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Protokol yapalı taraflar; Bartıı-ı Üı-ıiversitesi ile Büleı-ıt Ecevit Üniversitesi, aşağıclaki maddeler

husı'lsı"ında anlaşmlşlard ır.

giRİxcİ göLüNü
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (l) Bu protokol, Baı1ın Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Geııetik
Anabilim Dalı ile Bülent Ecevit Üııiversitesi Biyo1oji Anabi1im Dalı arasında oıtaklaşa
Lisansüstii (Yüksek Lisans) Eğitim Programl yürütülmesini amaçlamaktadır.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu protokol, Baftın Üniversitesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi arasında oıtak
lisansüstü (yüksek lisans) programlarııı açılma sürecini, öğrenci seçimi ve kabulünü, öğrenim iicretini,
Slnav Ve değerlendirme, devaı-n, izin, azami süreler, mezuniyet şaı1ları, ortak diploma verilmesi ve
eğitim-öğretim i le i l gili ınaddeleri kapsamaktadlr.
Dayanak

MADDE 3 - (1) Bı-ı protokol, Yiikseköğretim Kı-ırı-ıIu Başkanlığı taraflndan 22.02.2007 tarih
Ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yaylmlanan "Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçilıdeki

Yiikseköğretim Kurumlarıyla oıtak Lisansüstü Eğitiln ve Ögretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik" hiikümleri ile bu yönetmeliğe dayanak oluştı-ıraı-ı 4.l 1 .l98l tarih ve "2547 sayı|ı
Yükseköğrötim Kanı-ını-ı"ı-ıun i gi 1i ııadclelerine dayanmaktadıi.
l

'l'anımlar

MADDE

4

- (ı) Bu

protokolde geçen terimleriı-ı tanııı"ıları:

a) oı_tak Eı'ıstitii (oE): Molekiiler Biyolojive Genetik ile Biyoloji Anabilim Dalı Lisansiistü
(Yı;ksek Lisans) programlnt ortak y|irliteıl Baı1ın Üniversitesi ile Bülent Ecevit üniversitesi Fen
Bilimleri EnstitüIerinden lrer biri.

b) ortak Lisansüstii Programı Yiiriitme Kurulu (oLUPYK): Bartıı-ı üniversitesi ile Bülent
Eçevit Üniversitesi Enstitü ır-ıiidiirleri iie onak Iisansüstii (yıiksek lisans) programlnln EnStitıı Anabilim
Dalı (EABD) başkaı-ılarındaıı oluşur.

c) Tez danışınanı: Yiirütiicü eı-ıstitüııiiıı EABD başkanı tarafından önerilen ve oLüpYK
taraflırdan tez danışmaı'ıı olarak ataı-ıaı'ı ortak EAB dallarından birinde görevli öğretim üyesi.
ç) oıtak tez danlşmanı: oı1ak EAB dallarının haırgisinden tez danışmanı atandıysa diğer
dalından da ikinci bir öğretim iiyesi "oıtak Tez Darıışmanl" olarak atanır.

"

d) Öğreııii:

EAB

oıtak lisaı-ısfistü (yiiksek lisaırs) programlna kayıt yaptıran kişi.

e) Yiirütücii enstitii (YE): oı_tak enstitıileriıı öğrencilik işleınlerini yüriiteı-ı enstitii.

Yiirıit|icü enstitii; öğrenciııiıı başvuru, kayıt, ders a]ına, sıı-ıavlar, mezuniyet gibi tüın öğrencilik
işlemleri ile ilgili kayıtları tlıtar Ve yürütür. Bıı protokolde, MolekiiIer Biyoloji ve Genetik Anabilim

Dalı ile. Biyoloji Anabilim Dalı için açılacak ortak lisansüstü (yüksek lisans) programında
Baı1ın Üniversitesi Fen Biiimleri Enstitüsü yürütücü enstitüdür.

h

ixixci röı-iııvı

ortak Programın Amacı ve YürütüImesi

ortak programıfl amact
]\'{ADDE 5 _ (1) Bu protokoi, iki iiıriversite arasında akademik işbirliği ve etkileşinı
sağlanıavı" proglama katılan öğrenciIeı'in iist diize,vde eğitinı Ve öğretinı alınalanı1ı,
l<urumların tecrübe Ve imkÖnlarını azami derececle akaclenıik fa.vr1a.va ciöırüştürmeyi
lıe de flenıckıcdiı.
ortak programtn yürütü!ınesi
MADDE 6 _ (1) ortak Lisaıısüstii Programl Yüriitme Kurıılu (OLüPYK)" Moleküler
Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı ile Biyoloji Anabilim Dalı ortak lisaıısüstü (-vüksek lisans)

proglamlnlıı 1ıtirüttilmesiıre itişkiıı lıer türlü kararı alır ve uyguiann-ıaslnı sağlar'
oıtak
enstitüler; oL[Jü'YK'nlı-ı ]<ararlarıııı keııcii yönetiln kı-ırullarıı-ıılı onaylna Sul-}ar.
Hııstitriler her
yarıyıl için; biri yarıyıl başıırda diğeri ,v_ariyıl sonlıırda olmak iizere. en aZ iki lçez toplaırır.
Toplantılar norınal olarak, yürütücü eırstitı-lc]e yapıhr. Ancak, ofiak enstitıi mıidürlerinin
kararıyla diğer ortak enstitlide de yapılabilir. Toplantı
çağrıları yüriitücü enstitü ınüdiirü
taraflndaıı -vaplIlr. T'oplantl lıangi ei]Stitıide yapılıyorsa. o enstittinün ııüdürü top1antıya
l'ıaşkanlık eder. Toplaı-ıtı yeter SaylS1, üye sayısıııın üçte ikisidir' Karar yeter sayısı
ise bu
kı"ırul ıın ü,ve

saYıslırın salt çoğ

uınl ıı ğu<l uır.

üçüxcü göıüü\4

Ögrenci Kaliulü ve Başarı Koşulları, Öğretim Üyesi Görevlendirme, Krediler ve
Nat
Sistemi, Akademik Başarısızlık
Öğrenci kabutü ve başarı koşulları
n'{ADDE 7 _ (1) Ögreırci, kabıilünden mezun olı-ulcaya kacjaı tüın işlenrleriııi
kaydolduğu enstitii ile yıiı'ü1'ür ve bı-ı enstitünıin yönetııreliğine tabi o1ur.
(2) oğıeıici alımı için yirpi}an ilan, başvurı-ıIarın kalıı-ılü, değerleırdiıi1ııesi Ve
51nav
işJenı1eri iıürtitüc ü en Stitıı taraflıı daıı

(3)

5ıü

rütül üı-.

Giıiş sınaı'ları yüriitücü eııstitüye bağlı ilgili anabiIim

yüriitücü enstitii taralıırdaır ilan edilir.

c1alları taı-aflnrjan

yapılır

r,e

(4) Türk vataırdaşl olmayan öğrenci1er cleııklik koşullarıni yerine getirdikleri

takdirde. 5'üriirlükteki diğer nıevzı-ıat hıiktiınlerine göre plograma kabııl edi1ebilir1er'
(5) Öğrenci" ttiıı-ı ka1''ıt kablıl ve öğreniın ücreti ödeme iş1eıılerini yasa]
süresj
içerisiııde ilan er]ileıı eııstitüde yaptlrlr.

Öğretim ü-vesi göreı,leııdiı-nıe
h'{ADDE 8 _ ( i ) Lisansüstii (yüksek lisans) eğitin-ı prograınlarınıir
1,,'ürütülnlesinıle
ihtiyaçlar dikkiıte ahııarak YE ve oE araslncia öğretinr ıivesi görevlendirilebilir.
Krediler ve not siste,pi
.
I\'{ADDE 9 * (l) oıral< iisansüstii (yiiksek lisaı-ıs)
1rrogranlırıda öğrenciırin alnıası
zorunlu asgari c]ers kredi nıiktarı oLilPYK tarafından kararlaştlrılır' ortak lisansiistii
(yiiksek
lisans) progranrıılda. iıiııütücii enstitünıiıi not sistenri kııllanılır' Öğrencinin.
ortak enstitülerin
her birinden aldığı derslerin kredileriııin toplanrı, alnıası zorunlu oian asgarri toplam
lı.edi
miktarııııır iiçte birinden az oitamaz,'

Akademik başarısızlık
MADDE 10 _ (1) oıtak lisirnsüstii (.v_iiksek lisaırs) ]]roglam1nın süresi i]e akademik
başaıısız1ık veva baişka ıredenlerle öğrencinin iiişiğinin kesilnıesi hususlarlnder.
-vüriitiicü
enstitıinüıl lisansüstilyilnetnş}iği ve ü'iirür}ükteki mevziiat liükiiınieri lıygulirnlr.

W

DoRDt.üNCtJ IİoLUM
ortak Diploma, izinler ve l}isipIin Ftükümİeri
Ortak diploma
MADI}E 11 * (1) oıtak lisansi.istü programlnl başarı ile tamamlayan öğı'enciye" ilgili
eırstitiiler tarafindan oıtak Lisansüstü Programını tanıaıniadığlnı belirten bir nrezı-ıniyet belgesi
Ve ayrlca Baı1ın Üııiversitesi ile l]üleııt Ecevit ijıriversitesinin oıtak hazırladlğı tek bir diplonıa
ı,eri1ir.

İzinler

MADDE l2 _ (1)

IJelgeleırmek koştilu ile zortıırirı nedenlerle öğrenciye her iki
eırstitiiırün ınutabakatı SonuÇu bir yarlyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir' İzinde geçen
süre azaıni öğretiıı süresinden sayıInıaz. Ögrenim süresi boyunca kı"ıllanılabilecek toplan-ı izin
süresi. normal öğretim süresinin i'-arısından f-azla oIamaz'
I}isiplin hükümleri
MADDE 13 _ tl l Öğrenciler. cğitiın için bulundı-ıklan }rer iki krırumun clisipiin
yöııeımeliğiıre tabi olur.

BEŞİI{Cı rıöıünı
Uygulanacak Diğer Hükümler, Protoİ<olün Yürürlüğe Girmesi ve Protokolün Yürütmesi
L,rygulanacak diğer hükü mIer
h{ADDB t4 * (1) Bu pı:otoko]de hüki.in-ı bulunnrayan drıruıılarda "?547 sayılı
Yükseköğretim Kaırunu". "L.isaıısüstü F,ğitim ve Öğretim Yönetııeliği", "l}aı1ın Üı-ıiversitesi

ve Bülent Ecevit i]nivelsitesi Lisansüstü Eğitim ı,e Öğretim Yönetnrelikleri", 22.02.2a()7
tarih Ve 26447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlaıran "Yükseköğretim Kuırumlarinın
Yuıtiçindeki Yiikseköğretinı I(urı-ınıları.yla ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretinı Programları
'fesisi }lakkıırda Yönetııelik" r,e 26,08.2010 tarih]i Yiikseköğretin-ı Cienel Kurtılunda kabui
edi]en "Yı"ırtiçiııdeki Yiikseköğretiııı ](urtlnrları Aı'asıııda orta]< l.isansrıstü }lğitim Protokolü
I' {azırl annıası ııa i l işk in Yöne rge" hiıkiinı leri u1, gul aııır.

Protokolün yürürlüğe girmesi
MADDE 15 _ (1) Protokoller. ortak lisaırsüst|i ("viiksek lisaıls) progralnlru dıizenleyen
Bartln Üıriversitesi ile Bülent Ecevit Üııilersitesi rektaırleri tarafindan imzalaıılr Ve
in-ızalandığı tarihte,v-tirüı'lüğe girer. Protokolde değişiklik yapllııası a,vnı tlsule tabidir.
Protolrolün yürütmesi
NIADDE 16 - (1) Protokoller, ıırtak lisansı-islü (yüksek iisans) proglanllni düzenleyen
Bartın iJııiversitesi i]e Bülent Ecevit ljııiversitesi rektörleri talaflndan yiırütül|ir' Rektörier. bu
yetkilerini enstitü ıntidürleriııe devredebi1irler. Protoko1de değişiklik ve yçni diizenleme
yapılmasl durtıçtlnda. Yiikse}öğretinr Kı-irultııra bilgi sun'rılı-ır' Protokol, her iki taraftaıı birinin
iptal isteği oln-ıadıkça devanı eder.
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