirliği ve <ı(ak yürütülen projelerin sürdürülmesi veva tanıamlanması.
toPlantıların düzenlenmesi ve sonuçlandırılması gibi konularda oluşmuş ı,eya oluşacak sorum|ulukların ıakitıi
ve uyuşmazlıkların giderilmesi Koordinatör Üniversite başkanlığında oluşturulacak onak konıisyonlar
nıarifbti1,1e gerçekleştirilir.

(5) Yapılan toplantılaıa üst üsıe,t kez hiçbir kaıılımcı göndermelen ü_v-e üniveısitenin ü_v.eliği.
bilgi|endirmeye rağmen takip eden toplanııya katılımcı göndernıediği takdirde o1.,lamal,a gerek kalııaksızın
sona erer.

(6) Üy-elikten çıkarılmaı Koordinatör tlniversite tarafınılan. çıkarılan üniversiıe dahil tüm üyelere
hildirilir.

Yürürlük
MADDE l3 - ( l) Bu Protokol Birliğin ilk toplantısında Rektörlerce imzalandığı tarihte 1.ürürlüğe girer.
(]) Bu Protokolün kabulü ile birlikte kurucu protokol !üritrlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
MADDE 14 - ( |) Bu Protokol. ADIM işbirliği üniversiteleri rekıörleri tarafından !,ürütülür.



Ek_ı

ADIM Ünivergiteleri Birliği üyesi üniversiteler

l. Aldın Adnan Menderes Ünircrsiıesi
2, Afoon Kocaıepe [-'nirersiıesi
3. A§onkaıahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
{. Antalla Bilim İ'Iniversiıesı
§. Balıkesir Üniversiıesi
6. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
7. Bilecik Şeyh Edebali Ünitersiıesi.
E. Burdur Mehmet Akif Erso! İ'ınir ersitesi.
9. Çanakkale Onsrkiz Man İInirersitesi.
l0. Eskişehir Osmangazi İ]niversitesi.
l l. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.
l 2. Kütahya Dumlupınar Üniversiıeşi.
l3. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
l4. Manisa Celal Balar fıniıersiıesi.
l5. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
16. Pamukkale Üniversitesi.
l7. Süleyman f)emirel tiniversitesi.
t8. Uşak Üniversiıesi.
19. Yalova Üniversiıesi,
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