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gİniNcİ göı-üVı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımIar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu protol<olün amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Bartın
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü arasında yürütülecek işletme Anabilim Dalı ortak Doktora
Programının uyguİama esaslarını düzenlemel< ve iki üniversite arasındaki akademik işbirliğini ve
etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan
öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim-öğretim aImalarını sağlamak ve araştırma
imkönıvermektir.
Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu protol<ol, açılacak ortal< dol<tora programına öğrenci |<abulü, müfredat, slnaV/
değerlendirme, devam , izin, verilecek diploma gibi programın başlangıcından sonuçlandırılıncaya
kadar ortak Doktora Programda yapılacak uygu|amalara ilişkin hükümlerl kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu protokol; t6.07't999 tarihli ve 23757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, ]-983
tarihli Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve işleyiş Yönetmeliği Ek Madde ]" ve
22'02,2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarının
Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi
H akl<ında Yönetmelik" h ükü mleri dayanak alınarak hazırlan m ıştır.

Tanımlar
MADDE 4

-

Bu protokolde geçen terimlerin tanımları;

(L) Ortak Enstitü: işletme Anabilim Dalı Doktora Programını ortaklaşa yürüten Bülent Ecevit
Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Enstitülerinden her biri.
(2)

Yürütücü Enstitü: ortak enstitülerden öğrencilik işlemlerini yürüten enstitü.

Yürütücü enstitü; öğrencinin başvuru, kayıt, ders aIma, slnavlar, mezuniyet gibi tüm öğrencilik
işlemleri ile ilgili kayıtları tutar Ve yürütür. Bu protokolde, işletme Anabilim Da|ı iç|n açılacak ortal<
doktora proğramında Bülent Eceüt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yürütücü enstitüdür.
(3) ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu (OLÜPYK): Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü ve Bartın Üniversitesi SosyaI Bilimler Enstitüsü Müdürleri ile ortak Lisansüstü
Programının Enstitü Anabilim Dalı (EABD) Başkanlarından oluşur.
(4)

öğrenci: ortak lisansüstü programlna kayıt yaptıran kişi.

enstitünün EABD başkanı tarafından önerilen ve oıÜpYK tarafından
tez danışmanı olarak atanan ortak enstitü anabilim dalIarından birinde görevli öğretim üyesi.
(5) Tez Danışmanı: Yürütücü
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(6) 0rtak Tez Danışmanı: ortak EABD'Iarından hangisinden tez danışmanı atandıysa diğer
EABD'ndan da ikinci bir öğretim üyesi "ortal< Tez Danışmanl" olarak atanır'
(7) Tez İzleme Komitesi: Her öğrenci için kurulan, ortak enstitülerden her birinden en az il<işer üye
olmak üzere, toplam en az 5 öğretim üyesinden oluşan komitedir. Komite içerisinde Tez Danışmanı
ve ortak Tez Danışmanınıri bulunması zorunludur.

ortak Lisansüstü Frogramının YürütüImesi
MADDE 5 - (1) ortak Lisansüstü Programı Yürütme Kurulu (oLÜPYK), ortak işIetme Anabilim Dalı
Doktora Programının yürütü|mesine ilişkin her türlü kararı alır ve uygulanmasını sağlar.

(2) ortak enstitüler; OLÜPYK'nın kararlarını kendi yönetim kurullarınln onayından geçirirler.
oLÜPYK, heryarıyıl; biriyarıyıl başında, diğeriyarıyıl sonunda olmak üzere, en az iki l<ez toplanır.
(3) Toplantılar yürütücü enstitüde yapılır. Ancal<, ortak enstitü müdürlerinin kararlyla diğer ortak

enstitüde de yapılabilir. Toplantı çağrıları yürütücü enstitü müdürü tarafından yapılır. Toplantı
hangi enstitüde yapılıyörsa, o enstitü müdürü toplantıya başkanIık eder.

(4)Toplantıyeter sayısı oLÜPYK'nun üye sayısının üçte ikisidir. Karar yeter sayısı ise bu kurulun üye
saylSlnın salt çoğunludur'
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öğrenci Kabulü ve Başarı Koşultarı
öğrenci l(abulü ve Başarı Koşulları
MADDE 6 - (1) işletme Anabilim Dalı ortak Doktora Programına başvuracak öğrencilerin, her il<i
enstitünün bağlı olduğu üniversitenin Lisansüstü Eğitim _ Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
belirtilen asgari koşu lla rı sağlama ları gereklidir.
(2) işletme Anabilim Dalı ortak Doktora Programlna başvuran öğrencilerin değerlendirilnıesi ve
giriş sınavı, yürütücü enstitü tarafından belirlenen ve ortak enstitülerin her birinden en az bir üye

olmak üzere üç kişilik jüri tarafından gerçekleştirilir. Giriş sınavında yürütücü enstitünün bağlı
olduğu üniversitenin Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki l<urallar uygulanır.
(3) ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin l<abulünde de yürütücü enstitünün bağlı
olduğu üniversitenin Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşulları
sağlamaları gereklidir.
,.a_ı

'

UçUNCü BoLüM

Eğıtım Süresi, KrediIer, Not Sistemi ve Akademİk Başarısızlık

MADDE 7 - (l) ortak doktora programlna kabul edilen öğrenci, yürütücü enstitüye kayıt yaptırır ve
lisansüstü eğitimı süres|nce kayıt Ve diğer iş|emleri bu enstitü tarafından yürütülür.
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MADDE 8 - (1) ortak doktora programlna kayıtlı öğrenciler, her iki üniversitenin kütüphane,
kendi öğrencileri
laboratuar, atö|ye vb. imkönlarından yararlanma bakımından bu üniversitelerin
gibidir.
ıV|ADDE 9

_

(1)

ortak doktora programında öğrencinin alması zorunlu asgari toplann ders kredisi

miktarı oLÜPYK tarafından'kararlaştırılır.
MADDE 10

-

(1)

ortak doktora programında yürütücü enstitünün not sistemi kullanılır.

toplamı,
MADDE 11 - (1) öğrencinin ortak enstitülerin her birinden aldığı derslerin kredilerinin
alması zorunlu olan asgari toplam ders l<redisi miktarının üçte birinden az olamaz'

MADDE 12 - (1) ortak doktora programInln yürütülmesi ile ilgili olarak bu protokolde hüküm
ortal<
bulunmayan konularda yürütücü enstitünün lisansüstü yönetmeliği hükümleri uygulanır'
ilişiğinin
doktora programlnln süresi ile akademik başarısızlık veya başka nedenlerle öğrencinin
kesil mesi hususlarında yü rü rlükteki ilgili mevzuat

h

ükü

mleri geçerlidi r'

DöRDÜNcÜ eöLÜVl
ortak Dlplorna, izinleı', Disiplin ve Diğer HükümIer

ortak Dİploma
MADDE 13 - (1) ortal< doktora programlnl başarı ile tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitÜler
tarafından ortak doktora programlnıtamamladığını belirten bir rnezuniyet belgesi verilir'
izinler

(1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki enstitünün
mutabakatı ile bir yarıyıt veya bir akademik yıl izin verilebilir. izinde geçen süre azami öğretim
süresinden sayılmaz. öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğrenim
süresinin yarısından fazla olamaz.

MADDE 14

-

Disiplin Hükümlerİ
MADDE 15 _ (1) öğrenciler eğitim için bulundukları her iki kurumun disipIin yönetmeliğine tabi
olu r.

Uygulanacak Diğer Hükümler

MADDE 16

*

(1) Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda yürütücü enstitünün bağlı

buluhduğu üniversitenin kendi rnevzuatl ile Yükseköğretim Mevzuatı uygulanır,
BEŞııucı göı-Ürvı
Görevlend!rme, ödemeler ve Tez Projesİ Desteği
.

Görev!endirme ve ödemeleı'
Madde 17 - (1) ortak doktora programl kapsamında görevlendirilecek öğretim üyelerine, 2547
sayılı Yükseköğrçtim Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütücü enstitünün bağlı olduğu
üniversite tarafından yolluk ve yevmiye ödemesi yapılır'

Tez pı'ojesi Desteği
Madde ls - (1) işbirliği kapsamlnda ortak doktora programlna kayıtlı olan öğrencilerin tez projesi
önerileri, yürütücü enstitünün bağlı olduğu üniversitenin araştırma fonu tarafından desteklenir.

ALTıNcı göı-ÜıVı
Yürürlük ve Yürütme
ProtokoIün Yürürlüğe Gİrınesi
MADDE 19 - (1) Bu protokol, işIetme Anabilim Dalı ortak Doktora Programını düzenleyen Bülent
Ecevit Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Rektörleri tarafından imzalanır ve imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer. Protokolde değişiklik yapılması aynı usule tabidir.
Protokolün Yürütmesi
MADDE 20 - (1) Bu protokol, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi Rektörleri tarafından
yürütülür. Rekffirler bu yetkilerini ilgili Enstitü Müdürlerine devredebilirler.
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