Yurtiçindeki Yüks ekögetim Kurumlan Atasında Ortak Lisans üstü
Egitim Protokolü Hazıılatırnasma Ilişkin Yönerge

,zlııaç
Madde 1. Bu yönetgenin amacı; faıklr üniveısiteleı atasrıda ortaklaşa yiirütiilecek Ortak
Lisansiistü Pıogıamırrırı uygulama esasla:ıru diizen]emekü.

KaPsan
Madde 2. Bu yönerge ortak üsansüstü progtafiırna ögrenci kabulü, müfıedat, srıav,
değerlenditme, devam, |zn, veri.lecek diploma gbi progralnrn başlangıcından
sonuçlandıılrncaya kad,ar ortak lisansüstü progıamda yapıJacak uygulamalata ilişkh

hükiimleri kapsaı.

Dalanak
Madde 3. Bu

yöneıge ; 16 Temtnuz 1999 tatihli ve 237 57 sayü Resmi Gazeteıie
yayıtn-lanan, 1983 tarihü Lisansüsrü Eğitim oğretim Ensdrülerinin Teşkilat ve işleyiş

Ek Madde 7 ve 22 Şııbat 2007 tarih]i ve 26442 sayıJ:, Resmi Gazet.de
'Yükseköğıetirn
Kurumlarınrn Yurtiçindeki Yüksekögıerim Kuıumlaııyla
ryrımlalln
ortak Lisansüstü Eğitim ve Ögretim Progıamları Tesisi Hatrİl«nda Yönetmelik''
hükümleıi dayanak alrnaıak hazırlanmrştrı.
Yönetmeüği

Tanım/ar
Madde 4. Bu yönetgede geçen tedmleıiı tanrmlarr;
Ortak Enstjtü Biı lisansüstü prog(amı (yüksek Lisans vefveya doktora progıamr)
ortaklaşa yüıüten enstitületin her biri.

Yüfitiicü Enstitü Ortak enstiületden öğıenciük işlemlerini yürüten

enstitü.

yürütücü enstitü; öğıencinin başı,uıu, kayıt, ders
alma, sraavlaı, m.zrniyet gibi tüm
öğıenciik jılemleri ile ilgü kayıdarı tutaı ,.e yüıünir. Ortak enstitüler, h.rrgi .nstitti
dalı/ d,a|lan için ottak enstitületden hangisinin yürütücü enstitü "olacağını
_anabilim
kendi aralarında kaıaılaştrııılat.

ortak, I,isansüstü Prog,ıamı Yiirütme Kurulu (1LÜPYK}. o tak enstitületin
müdüıleıi ile ottak lisansüstü pıogıamlaıınrn Enstitü Anabilim Da]ı (EABD)
başkanlaırndan oluşut.

Öğrenci

Ottak lisansüstii (yiiksek lisans/doktota) ptogtamrıa kayıt yaptıtan kişi.
Tez .Daaışmaaı : Yiiırönicü enstitiinün EAB dalr başkanr taıafrndan öneıi]en ve
olupyk tatafrndan tez danrşmanr olatak atanan oıtak EAB dalianndan birinde
görevli öğtetirn üyesi.
:

O_rtak Tez Daaışmaaı: Oıtak EABD'latrndan hangisinden tez danrşmanı atandl)ısa
diğer EABD'ndan da ikinci bit öğtetim üyesi "ottak Tez Danışmanı" ol"tak atanu.'

Tez İzleme komitesi: Het bir öğenci için kurulan, oıtak enstitii]eıin her biıinden en az
üye olınak üzeıe, toplam üç öğtetim üyesiıden oluşan komitediı. ortak enstitüerin
bİrİndeı; bİrİ tez daruşmarıı ve ğeri ilgili enstitii anabilim da.lından veya başka bir EAB

biı

diğeri ilgü enstitü
diğeı enstitüden Oİ "i'i\ darusman
daindan oLmak üzere iki üye ileglİ
dört iiyeden
a,l"a^n oLmak üzere fü üye ve toplam
J
başka
veya
da]ııdan
anabilim
oluşur.

7nak ProgramJat7 n Amacl

akademik işbirliğini ve
ünivetsite
ıki
pıoglamr,
lisansüstü
Oftak
5.
Madde
:il,fd,*
ve ortak programa
bir araya ged-rerek zengirılesıirmek
e*ıteşirni sağlamak, gtiçltl t""h"rİ,ı
egiti_-ag,"'i- ,l,,l"-, sağlamak ı,e
en üstün ;;;;-;"'O^rla,d"
katılan öğrencileıin
aıaşhfma imkan vermek aınacfir taşır,

}rt ak ProgramJann Yü rii tii]m

e

si

Kurulu (OLÜPYK), oıtak lisansüstü
Oıtak Lisansüstü Progtamr Y*_i,rn,
karan alrı ve uygulanmasırı sağlaı,
pogıam(aı)ınuı 1urü'llrn"-, il,ş-l,;İl",

Madde

6.

't'lt'

ortakenstiti,i]er;oLÜPYi<,rIüİıkarar\antııkendiyönetirnkunr]lanruıonayrndangeçirirler.
y""yl sonunda olmak üzeıe, en az iki kez
OLüPYK, her yanlıl, b- y",;;;-;'dig,n
toplarır.

yapıJrr, Ancak, ortak enstitü müdüılerinin
Toplantılaı normal olaıak, 1ıirünicu enştitüde
rojl""n çağr:Jan ıürütücü ensutü müdiirii
keranyla diğer o,ok ","o*o]-J,-y"pübi]",
y,pjyo"^, o ensddinün müdürü toplanuva
utaBndan yapıJr-r. Toplanu r,",,gi J"Jutua,
başkanJık edeı.

sayrsı ise bu
sayısrrrın üçte ikisidir, Karar yeter
rop1.on yeteı sayrst OLÜPYK'n,:ı üye
k nnu" llye sa},lsıfln salt çoğunluğudur,

Oğenci lfubutü ve Ba§afl Koşullaıl
öğrencileıin kabul ve başaır Şartlaıı yazıIarak
Madde 7. ortak lisansüsrü progtamlara
protokolde belirlenir.
uyruklu öğrenci de kabul edilebiür, I(abul
Oıtak lisansüstü progfaı na vabancr
'b.lirl..,it'r. ortak enstitülerin yönetim kurulIaıının
koşullarr OLÜPYK taıafrndan
onayrndan geçirilir,

Eğtim Siircsi, Kredilet, Not Sistemi
Madde

8.

Ortak lisansüstü prograrnrna kabul

Akademjk Başarısızllk
edi]en öğrenci, yürütücü_ ,l,ddJ:, |,ir
yiirütiilür,

ve

diger işlemieri bu Enstitü tarafiıdan
ı"y"
"
;;;;; ;. h""rıir,ii "gi,i,i ,trr"li"
kay,ıü öğrenciler, her fü üniversitenin kütüphane,

Madde 9. Ortak lisansüstü progıamına
bakrrnırıdan bu üniversitelerin kendi
laboratuvaı, atölye vb, "],"-"İd;" yu^,\^*İ^
öğencileri gibidiı.
a]ması zoruı]u asgari toplam dets krcdisi
Madde 10. Ortak ]isansüstü ptognmında ögrencinin
miktan OLÜPYK taıafr.ndan kararlaş trrrlır,
enstitiiniin not sistemi kulları]ır,
Madde 1l_ Ortak lisansiistü pıogrammda yiiıüücü

Madde]2.Öğ*n.ininottakenstitiiletinherbiıindenaidğderslerin]<redilednintoplamı,a.lmasr
az olamaz,
).J" "Uıı.3g. toplam ders kıedisi miktaırıın üçte birinden
i_lc iJgili olarak bu yönergede hüküm
Madde 13. Ortak ]isansüstü progıamflın yiirütüimesi
lisansüstü. yönetrneliği hükiim]eri uvgulanrr,
bulunmayan konularda yllnirticİ enstiünün
başansızlık veya başka nedeıleıle
Ortak lisaısiistü p.og,"-l*İ,İ-"iiteleıi ıte akadernik

2

3

ilgili mevzuat hükümleri
öğıencinin üşiğınin kesilmesi hususlarrnda yüıütlükteki
geçeılidir.

OrtakDipJoma

ile tamamJavan öğıenciye, i]gı]i enstiniler
Madde 14. Ortak lGansüstu programlru başaıı
,r-"or]"d.rgr- bellıten biı mezuniyet beğesi verilir,
taıafiıdan oftak üsansüstü P.Ş*-]

İzjıı]eı

koşulu ile 9ğ'1":'y: her iki 11suünü1
Madde 15. Zorunlu neden]erle ve belgelenmek
yıl izin vedl.ebifu, lzinde geçen süre azamr
mutabakab ile biı yanyı-l veya bir ^k,j"rrik
süıesi boyunca kullarlı]abi]ecek toplam izin süresi,
öğredm süıesinden sayrlmaz, Ğ;
olamız,
n3rmal ögrenm süesinh yansından faz|a

Disiplin triil«im]erj

tabi
her iki kurumun disipliı yönetmeliğiıre
Madde 16. Öğıeociler egitim için bulunduk]an
oluı.

Uyg uI ana c ak Diğe r Hii kıimle t
imzalanac-ak_ protokollerde hüküm
Madde 17. Bu yönetgede ve üniversiteletce
yuruten üniversiteletin kendi
;;İ;"y"" drroha,da ortak ]isansüstü pıogramı
uygularur,
mevzuau'ile Yüksekögıetim mevzuah
Pro

t

okolün Yti ni rlüğe Gi rm

es

i

üniversitelerin ıektörleri

düzenleyen
Ptotokolleı oıtak lisansüstü program(ar)ıru
L}ii- yİrırıJg., gir"r. Protokollerde
tarafinda imzalaııı ," ;_r.ırrraiŞ

Madde

18.

değişi.}dik yaprlmasr

aynı usule tabidit.

protokolün yürütmesi
pıogtam(ar)ıru düzenleyen üniveısitelerirr
Madde 19. Protokoller oıtak lisansüsrü bu yetkilerini ilgili enstitü müdürleıiıe
yiiırüriıliir, Rektötlet
rektörleri tatafrrıdan
devıedebilirler.

Yfrrüane

l(urulu Başkaru
Madde 20. Bu yönetge hükiiırnleıini Yükseköğıetim

1,iitütür,

3

