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Protokol yapan taraflar; Bartın Üniversitesi ile Zoırguldak Karaelmas üniversitesi,
aşağıdaki

maddeler hususunda anlaşmışlardır.

giRiNci göıüNI
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanırnlar

Amaç

ı-

(1) MADDE 1 _ (1) Bu protokol, Bartın Üniversitesi ile Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi arasrnda işletme ve İktisat Anabilim Dallarında oıtaklaşa
Yüksek
Lisans Eğitim Progrdmları yiirütülmesini amaçlamaktadır.

MAI}DE

Kapsaın

MADDE 2 - (1) Bu protokol, Bartın Üniversitesi ile Zonguldak Karaelmas üniversitesi
arasında ortak yüksek lisans programların açılma sürecini, öğenci seçimi
ve kabulünü, öğenim
ücretini, Stnav Ve değerlendirme, devam, izin, azarrıi süreler, mezuniyet
şartları, ortak diploma
verilmesi ve eğitim-öğetim ile ilgili maddeleri kapsamaktadır.
Day'anak

MADDE 3 - (1) Bu protokol, Yükseköğetim Kurulu Başkanlığı tarafindan 22.02.2007 tarih
Ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğetim Kurumlarının Yurtiçindeki

Yükseköğetim Kurumlarıyla ortak Lisansüstü Eğitim ve Ö5etim Programları Tesisi
Hakkında
Yönetmelik" hükümleri ile bu yönetmeliğe dayanak oluşturan 4.11.1981 tarih
ve,,2547 sayılı
Yükseköğetim Kanunu'.'nun ilgili maddelerine dayanmaktadır.
Tanımlar

MADDE

4 _ (1) Bu protokolde geçen terimlerin tanımları:

ortak enstitü (oE): Yüksek lisans programlnl ortaklaşa yürüten enstitiilerden her biri.
b) ortak yüksek lisans programı yürütme kurulu (OYLPYK): oıtak enstitülerin
müdürleri ile
ortak yüksek lisans programların Enstitii Anabilim Dalı (EABD) başkanlarından
oluşur.
a)

"'

c) Tez danıŞmanı: Bartrn Üniversitesi Sosyal Bilimler Eırstitüsünün EABD başkanı
tarafindan
önerilen ve oYLPYK tarafindan tez danışmanı olarak atanan ortak EAB dallarırıdan
birinde görevli
öğetim üyesi.
ç) oıtak tez danışmanı: ortak EAB dallarının hangisindentez danışmanı atandrysa diğer
dalından da ikinci bir öğretirn üyesi "Ortak Tez Danışmanı,, olaıak atanrr.

EAB

d) Öğrenci: ortak yüksek lisans programma kayıt yaptıran kişi.

e) Tez izleme komitesi: Her bir öğenci için kurulan, ortak enstittilerin her birinden
en az bir
üye olmak izere, toplam üç öğıetim üyesinden oluşan komitedir. ortak enstitülerin
birinden, biri tez
danışmanı ve diğeri ilgili EAB dalından veya başka bir EAB dalrndan olmak üzere iki
üye ile diğer

"enstitiiden biri ortak danışman, diğeri
iki üye ve toplam döıt üyeden oluşur.

ilgili EAB dalmdan

Veya başka bir

EAB dalından olmak

üzere

f) Yürütücü enstitü (YE): oıtak enstitülerden öğencilik işlemlerini yürüten enstitiiyü ifade

eder. Yürütücü enstitü; Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'dür.

Bartrn Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, öğencinin başvuru, kayrt, ders a[ma, srnavlar,
mezuniyet gibi tüm öğencilik işlemleri ile ilgili kayıtlan futar ve yürüfiir.

İriNcİ nöıtıııı
ortak Programın Amacı

ve YürütüImesi

Ortak programrn amacl

MADDE 5 - (1) Bu protokol, Bartrn Üniversitesi ile Zonguldak Karaelmas üniversitesi

arasrnda akademik

işbiıiği ve etkileşim sağlamayı, progriıma katılan öğencilerin

üst düzeyde eğitim

ve öğetim almalarınr, kurumlarrn tecrübe ve imkAnlarını azami derecede akademik faydaya
dönüşttirmeyi hedefl emektedir.

ortak programln yürütülmesi
6 _ (1) ortak Yüksek Lisans Programı Yürütme Kurulu (OYLPYK), oıtak yüksek
lisans programlarrnrn yürütülmesine ilişkin her tiirlü kararı alır ve uygulanmasını sağlar. ortak
enstitiiler; oYLPYK'nın kararlarını kendi yönetim kurullarrnın onayrna Sunar.

MADDE

Enstitüler her yarıyıl için; biri yarıyıl başında diğeri yarıyıl sonunda olmak izere, en az 1ki kez
toplanır. Toplantılar normal olarak, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüSünde yapılır. Ancak,

ortak enstitü müdürlerinin kararıyla diğer ortak enstitüde de yapılabilir. Toplantı çağıları Bartın
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiisü müdürü tarafindan yapılır. Toplantı hangi enstitüde yapılıyorsa,
o enstitünün müdürü toplantıya başkanlık eder.
Toplantı yeter sayısr, üye sayısının üçte ikisidir. Karar yeter sayrsı ise bu kurulun üye sayısının
salt çoğunluğudur.

üçtışcü nöı,üın

,'

Öğrenci Kabulü ve Başarr Koşulları, Öğretiırı Üyesi Görevlendirme, Krediler ve Not
Sistemio Akademik Başarısızlık
Ögrenci ka,bulü ve başar* koşulları

MADDE 7 _ (I) Ögrenci,

kabulünden mezun oluncaya kadar ttim işlemlerini Bartın
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile yürütür ve bu enstitünün yönetmeliğine tabi olur.
(2) Öğenci alımı için yapılan ilan, başvurulaıın kabulü, değerlendirilmesi Ve s[rav işlemleri,
Bartın Üniversitesi Sosyal BiJ imler Enstitiisü tarafindan yürütiilür.
(3) Giriş sınavları Baıtın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı
tarafindan yapılır ve ilan edilir.

ilgili anabilim dalları

(a) Türk vatandaşı olmayan öğenciler denklik koşullannı yerine getirdikleri

yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre programa kabul edilebilirler.
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takdirde,

.

(5) Ögenci, tiim kayıt kabulve öğenim ücreti ödeme işlemlerini yasal süresi içerisinde Baıtın
Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüSünde yaptınr.

Öğretim üyesi görevlendirme
_ (ı) ortak yüksek lisans proglamınm yürütülmesinde ihtiyaçlar
dikkate alınarak
Bartın Üniversitesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi arasında öğetim üyesi görevlendirilebilir.

MADDE

B

Krediler ye not sisterni

MADDE

(1) ortak ytiksek lisans programında öğencinin alması zorunlu asgari ders kredi
miktarı OYLPYK tarafindan kararlaştırılır. Ortak yüksek lisans program1nda, YE'nin not sistemi
kullanılır. Öğencinin, oE'lerin her birinden aldığı derslerin kredilerinin toplamı, almasr zorunlu olan
asgari toplam kredi miktarının üçte birinden az olamaz'
9

-

Akademik başarısızlık

MADDE l0 _ (1) oıtak yüksek lisans programlarının süreleri ile akademik başarıslzlık veya
başka nedenlerle öğencinin ilişiğinin kesilmesi hususlanndq yürütücü enstitünün lisansüstü

yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

oönıtrNcü göLüüu
ortak Diplorna, İiinler

ve Disİplin I{ükümleri

Ortak diploma

MADDE 1t _ (1) ortak yüksek lisans

programmr başarı ile tamamlayan öğrenciye, Bartın
Üniversitesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin orfak hazırladığı tek bir diploma verilir.

izinıer
_ (|) Belgelenmek koşulu ile zorunlu nedenlerle öğenciye her iki enstitünün
mutabakatı Sonucu bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğetim
süresinden sayılmaz. Öğenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğetim

MADDE

12

süresi nin yarısından fazla olamaz.

Disipİin hükümlerİ

MADDE

13 _ (1)

tabi olur.

Öğenciler, eğitim için bulundukları her iki kurumun disiplin yönetmeliğine

ş

BEŞiNCİ nör,ünn

Uygulanacak Diğer Hüküınler, Protokolün Yürürlüğe Girmesi ve Protokolün Yürütmesi
Uygulanacak Diğer Hükümler

MADDE

14 _

(l) Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda

*2547

sayılı Yükseköğetim
Kanunu", "Lisansüstii Eğitim ve Ögretim Yönetmeliği", "Bartm Üniversitesi ile Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Ögetim Yönetmelikleri'', 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan "Yükseköğetim Kurumlarrnın Yurtiçindeki Yükseköğetim Kurumlanyla
Oıtak Lisansüstü Eğitim ve Ögetim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik" ve 26.08.2010 tarihli
Yükseköğetim Genel Kurulunda kabul edilen "Yurtiçindeki Yükseköğetim Kurumları Arasında
Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına iıişkin Yönerge" hükümleri uygulanır.

Protokolün yürürlüğe girmesi

MADDE 15

(I) Protokoller,

ortak yüksek lisans programları düzenleyen üniversitelerin
rektörleri taraflndan imzalanır ve imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer. Protokolde değişiklik yapılmas|
aynı usule tabidir.

Protokolün yürütırıesi

MADDE 16 - (1) Protokoller,

ortak yüksek lisaırs programlarr düzenleyen
üniversitelerin
rektörleri tarafirıdan yürütiilür. Rektörler, bu yetkilerini
enstitü müdürlerine devredebilirler. Protokolde
değişiklik ve yeni düzenleme yapılması durumunda,
Yükseköğetim Kuruluna bilgi sunulur. Protokol,
her iki taraftan birinin iptal isteği olmadıkça devam
eder.
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