üxivrnsirrsİ iı,u KASTAMoNu üxivnnsirpsİ r'nN gilivlı,rni
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BARTIN

Protokol yapan taraflar; Baıtın Üniversitesi ile Kastaınoıru Üniversitesi, aşağıdaki maddeler
I-ıusustında anlaşmlşl ardlr.

gİRiNcİ göLüNü
Amaç, Kapsam, Dayanak ve 'l'anımlar

Amaç

MADDE 1_ (1) Bu protokol, Baı1ın ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı ile
Kastamonu Üniversitesi Peyzaj Mimarhğı Anabilim Dah arasında ortaklaşa Lisansüstü (Tezli
Yüksek Lisans) Eğitim Programı yürütülmesini amaçlamaktddır.
Kapsam

MADDE 2

-

(1) Bu protokol, Baı1iır Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasında ortak
lisansüstü (Tezli Yüksek Lisans) programların açılma sürecini, öğrenci seçimi ve kabulünü, öğrenim
i-icretini, Slnav Ve değerlendirme, devam, iziıı' azami süreler, mezuniyet şartları, .oıtak diploma
verilmesi ve eğitim-öğretim ile ilgili maddeleri kapsaınaktadır.

Dayanak

MADDE 3 -- (ı) Bu protokol, Yi-ikseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafindan 22'02.200-l tarilı
Ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarınln Yufiiçindeki
Yükseköğretim Kurumlarlyla ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik" hükümleri ile bu yönetmeliğe dayanak oluşturan 4.i1.1981 tarih ve "2547 sayı|ı
Yükseköğretim Kanunu"nun ilgili maddelerine dayanmaktadır,
Tanımlar

MADDE

4

- (ı) Bu protokolde

geçen terimlerin tanımları:

a) oı1ak Enstitü (oE): Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Lisansüstü (Tezli Ytıksek Lisans)
programlnl oıtak yürüten Baıtın Üniversitesi ile Kastaınonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitülerinden
her biri.

Yürütııe Kurlılu (OLÜPYK): Bartın Üniversitesi ile Kastamonu
Üniversitesi Enstitü müdürleri ile oı1ak lisansüstü (tezli yüksek lisans) programlnln Enstitü Anabilim
Dalı (EABD) başkanlarından oluşur.
b) oı1ak Lisaıısüstü. Programl

c) Tez daırışmanı: Yürütücü enstitünün EABD başkanı taraflndan önerilen ve OLÜPYK
taraflndarı tez danışmanı olarak ataıran ortak EAB dallarından birinde görevli öğretim üyesi.
ç) oıtak tez danışmanı: ortak EAB dallarının hangisiııden tez danışmanı atandıysa diğer
dalından da ikiı-ıci bir öğretinı üyesi "oıtak Tez Danışmanı" olarak atanabilir.
.. d) Öğrenci:

EAB

oıtak lisansüstü (tezliyüksek lisans) programlna kayıt yaptıran kişi.

e) Yürütücü eııstitü

(YE): oıtak enstitülerin öğrencilik işlemlerini yürüteır enstitü.

Yiiriitücü enstitü; öğrencinin başvuru, kayıt, ders alma, slnavlar, mezuniyet gibi tüm öğrencilik
işlemleri ile ilgili kayıtları tutar ve yürütür. Bu protokolde,Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı için
açılacak ortak lisansüstü (tezli ytiksek lisans) programında Kastamonu Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü yürütücü "enstitüdüI.

(
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iı<İxci göLüNI
ortak Programın Amacı ve Yürütülmesi
ortak progranıtn amacı
MADDE 5 - (1) Bu protokol, iki iiıriversite araslnda akademik işbiıliği ve etkileşinı
sağlanıayı, programa katllan öğrencileı'in tist düzeyde eğitinı Ve öğretinı almalanırı,
krrumların tec,rübe Ve imkönlarını azami derecede akaden'ıik faydaya döırüştürmeyi
lıedeflenıektedir.

ortak programln yürütülnıesi
MADDE 6 - (1) Crtak Lisaırsüstü Progranıı Yüri-itme Kurulu (OLÜPYK), Peyzğ
Mimarlığı Anabilim Dalı oı'tak iisansüstti (tezli yüksek lisans) proglamlrun yiirüttilmesiıre
ilişkin her tiirlı.i kararı ahr ve rıygulannrasını sağlar' ortak enstitt'iler; OLÜPYK'nın kararlarlnı
kendi yönetim kurullaılnln onaylna sunal'. Enstitüler her yaı'ıyıl için; biı'i yarıyıl başıııda diğeri
yarıyıl sonrında oln-iak iizeıe, en aZ iki kez toplanıı'. Toplantllaı' nonnal olarak, yürütüci.i

eırstitüde yapılır. Aırcak' oı1ak enstitü nıtidürierinin kararıyia diğer ortak enstittide de
yapllabilir. Toplantı çağrıları yüriitticü eııstitü inüdiirüi tarafından yapılır. Toplaırtı hangi
enstittide yapıiıyorsa, o eııstittinüır nrtidüri.i toplantıya başkaırlık eder' Toplanti yeter saylsl, ü1,e
Sa,ViSlnl11tiçte ikisidir' Karar yeter sayısı ise brı kurı"ılun üye sayısının salt çoğunluğııdur.

üçüNcü göıt]r}ı
Öğrenci Kabulü ve Başarl Koşulları, Öğretim Üyesi Görevlendirme, Krediler ve Not
Sistemi, Akadeınik Başarısızlık
oğrenci kabulü ve başarı koşulları
MADDE 7 _ (1) oğlenci. kabulünden [Iezun oluncaya kadar tünı işlemlerini
kaydolduğıı enstitü ile yürütiir ve bu eııstitiinün yönetmeliğine tabi olur.
(2) Öğrenci alıını için yapılaıl ilan, başvtıruların kabulü, değerlendirilnıesi Ve Slllav
işlemleri yiiıütiicti enstitü tarafindan yiirütiiltir.
(3) Giıiş slnavları ytiı'ütücü eılstitriye tıağlı ilgili anabiliın dalları tarafıırdaıı yapıhr ve
yiirütiicü enstitü taraflndan ilan edilir.
(4) Tiirk VatandaŞ1 olmayaıı öğrenciler denk1ik koşul1arını yerine getirdikleı'i
takdirde, ,vtirürlükteki diğer ınevzuat hükiinıleriııe göre programa kabul edilebilirler.
(5) Öğrenci, tüm kaylt kabul ve öğreırinr iicreti ödeıne işlenrleriııi yasal stiresi
içerisinde ilan edileıı enstittide yaptırır'
Öğretiın üyesi görevlendirme
MADDE 8 _ (1) Lisansüstü (tezli yüksek lisans) eğitim programlarının
yürLitüimesinde ihtiyaçlar dikkate alınarak YE Ve oE arasında öğretim iiyesi
göıev1eıidiri1ebilir.

Krediler ve*rot sistemi ,
MADDE 9 _ (1) oıtak lisansüstü (tezli yıiksek lisans) programında öğreııcinin a]nrası
zorunlu asgari ders kredi miktarı OLÜPYK tarafından kararlaştırılır. oı1ak lisaıısüstü (tezli
ytiksek lisans) prograırıında, yürtitı"icü enstitüni.in not sistemi klıllanıiır. Öğrencinin, ortak
eııstitülerin lıer birindeıı ald:ğı derslerin kr'edileriniıı topiaılıı, alınası zorrınlu olan asgari

"

toplaın la'edi nriktarıırın üçte birinden az olamaz.

Akademik başarısrzlık
MADDE 10 _ (1) ortak lisaıısüstü (tezli yliksek lisans) progfanlnln s|iresi ile
akadenıik başarısızlık veya başka neclenlerle öğrenciııin iiişiğiniıı kesilınesi hlısı.ıslarlnda,
yüriitticü eııstitüırtin lisansiıstü,vöıletmeliği ve iziirürlükteki ınevzuat hükrinıleri uygrılalıır'

ıönıtjNcü

görüIVI

ortak Diploma, İzinler ve Disiplin Hükümleri
Ortak diploma
MADDE' 11 _ (1) ortak lisaırsiistü (tezli yüksek lisans) ploglamlı1l başarı ile
tamanılayaır öğreııciye, Bartın Üııiversitesi ile Kastamonu Üniversitesinin ortak l'ıazıı'ladığı tek
[ıir diplonıa verilir.

izinler

MADDE 12 - (1)

Belgelerunek koşulu ile zoruniu ııedenlerle öğrenciye her iki
enstitünrin ııtıtabakatı Sonl}eu tıir yarıyıl veya bir akademik yıl iziıı verilebiliı'. iziııde geçen
stire azanii öğretinı süresiırdeır sayılnraz. Öğreırinr süresi boyı.ıırca ktıllaırılabilecek toplam izin
süresi, norınal öğretiıı süı'esilı in yarı sıırdaıı fazla o|amaz'

Disiplin hükümleri
MADDE 13 - (1) Öğrenciler, eğitinı içiıı btilundukları heı' iki kurunıı-ın disiplin

yönetııreiiğiııe tabi olur.

''

BEŞİNCİ röıünı
[Ivgulanacak Diğer Hükünıler, Protokolün Yürürlüğe Girmesi ve Protokolün Yürütmesi
lJvgulanacak diğer lrükünrler
MADDE 14 - (1) Brı protokolde hiiküm bulunnıayan durunrlarda "2547 sayıIı
Ytikseköğretiııı l(anullüı", 'ol-iSansüstti Eğitinr ve Öğretinı Yönetnıeliği", "I}al'tuı Üniversitesi
ve Kastamonu Üııiversitesi Lisansüstü Eğitiııı ve Ögretinr Yöııetmelikleri", 22'02.2001 tarih
ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de vayımlanaıı "Yükseköğretim Kurumlaıının Yuıtiçindel<i
Yükseköğretiın KururnIarıyla oıtak Lisansı'istü Eğitinı Ve Öğretim Programları Tesisi
Hakhnda Yijııetmelik" ı,e 26,08.2010 tarihii Yükseköğretiın Genel Kurı"ılunda kabı.ıl edilen
"Yurtiçindeki Yükseköğretim Ktıı'umları Arasında 0ıtak Lisansüsti.i Eğitinı Protoko1ü
Hazırlaııınasına ilişkin Yöııerge" htikümleı'i uygtıianır'
Protokolün yürürlüğe girmesi
MADDE 15 _ (1) Protokoller, oıtak lisansüstii (tezli yüksek lisans) proglaml11l
dtizeııleyen Bartın Üniversitesi ile Kastaınonl} Üııiversitesi rektörleri tarafindan imzalanır ve
imzalalrclığı tarihte yürtirliiğe girer' Protokolde değişiklik yapılnıası ayııı tısule tabidir.
Protokolün yürütmesi
N{ADDE 16 _ (1) Protokoller. oıtak lisansüstü (tezli yiiksek lisans) plogramınl
düzenleyen Bartıır Üniversitesi iie Kastamonu Üniversitesi rektörleri tarafından yünitülür.
Rektörler, bu yetkilerini enstitü müdiirlerine devredebilirler. Protokolde değişiklik ve yeni
düzenlenıe yapılması dı.ırumunda, Yrikseköğretinı Kuruluna bilgi suırulur. Protokol, lıer iki
taraftaıı birinin iptal isteği olınadılça devaın eder.

Prof. Ör. Ramazan KAI'>LAN

Bartın Üniversitesi
Rektörü

Prof. Dr. Seyit AYDfN
Kastamonu Universitesi
Rektörü

