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Prlııokcıİ ?apan ıarafiar, I3artıı'ı Llııiı,ersitesi iie Abant iz,z,et İ}aysal [jniversitesi,
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Aııııç, Kapsarn,

l}ay''anak ve Tanımİar

'4'rnıç
ft,{AI}Dğ i * ( :) Bu prcıır'ıkol. Baıtın Üniversitesi ile Abaııt izzeı Baysal
ijniversitçsi arasıııda {Jıtakiaşa Yüksei< l,isaııs i}rogramı 1,ürütülınesiıri amaçlamaktadır.
Kapsarn
MAüDE 2, * (l) Bu protokol, Baı"tın Üniversitesi ilıı Atıant \'zzet Ba1.'sal
Liniversitesi arasınıİa oıtaiı lisansiisti.i progranıların açılma süreçiııi. öğrenci seçinıi ve
kabuliinü. öğrenim ijcretini, ıırtak diploma veriimesiııi ve eğitim-öğretim ile ilgili madıleleri
k:ıpsaıııaktad ır.
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MADDE 3 - (ı)

13u protokol" Yükseköğretiııı Kurulu İ}aşkanlığı tara[ııdan
2z"ü2.2üa7 tarih ve 26447 sa},ılı Resmi Cazete 'de yayııılanan "Y{.ikseköğı'etim Kurumlarının
Yıııtiçiııcİeki Yiikseköğretirıı Kurumları1.'la üıtalı Lisa:ısüstü Eğitiıa ve Öğretim Prograrnları
Tesisi }"lakkınçla Yönetıııelik" hükümieri ile bu yöııetmeliğe da1,'anak oİılşturan 4'1;.lç8ı
tari[ı ve "2547 sayılı YLiksekiiğretim Kanu:ııı"ıııın ilgiti n:addeİçrine dayaıımaktadır.
"l"anımIar

i\{A!}I}E 4 - {l) i}ıı protokolıie geçeıı terjıılorin tanl*ıları:
a) ürtak eııstitü (0E.1: Fen [3ilgisi Hğitiııi Yiiksek L,isans Prograiııı'ı"ıı tııtaklaşa
1,'iiıiiterı üartıı'ı Ünjı,eı"sltesi eğitim Bilimİeıi EnstitüSü ve Abant İzzet {3aysal ijıiversitesi
Eğitiıı B ilimleri Eı'ısıitüsü.
h} $ı1ak iisansüstü pıOgraffit 3ıiirüfiııe kurıılı.ı (oLLlPYKi: Bartın Ünivçrsiıesi Eğitim
Biliııleri EnstıtüSü ve .,\baııt {zzet Ba1"sal Üniversitesi Eğitim Biliııleri EnStitııSü ııüdiirleri
ile ğ]en t}ilgisi Eğitimi Yi"iksek l'isans Prcıgramı Anatıilim Daİı iıaşkaı'ıİarından ırluşıır'
c} oıtak İez danışıııanı: Oıtak Efisl;tıı Anabiliıı (EAB) dallarının hangisinden tez
daı-ıışmaııı atanriı),sa diğer LAB dalınclaıı da ikinci bir öğı'eİinı ü},esi "oıtak Tez Danışlİanı''
olarak atanır"
ç) Öğrenci: o*ak Yıksek Lisans Frı:graırııııa kayıt vaptıraı"ı kişi.
*l) Tez ı1İtnı'tmaııı: Yiirütilcii ğnstıtüniili EAB ılçlı başkaııl taıafından öııerileıı r,e
üt.ijiüYK taralından tez- dan:şmaııı olarak atanan ortak HAI} dallarından Lıirinde görevli
öğretim

ü1,-esi'

İ.

e}'f'ez izleıı"ıe koınitesi: Hçr bir öğreııci içiıı kiııılan. ortak enstiliiiç:rin lıer biriııdeıı
eı-ı az bir üye ıilnıak uzere' ıoplam iiç öğretiıı'ı iİyesincİen oluşaı'ı koııitedir. Orıak eııstitiilerin
birinden- biritez daırışnraırı ve diğeri ilgili EAB dalıı-ıciaıı ve1,a başka bir EAB dallııdan oln'ıak
üzere iki üye iie ıİiğer ensıitüden biri ortai< danışman, diğeri ilgili EAB clalından vey''a başka
bir EAB da'lın<iaıı olmak iizçr* iki iiye ve tr:plam dört ü-v_eden oluşıır"
ü Yılrııtıicıı tfiSlitü (Yl--.}: orıak enstitiilerdeı-ı öğrencilik işiemlerini -ı,iirü[eıı enstitü5.'ü
i{bcls edçr. Yürütiicii enstİtü tıIarak Bartırı Üniversğteşi Eğitim Bili'aıleri Eııstitiisii;
öğıcncinin başvuı'lı. kayıt, ılers alıııa" sıııaviar, mezııni5ıet gibi tüm öğrenciİik işlemleri ile
ilgili ka3,ıtları tutar ve 1'ürütür. oıtal* enstitüler, ınüşterek prclgramlardaıı hangisi
ıı:lii iistleı:ecçklerini birlikte kararlastırır]ar.
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]VIAI}I}E 5 *

{t.ü İJu

protokol. iki üniversite araslnda akademik işbirliği ve etkileşim

sağlamayı. programa katılaıı öğrenciierin üst d{'ize-ı.'de eğitiıı ve iiğretim alınalarıııl,
lıurumların ğecrii[ıe Ve imkAıılarıııı azami çlerçcede akarlerııik fhydaya dönüştürııe5,i
defleışıekteçlir.

}ıe

ü rfak prt}graİnın yiirüttiİıııesİ

MAü[}H 6 * (l} oıtak Lisaıısüstii Program; Yürütııe Kuru]u (OLÜPYK}. ortak
Iisaıısüstü prı:gramların
ilişkiı: tıer türlü kar;ırı allr ve uygıılanııasını sağlar.
"vürütülııesine
Oıtak e;ıstitii!*r; üül,iJPYK'nın kararlarlnı k*ndi yönetim kııı"i.ıllarınııı ona!'lna stlnar'
Ilnstitiiier lıeı';''aıı'vıl için; Lıiri 1'arıyıl başında diğeri , arı1ıl stınunda oİmak üzere" en az iki kez
toplanır. I'cıplaııtılar ncırııal olarak. ,viirütücii engtitüde 3,"apıllr. Ancak" clıta&ı enstitü
müdiirlerinin kararı3'la diğer oıtak enStitıiiİe de yapılabilir. Top1antı çağrıİarı yiİrlitiicü enstitü
müdürü taratındııı yapılır. TopIıııtı hangi tnstitııde 1'apılı1'orsa. o şııstitünüıı miidiirü
topian:ıya başfiaıılık eder" Tcplaııtl yeter Sayrsl" üy,'e sayısııı:n iiçte ikisidir. Karar yeter sayısı
ise lıu lıurıılun i}5''e sajylslrlln salt çı*gun1rğudur.

UÇIJNCU BoLU]1,i
Ögreııei Kaİıuğii ve Başarı Koşuİİarı, Öğretim djyesi Çörevleııdirıne, Krediler ve Not
ilistemi, Akaderrıik Başarısızİık
{3ğrenci kağştılü ve İraşarı l*rışulları
&'IAI}I}E 7 _ t lü Öğrenci" kabuiünclen ırıezun ı:lıınq:aya kadar
ka,v-dolduğu eııstitü ile yiirüiür vc bıu *nstilünün yönetmeliğiııe tabi ııhır.
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i2} iiğrenei alııııı için,"-apıian ilalı. başvurutrarııı kabuİıi. ıieğerlenciiriimesi Vö slfiav
enı eri yü ıi.ltiic ü *n stitü ıarafı ndaıı yiirütü lür'
(3) Giriş sınavları ytirlitiicii enstitü3;e bağlı ilgiti anabilim çİalları ıarafından,ı,apılır ve
l

rütüt ü enstitü taraf ıı-ııjalı i lan eıj il ir.
ü.4}

Türk vatandaşl

olıı:a;.,'an

öğreııciler deııklik kıışullarını ;-eriı:e getiriİikİeri

diğor mevzııa1hükiinılerine gclre prograıtıa kaİıul eı{ilebilirler.
(5) Öğrenci, tüex ka5,ıı kabul l'e Öğı"eııim ücreti ödeıı'ıe işlemlerini yasal süresi
n
lan edi l*n eıısti tiide -v-aptırl ı"
si
de
çeri
Öğretİ m'ı ü_-vtısi görevİe ı'ıdİrm*
sfAü'}E E * {İ) Lisaırsüstü eğitim ş:rogramİarının ,l'ürütülınesiıırle ihti-vaçlar c]ikkate
alınarak YE ı,e (JE arasında öğretiıı ii}..'esi görevİeııilirilebilir"

takdirde"
i

tiim işlenılerini

'v-üı'iirliikteki
i

Krediİer ve nrıt sişterni
MAI}Dil 9 _ (i} Ortak lisaıısiisİü pr*graında iiğrencinin alması zeıruniu asgaı:i ders
kıedi mikihrı tıı-i.ıpyı{'tarafındalı kararİaştlrıllr. üıtak lisaıısüstii prograında. yüriitiicli
eırstitüıriin nııt sis{eıııi kullanılır. Öğreııcinin, *ıtai"; eırstitüleriır her birinclen aldığı derslerin
kıedileıiırin t*plamı, alrnası zcru:ılu olan asgari topİam kredi ııikıaııırıır üçte biıiııden az
alamaz."

Akadenıi k traş:ır:sızl ık
]!İ.AD.üfi 1'f} * (li Ortak lisansiisı'ii prı:gıaıııiarln süreleri iİe akadenı !k başarısızlık
veü'a başka çıedenlerle öğreırcini;: i1işiğini* kesİlıııesi hıısus1arında, vürütücü eı-ıstitiiı'ıün
lisansüsti.i 3.'önetnıeliği ve
n:evzuat hükiiıııleri ı"ı1,gulanır.
'vürürlükteki

tq
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nön*ü;xcÜ gÖıÜna
ürtıık

il}iploma,

iziııler ve Disipİin ğlükiİıııİeri

üı"ta}ı dipİcınııa
ü},IADI}il, i1 * (1) oıtak lisaıısüstü progralEt başarı ile tamarnlayan öğreııciye, Bartııı
Llııiversitesi ile Abant izzet Baysai [.iniversitesiııiı'ı ı'ııtak lıazırladığı tek bir dipioma verilir.

izin!er
MAg}I}fr 11 _ ü ) lielgelenmek koşulu ile zorunlu nedenİeı:le iiğreııci.ve her iki
geçgn
enstilünüüı1 lxutabı:l'atı süİ}ttcü bir 'varı-vıl ı,eı'a bir akaılenıik yıl izin verilebilir. ieinde
siir* azami öğretim süresiııden sa1,ıiııaz' Ögreninı süresi lıoyııııça kullaııılatıilecel* toplam iziıı
sü
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I}isİplİn hükür*İeı'i
1VIADDE, t3 * (1} iiğreııciler. *ğitim
1,önetııreliğiııe la[:i olıır"

*latnaz'

için buluıiduklarl her iki kurıııırrıır disiplin

BEŞINCi BÖLÜM

U-vgulanaeak Diğer ğ{üktiııığer, FrEıtokcülün Yürürtiiğe üirmesi ve Pr<ıttıkıılün Yiİnütmesi
LIl gulaııacak diğer

İıükiimler

MA&l}ğ 14 _ (l} Bu

protok*l*İe hüküm bulunmayan dııruıılarda "2547 sayılı
Yiikseköğretilıı Kanunu'", "LiSansiistii Eğitiın ve Öğretim Yiinetmeiiği", "Bartıı1 Üniversitesi

Ve ,Atıant iı7p1

t}a3,,sal

ijniversitesi i,isaıısüstii Flğitim Ve Öğretim Yönetınelikİeri".

22't}2.2t'ü7 tarih ve 26442 sa.vllı Resmi Gazete'de yayımlanarı "Yiikseköğtetinı Kurumlaııırın

Yııı{içiııdeki Yiikseİ*öğretiı;ı Kuruııiarıyla o:tak Lisansüstü Eğiıim ve Öğretiıı Prograınları
Tesisi Ilakklnda Yönetııelik" ve 26.ü8.20lü tarilıli Yükseköğretim Genel Kurııluııda kabul
,.Yıııtiçindeki Yükseköğretim Krırumlari Arasıııela ortak Lisaırsüstii Eğitirn Protokolü
edilen
Hıızırianmasına iıişkin Yönerge" hükiimleri uygrılanır.
Fr*ğoktllü rı -v-ii rii rli!ğe girrnesi
(1) I}rotokı:ılier, ortak lisaı-ısüstli prcıgram}arı diizenierı"en
foğAi}nş t 5
üııiversile lerin relitörleri ıaratından imzalanır Ve imzalandığı tarihtg _'vürürlilğe girer.
Pratokolde değişikl ilı -vap ıl ırı ası avn ı usııle tabid ir.
P ş"of okal İin
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rütıııesi

MAD*ğ 16
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Protokol]er. oıtak iisansiistü programları düzeııleyen
iiniveı.siıeleıiıl-rektiirleri taraİiıriJaıı 1,iirütiilür' İlektörler, 1rıı ı,etkileı'ini enstitli müdürlerine
çlevredçbilirİer. Prolc-ıi<olı{e ı1eğişiktik Ve 1"eni düzenleııle -vapılıııası durumunda.
\,'ükseköğretim Kı-ırıı!ıına bitgi suıııılşr' Frotokçıl, her iki taral'tan biriniıı iptal isteği oiıııadıkça
{
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devam eder.
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