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Amag
MADDE 1 - (1) Bu Protokoliin arnact; Protokole taraf iiniversitelerin birikimlerinibir arayagetirerek,

oftak sorunlara goziirn tiretmek, yiiriittilecek her tiirlti bilimsel ve teknolojik araqtrrma-geligtirme projeleri,
akademik ve idari iqbirlikleri, efiitim-6[retim, sportil, sosyal ve kiiltiirel alanlardaki iqbiilikierine dair omak
gahgmalar ile ilgili esaslart belirlemek ve iyi uygulama drneklerinin yaygrnlagtrnlmasrnr safilamaktrr.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Protokol; ADIM Universiteleri Birli[ine katrlrm, taraflann iqbirligi ve oftak

yt.ikiimliiltiklerine iligkin ana usul ve esaslan kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Protokol,254l sayrh Yi.ikseko[retim Kanununun 4lc,12leve 12lg rnaddelerine

dayanr larak hazrrlanmr gtrr.

Taraflar
MADDE 4 - (1) Bu Protokoltin taraflan; iqbirliSi oluqturmug ve Protokole katrlmrg olan "ADIM

Universiteleri" olarak ifade edilen Ek- 1'de yer alan iinivers=itelerdir.

Tanrmlar
MADDE 5 - (1) Bu Protokolde gegen;
a) ADIM Univers.iteleri Birlipi: Ek-1'de yer alan iiniversiteler tarafrndan olugturulan birliIi,
b) Koordinator Universite: Birlik tiyesi iiniversiteler tarafrndan i.ig yrl siire igin segilen ve

sekreteryasrnr yiiriitmekle gorevli iiniversiteyi,
c) Rektor: Ek-1'de yer alan tiniversitelerin rektorlerini,

birliIin

9) Web Sayfasr: Birlik tiyesi iiniversiteler tarafindan oluqturulmug olan ve Koordinator Universite
tarafi n dan yon eti 1 en (_t:tf \t.itdj&tIg. 11) i ntern et s ites i n i,
ifade eder.

Genel esaslar
MADDE 6 - (1) Birlik,2001 tarihli kurucu protokoliine gore "ADIM Universiteleri" olarak

isimlendirilmigtir.
(2) ADIM Universiteleri, birikimlerini bir araya getirerek ortak sorunlara goziim iiretrrek igin her

dtizeyde iqbirli[i olugturur.
(3) Birlik; her ttirlii bilirnsel ve teknolojik araqtrrma-geliqtirme projelerinin, akademik ve idari, e[itim-

o[retim, sportif, sosyal ve kiiltiirel alanlardaki iqbirliklerine dair ortak gahgmalann yiiriiti,ilmesini teqvik eder,
kolaylagtrrrcr tedbirleri alrr ve faaliyetlerin gergekleqmesini sa[lar.

(4) Birlik iiyelerinin tamamtntn veya bir krsmrnm bu Protokol gergevesinde gergeklegtirdi[i igbirli[i,
proje ve etkinlikler ile sonuglan hakkrnda Koordinator Universiteye gerekli bilgiler aktanlrr. Koordinator
Universite bunlan i.iyelerine bildirir ve web sayfasrnda duyurur.

(5) Birlik, iiyeleri arastnda iyi uygulama orneklerinin yaygrnlagtrnlmasrnr sa[lar.
(6) Birlifin protokoliinde defiiqiklik veya protokole ek yaprlmasr, iiye tamsayrsrnrn tigte ikisinin uygurl

goriigii ile gergeklegir.

Koo rdinatiir i-Iniversite ve birlik sekretar-vasr
MADDE 7 - (1) ADIM Universiteleri Birliginin sekretaryasr, ADIM Universitesi rektorlerinin onayr

ile Koordinator Universite olarak belirlenen iiniversiti tarafindan yiirtittiltir.
.. (2) Koordinator Universitenin gorev stiresi iig yrldrr. Gorev siiresi dolan iiniversitenin yerine ADIM
Universiteleri rektorleri tarafindan oy goklugu ile yeni bi. tiy" i.iniversite Koordinator Universite olarak segilir.
Talep olmarnasr halinde, daha once gorev almayan i.iniversiteler arasrndan alfabetik slraya gore belirlenir.

(3) Koordinator Universite tarafindan, web sayfasrnrn hazrrlrk ve giincelle."ii, h". tiirlil tanrtrcr ve
bilgilendirici brogiir ve benzeri dokiimanrn basrm ve da[rtrm igleri yaprlrr.

(4) Birlifiin web sayfasr kullanrm yetkisi ile argivlerne iqlernleri Koorclinator Universiter-rin
sorunrlulufundadrr. Koordinator Universitenin defiqmesi ile her ttirlii yetki, yazit ve gorsel argiv yeni
Koordinatdr Un iversiteye devreclilir.
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Birlik toplantrlart
MADDE 8 - (1) ADIM Universiteleri, ola[antistii bir dururn olmamast halinde yrlda en az iki kez

Koordinator Universitenin ga[rtst iizerine toplanrr.
(2) Toplantrya katrlacak akademik ve idari birimler, birlik tiniversitelerinin goriiqleri altnarak

Koordinator Universite tarafindan belirlenir.
(3) Birlifin oluqtufu tarihter-r itibaren siirdiirillen idari toplantrlar baqta ohnak izere, her ti.irlii birlik

toplantrsrna tarih-sayr verilir ve toplantrlarda altnan kararlar ilgili birimlere duyurulur.

Toplantrlartn yaptlmast ve kararlar
MADDE 9 - (i) bir sonraki toplantrya hangi Universitenin ev sahiplifii yapaca$r ADIM Universiteleri

Rektorleri taraflndan bir onceki toplantrda belirlenir.
(2) ADIM Universitelerinin donemsel toplantr programlan, birlik iiniversitelerinin gortiqleri altnarak

Koordinator Universite tarafindan planlanlr ve birlik tiniversitelerinin son toplantrda aldr[r karar dofrultusunda

belirlenen ev sahibi iiye iiniversite tarafindan gergekleqtirilir'
(3) Toplantrya ev sahipli[i yapacak Universite tarafindan, toplantr yeri, tarihi ve program Koordinator

Universiteye bildirilir. Koordinator Universite tarafindan fiyelere gerekli bildirimler yaprlrr.

1+1 Uye iiniversiteler giindem hakkrndaki goriiglerini e-posta ile Koordinator Universiteye iletir.

Koordinator Universite, gtindeme clair teklif ve gortigleri birlegtirerek, oluqturulan giindemi ADIM
Universitelerine gonderir.

(5) ADIM Universiteleri, kattltmctlann doldurduklan Toplantr
en geg bir hafta once toplanttntn yaptlacafr tiniversiteye iletir.

(6) Toplantr yaprlan ev sahibi iiniversite, toplantrlar sonunda altnan tavsiye

Koordinator Universiteye resmi yazr ile iletir. Koordinator Universite, altnan kararlan ,

resmi yazr ile bildirir ve web sayfastnda yayrmlar.

Katrhm Formlartnt toplantt tarihinderl

niteli[indeki kararlan
ADIM Universitelerine

ilniversite, kabul toplantlslnln kapantgrnda veya sonrasrnda Rektoriintin
olur. imzalanan protokol rnetinlerinin astllart Koordinator Universite

Tarafl artn sorumluluklart
MADDE 10 - (l) ADIM Universiteleri; her ttirlti iqbirlifii, oftak projelerin gergeklegtirilmesi, her

diizeyde ve alanda ortak etkinlik gergekleqtirihnesi gibi konularda birlik tiniversitelerine oncelik verir.

(2) ADIM Uliversiteleri bu Protokol gergevesinde, toplantt konulartna uygurl olarak iqbirli[inin
geligmesi ve gerekli de[erlendirmelerin yaprlabihnesi amactyla toplantrlara azarni olgiide kattltm sa[lar.

(3) ADIM Universiteleri, toplantr oncesinde ve souraslnda altnan kararlartn etkinlifiini afttrmak'

sonuglalnr olgmek amacryla Koordinator Universiteye gerekli ve yeterli diizeyde bilgileri iletmek, verilerini

paylagmakla yiikiirn ltidiir.
(a) Bu iqbirli[i Protokolii gergevesinde tiyelerin ve katrhmcrlarrn edinmiq olduklan gizli nitelik taqryan

bilgilerin korunmasr ve bunlann Protokolde ongoriilen amaglann yerine getirihnesi drqrnda kullantlrnamast

esastrr.
(5) ADIM Universiteleri, 6698 sayrh Kigisel Verilerin Korunmasr Kanuuu kapsamtndaki tiim kiqisel

verileri torumakla, paylaqmamakla ve kiqilerin kigisel verilerini higbir surette aleyhlerine bir durLrm teqkil

edecek gekilde kul lanmamakla yi.iktimliidiirler.
(6) Koordinator Universitenin bilgisi dahilinde taraflar, iiyelik strastnda ve tiyelik sona erdikten sorlra

bu protokol kapsamrnda edindi[i her ti.irlii kiqisel veriyi korurnak igin gerekli teknik ve idari onlemleri ahnakla

yiikiimltidtirler.

Birlifie iiye olma
MADDE 11 - (l ) ADIM Universiteleri Birlifine tiye olmak isteyen tiniversite, katrhm talebini igeren

senato karannr rektrirli.ik yaztst ile Koordinalor Universiteye iletir.
(2) Katrhm talebi, Koordinator Universite tarafrndan ADIM Universitelerinin ilk toplanttstntn

gtindemine altntr.
(3) Katrlrm talebi, Rektorlerin hazrr bulundufu birlik toplanttstnda gizli oylantr ve iiye tamsaytsttrtn salt

gofiunlufu ile karar verilir.
(4) Katrhm talebi kabul edilen

protokolii imzalamast ile birlifie d6hil
tarafindan argivlenir.

Birlik tiyelifinden grkma ve grkanlma
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MADDE 12 - ( 1) ADIM Universiteleri Birlifiinden grkmak isteyen tiye iiniversitenin Rektorti tarafindan

Erkma talebi senato karan ile birlikte resmi yazr ile Koordinat6r Universiteye iletilir.
(2) Qrkma talebi herhangi bir oylama iqlernine gerek kalmaksrzrn iqlerne konulur ve [iye Birlikten

ayrrlmrg sayrlrr.
(3) Koordinator Universite, i.iyelikten aynlma karar ve iqlerni ile ilgili olarak difier birlik tiyelerine bilgi

verir.
(4) Uyelikten aynlma halinde igbirli[i ve oftak yiiri.itiilen pro.lelerin siirdiiriilmesi veya tamamlaumast,

toplantrlann di.izenlenmesi ve sonuglandrrrlmasr gibi konularda oluqrnug veya oluqacak sorumluluklann takibi
ve uyugmazhklann giderihnesi Koordinator Universite baqkanlrfirnda oluqturulacak oftak komisyonlar
rnarifetiyle gergeklegtiri lir.

(5) Yaprlan toplantrlara iist tiste 4 kez higbir katrlnncr gondenneyen tiye iiniversitenin iiyelifi,
bilgilendirmeye rafrnen takip eden toplanttya katrlrrncr gdndennedi[i takdirde oylamaya gerek kahnakstztn

sona erer.
(6) Uyelikten grkanlma; Koordinator Universite tarafindan, grkanlan tiniversite dehil ttirn iiyelere

bildirilir.

Yiiriirliik
MADDE 13 - (1) Bu Protokol Birlifiin ilk toplantrsrnda Rektorlerce imzalandr[r tarihte yi.iri.irlii[e girer.

(2) Bu Protokoliln kabulti ile birlikte kurucu protokol yiiriirliikten kaldrrrlmrqtrr.

Yiiriitme
MADDE 14 - (l) Bu Protokol, ADIM iqbirlifii iiniversiteleri rektorleri tarafindan yiiri.itiiltir.

3'
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Ek-1

ADIM tiniversiteleri Birlifi iiyesi iiniversiteler

1. Aydrn Adnan Menderes Universitesi
2. Afiron Kocatepe Universitesi
3. Af,,onkarahisar Saflrk Bilimleri Universitesi
4. Antalya Bilim Universitesi
5. BahkesirUniversitesi
6. Bandrrma Onyedi Eyliil Universitesi
7. Bilecik $eyh Edebali Universitesi.
8. Burdur Mehrnet Akif Ersoy Universitesi,
9. Qanakkale Onsekiz Mart Universitesi,
10. Eskiqehir Osmangazi Universitesi,
11. Isparta Uygularnalr Bilimler Universitesi,
1 2. Ktitahya Dumluprnar Universitesi,
13. Ki.itahya Sa$rk Bilimleri Universitesi,
14. Manisa Celal Bayar Universitesi,
15. Mu[la Srtkr Kogman Universitesi,
16. Pamukkale Universitesi,
I7. Stileyman Demirel Universitesi.
18. Ugak Universitesi,
19. Yalova Universitesi.
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Aydrn Adnan Menderes Universitesi
Rektorii

Prof. Dr. Nurul
Afyonkarahisar i Universitesi

iversitesi

-Universitesi

Prof. Dr. KamilQOLAK
Eskiqehir Osmangazi Universitesi

Rektor V.

tV,Urt L (rn
Prof. DtKaztm UYSAL

Kiitahya Dumluprnar Universitesi
Rektdrti

Prof. Dr. Ahmet KUTLUHA
Pamukkale Universitesi

E//e
Prof. Dr. Ekrem SAVA$

Uqak Universitesi
Rektdrti

Prof. Dr. ismail YUfSEK
Antalya Bilim Universitesi

Rektorii

Plof. Dr lker H

Stiley Derni
Rek

Prof. Dr. .dem K
ehm :t

Prof. Dr. Ahmet ATAQ
Manisa Celal Bavar Universitesi

ygulamah Bilimler Univers

Prof. ural KAVUN
BilimleriUni'

ufila Srtkr Kogman Universitesi

Rektdrii

Prof. Dr. Osman SelEuk Prof, Dr,
Afuon

Prof. Dr.
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