
1 

 

 

1- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 
ARASINDA YAPILACAK İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜ 

 

2- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 
ARAŞTIRMA KURUMU ARASINDA DOKTORA BURSLARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ 

 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK 

ARAŞTIRMA KURUMU ARASINDA YÖK-TÜBİTAK DOKTORA PROGRAMI 
PROJESİNE İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

 
1- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ARASINDA 

YAPILACAK İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE PROTOKOLÜ  

Üniversitelerde üretilen nitelikli bilgi birikiminin toplumsal-ekonomik faydaya ve kazanıma 

dönüşmesinin sağlanması hususunda önemli adımlar attık. Atmaya da devam edeceğiz. 

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalayacağımız çerçeve protokolü de tam da bu 

amaca hizmet eden çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.  

Bu çerçeve protokol kapsamında;  

- Üniversitelerin sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve enstitüler ile birlikte araştırma ve 

teknoloji geliştirme faaliyetlerine aktif katılımını sağlayacak programlar ve projeler geliştirmesi 

hususunda işbirliği yapacağız.  

- Sanayide ihtiyaç duyulan belirli mesleklere yönelik nitelikli ara insan gücünün meslek 

yüksekokullarında sanayi ile işbirliği içinde yetiştirilmesi ve sanayide istihdamlarının teşvik 

edilmesine yönelik ortak çalışmalarımıza hız vereceğiz.  

- “Yeni YÖK” olarak başlattığımız üniversitelerde “misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması 

projesi” kapsamında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı ve ilgili kuruluşları ile yakın 

işbirliği içinde çalışacağız.  

- Üniversitelerin ve akademisyenlerin araştırma, yenilikçilik ve girişimcilik boyutlarındaki 

performanslarının ölçülmesi ve izlenmesi hususlarında ortak çalışmalara imza atacağız.  

- Yurtiçi ve yurtdışı doktora burs ve araştırma programlarının desteklenmesi ve izlenmesi 

süreçlerini işbirliği içerisinde yürütmeyi arzu ediyoruz.  
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- YÖK olarak belirleyeceğimiz üniversitelerdeki doktora öğrencilerinin TÜBİTAK merkez ve 

enstitülerinde yürütülen projelerde yer alması konusunda işbirliği yapacağız. 

 

2- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

KURUMU ARASINDA DOKTORA BURSLARINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

Ülkemizde doktora öğrencilerine sunulan burs imkânları hususunda TÜBİTAK ile daha yakın 

çalışmak istiyoruz. Bu amaçla, imzalayacağımız protokollerin ilkinde tümüyle bu konuya 

odaklanıldı. Bu protokol kapsamında; 

- Başkanlığımız tarafından yürütülen YÖK 100/2000 ve YÖK-YUDAB Programları ile 

TÜBİTAK’ın ilgili destek programları kapsamında doktora öğrencilerinin desteklenmesi ve 

izlenmesi süreçlerini TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz.  

- Bu protokol kapsamında, ülkemiz öncelikleri doğrultusunda doktora öğrencilerinin 

yetiştirilmesine öncelik vereceğiz.  

- Doktora öğrencilerinin seçimi, bursluluk süreçleri ve bursiyerlerin desteklendikleri süre 

boyunca izlenmesine ilişkin hususları, ortak oluşturacağımız Koordinasyon ve İzleme 

Komitesi aracılığıyla takip edeceğiz.  

 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 

KURUMU ARASINDA YÖK-TÜBİTAK DOKTORA PROGRAMI PROJESİNE İLİŞKİN 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ  

TÜBİTAK ile imzalayacağımız ikinci protokol aracılığıyla: 

- Başkanlığımızca belirlenen üniversitelerimizdeki doktora öğrencilerinin edindiklerini bilgileri 

projelerde doğrudan uygulayabilmelerine imkan tanıyacak bir girişimin eşiğindeyiz. Bu 

hususta ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok stratejik alanda projeler yürütmekte olan TÜBİTAK 

merkez ve enstitülerinden istifade edebileceğimize inanıyoruz.  

- Üniversitelerde doktora öğrenimlerine devam eden öğrenciler TÜBİTAK enstitülerindeki bu 

Ar-Ge çalışmalarına dâhil olabilecekler.  Ulusal büyük çaplı Ar-Ge projelerinde yer alabilme 

imkânı kazanmış olacaklar.   

- Saha deneyimi olan TÜBİTAK enstitülerindeki doktora derecesine sahip deneyimli 

araştırmacılar, projelerde yer alacak doktora öğrencilerinin İkinci Tez Danışmanı olabilecek. 


