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Protokol yapan taraflar; Bafiırl Ürıiversitesi ile Bülent Ecevit
üniversitesi, aşağıdaki maddeler

hususunda anlaşıı ışlardır.

giRixci görüil4
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (l) Bu protokol, Bartın Üniversitesi ile Bülent E'cevit
üniversitesi
Matematik Anabi]im Dalı arasında oııaklaşa Lisansüstü (Yüksek
Lisans) Eğitim Programı
yürütülmesini amaçlamaktadır.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu protokol, Baı1ın Üniversitesi ile Btilent Ecevit üniversitesi
arasında ortak
lisansüstü (yüksek lisans)
açılma
sürecini,
oğrenci
seçiııi
ve
kabulünü,
öğreniıı ücretini,
-programların
Slnav

Ve değerlendirme, deVaıI, izin, azami süreler, meJuniyet
şartları, ortak dipIoma verilmesi ve
eğitiın-öğretim ile ilgili ınaddeleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu protokol, Yükseköğretiıı Kiırulu Başkanhğı taraflndan
22.02.2007 tarih
Ve 26442 sayılı Resııi Gazete'de yayımlinan "Yükseköğretim Kı-ırumlarının
Yuıtiçindeki

Ytikseköğretim Kurumlarlyla ortak Lisansııstıı Eğitim ve
öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yöııetmelik" hükiimleri ile bu yöıretııeliğe dayaiak oIuşturan
4.1 l .l9ğ ] tarih ve ,,2547 sayı|ı
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(l ) Bu protokolde geçeıı teriıılerin tanıınları:

otak Enstitü (oE): Matematik Anabilim Dah Lisansüstü (Yı.ıksek Lisans)
yürüten
a)

programlnl

Ba(lır Üniversitesi ile Bütent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitülerinden l.ıer biri.
b) oıtak Lisansüstü Programl Ytirütme Kurulu (OLüPYK):
Bartıı-l üniversitesi ile BüIent
Ecevit Üı-ıiversitesi Enstitü ıniidürIeri ile oftak lisansüstü
1yıitseı< lisans) programlnln Enstitü Anabilim
Dalı (EABD,)
ortak

başkan larlııdan oluşur.

c) Tez danışmanı: Yi'irütücü enStitıinün EABD başkanı taraflndaı-ı
önerilen ve oLüPYK
EAB dallarınclaı] ti.ird. görevli oğretim iiyesi.
ç) oıtak tez danışmanı: oıtak EAB dallarının l-ıangisinden tez danışmanı atandıysa
cliğer EAB

taraflndan tez danışmanı olarak atanaır oıtak

dallndan da ikinci bir öğretim i.iyesi "ofiak Tez Danışmanli
olarak atanlr.
d) Öğrenci; ortak lisansüsti.i (yıiksek lisans) programlna
kayıt yaptıran kişi.
"- e) Yiiriitücü enstitü (YE);ortak eııstitüieriı'l öğrencilik işlemlerini yürüten

enStitıi.

Yiirütüci'i eıistitü; öğrenciı-ıin başvuru, kayıt, ders alma, sınavlar'
mezuniyet gibi

tüm öğrencilik
işleııleri ile ilgili kayıtları tutar ve yürütür. Bu protokolde, Mateınatik
Anabilim Dah için açılacak
ortak lisansüstü (yüksek iisans) programında Baı1ın Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

yürütücü enstitüdür.

ixiNci göl[jrıı

ortak Progrımın Amacı ve Yürütülmesi

ortak programın amacı
MADDE 5 * (1) [Ju protokol. iki üniversite arasıııda akademik işbirliği ve etkileşiıı
sağlaııayi" programa katılaı-ı öğre ııcile riıı üst cliizeyde eğitiıı Ve öğretim alnlıılarını.
kurıırıılarıı'ı tecriibe Ve inrIçAıılarıııı ırzıınıi c]ereçedç. akacieınik fayclaya t1iiniiştürnıeyi
hedet]eııektedir.

ortak programln yürütülmesi
MADDE 6 _ (1) oıtak i,isansüstü Progranrı Yürı"itme Kuı'ulu (OLUPYK), Matematik
Anabilim Dalı ortak lisaıısüstü (5,'üksek lisaııs) programlnln ytirütiilmesiııe i1işkin her ti'irlü

kararı allr ve u'vgrılaıımasiırı sağlar' ortak enstitı'iler; oLijPYK'nııı karaı.lanıı kencli yönetiın
kı-ırul]arınıır onaylna Sunaı'. Enstiriiler her yarı.vıl içiır: biri yarıyı1 başıırc1a ciiğeri
i,arıyıl
sonunda olmak üzere, en aZ iki kez toplanır. Toplaııtılar norınal olarak, yürütücü eıistitüde

yapılır. Aııcak, ortak enstitri ınüdürleriıriır karaıryia . diğer ortak enstitüde cle yapılabi1ir.
'I'oplantı
çağrıları yürı.itı-icü erıstitti ııiidürti tarafıncian yapıhr. Toplaııtı haııgi enstitüde
yapıIıyorsa, o enstitıinün n-ıtidürü toplantıya başkanlık eder. Toplantı yeter Saylsl, üye sayısının
|içte iltisidir. Karar yeter savısı ise bu kuruılun iiye sayısınlır sa]t
çoğunluğııclur.

üçüxcü göıtjvı

Öğrenci Kabulü ve Başarı Koşulları, Öğretim Üyesi Görevlenılirme, Kreıiiler ve Not
Sistemi, Akadernik Başarısızlık
Öğrenci kabulü ve başarı koşulları
MADDE 7 _ (1) Öğreııci, lrabı-ıliinden mezun oluıl-icaya kadar tüm işlemleriııi
kaydoldı-ığu enstit|ı ile ytirütür ııe bu enstitüırıin yönetıııeliğine tabi olur.
(2) Öğreııci alımı için yapllan' ilaır, başvuruların kabulü, değerleııdirilınesi Ve 51nav
i şlemleri
.vürtitücü enst tii taralı n dan -vürı'itü üı..
(3) Giıiş sınaı'ları yüriitücü eııstitüye bağlı iigili anabilim c]alları tarafindan yapılır ye
yürtitücü enstitiı tarafından ilaıı edilir.
(4) Türk ı'atandaşı olnıayan öğrenciler delıklik koşı-ıllarınl y'erine getirciikleri
takdirde. 3ıürtlrliikteki diğer nıevzırı'ıt lıiiküınlerine göre programa kabul edi1ebi1ir1er'
(5) Öğrenci. tı.im ka1''ıt kabııl ve öğreniın ücreti öclemç işleıılerini yasal süresi
içerisiııde ilan ecİilen eı'ıstitüde yı]ptlrlr.
Öğretim üvesi görevleııclirıne
MADDE 8 _ (ı) Lisansüstii (yüksek lisans) eğitinı prograıniarınıır yüı.ütülnresinrle
ilıtiyaçlar dikkate alıırarak YE ve oE arasıııcla öğretinı iivesi görevlendirilebilir.
Kredilgr ve not sistgmi
",
MADDE 9 _ (1) Ortal< lisıınsüstii (yiiksek lisaı-ıs) progran-ıında öğıenciı.lin alnıası
zorunlu asgari clers kredi nriktarı oLIJPYK taraflndan l<ararlaştırılır. oı1ak lisanstistü (),iiksek
lisans) programında, 1ıÜırütücli enstitünün not sistemi kııllanıiıı'. Öğrencinin, ortak enstitülerin
her birinden aldığı derslerin kıedileriırin toplanrı, alması zorunlu olan asgari top1aın kı.ecli
ıniktarınıır üçte birinden az olanraz.
j

l
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Akademik başarısızlık
MADDE t0 _ (1) Ortak lisıınsüstii (.v_iiksek lisaırs) proglamlnln süresi ile akadenıik
başarısızlık veva barşka nedenlerle öğrencinin ilişiğinin kesiinresi hususlarında.
iıürüti.icü
enstitiinüır 1isaıısüstti yöıretnıe1iği ve yiirürlükteki meı,zuat 1ıükiiınleri ı-ıygulanır.

rıönuüxcü nöı,üııı

ortak f)iploma, İzinler ve [}isiptin Hükümleri

Ortak diploma
MADI}E ı l _ (1) Ofiak lisansüstl.i plogramlnl başarı ile taııaınia.van öğrenci.ve" ilgili
eırstitiiler tarafindan 0ıtak Lisaı-ısüstü Programını tanıaınlıiclığıı'ıı belirteı'ı bir nıezuniyet belgesi
Ve ayrlca Baı1ın ijııiversitesi ile Bülerıt }ıcevit Üniversitesiniıı oııak hazırladığı tek
bir diplonıa

ı,erilir.

izinler

MADDE 12 _ (i) Belgelenmek

i]e zortııılu nedenlerle öğrenciye her iki
eırstitünün mutabakatı Sonucu bir yarı,r,ıl ve.va bir akacleııik yıl izin ı,erilebi1ir. izinde geçen
süre aziııni öğretiıı süresinden sayılıııaz. Ögrenim süresi bııyunca kıülanılabilecek toplanr izin
süresi, normal öğretim süresinin yarısından faz|a olamaz,
I}isiplin hükümleri
MADDE 13 _ (1) Öğrenciler.
yönetmeliğine tabi olur.

koşı.ılı-ı

eğitiıı için

bu]undı-ıklan her

iki krırumun

clisiplin

BEŞİNCi I]öLüM

Uygulanacak Diğer Hükümler, Protokolün Yürürlüğe (}irmesi ve Protokolün }1ürütmesi
Uygulanacak cliğer hükümler
h{ADDE 14 * (l) Bu protokolde hükı"inr brılunn'ıayan duruınlarda "2547 sayılı
Yükseköğretim Kaı-iunu". 'oliSaİSüstü Eğitiıı ve Öğretim Yönetmeliği", "BaItın üniversitesi
ve Bülent Ecevit iJniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretin-ı Yönetnıelikleri", 22.a2'2a07
tarih Ve 26442 sa,vılı Resmi Gazete'de yaylmlaırirn "Yükseköğretinr K11rumlarınln
Yuıtiçindeki Ytikseköğretinr Kı-ırtıml;rrı.vla 0rtak Lisaıısüstti Eğitim ve öğretinı Prııgramlarl
Tesisi I'lakkıı-ıda Yönetııelik" ve 26'08.2010 taril-ı]i Yilkseköğretiın Genel Kuruluncla kabiıl
edilen "Ylııtiçilrdeki Yıikseköğretiııı l(urtııırlan Arasıı-ıda ortak ]-isansüstü Eğitiıı Protokolü
Hazı rl aı'ıması ı-ıa i i şk n Yiinerge" hükünı leri uygul aııır.
Protokoİün yürürlüğe girmesi
MADDE 15 - (1) Protokoller, cırtak lisansüstii (1''iiksek lisalıs) progralnlnl diizenleyen
Bartın ÜıriVersitesi ile Bülent Ecevit Üııiı,ersitesi rektörleri tarafıncian imzalaılır Ve
l

i

inrzalandığl tarihte ,vtirürlüğe girer. Protokolde değişiklik
i,apılması

a1,.nı ı"ısule tabiıiir.
Protokolün yürütmesi
NIADDE ı6 - (l) Protokoller, ortak lisansİıstü (yüksek lisans) progranlnt düzenleyen
Bartln Üıriversitesi ile Bülent Ecevit Üniı,ersitesi rektör]eri tarafinılan ylirütüliir. Rektörler. bu
yetki1eriııi eırstitü m|idürleriıre devreclebilirler. Protoko1de değişiklik ye
5,eni diizenleıne
y3pllııası durı"ımtinda" YtikseÇöğretinr Ktırulıuıa L-ıilgi sunı.ılur' Protoko1, h'ğr iki taraftaı-ı biriırin
iptal isteği olnradıkça devanı eder.
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