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Aınaç

Madde

tr"

Bu protokolün amacl, Bartın Üniversitesi ile Kastamonu Üniversiteleriııiıı

Fen tsilimleri Enstitüleri arasında Peyzaj Mimarlığı Anabilim dah için oıtaklaşa yürütülecek
lisansüstü(Doktora)"programl kapsamında iki Üıriversite araslndaki akademik işbirliğini ve

etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarıııı bir araya getirerek zenginleştiımek ve ortak programa
katılaıı öğrencilerin eıi iistiin akademik standaı1larda eğitim-öğretim aln"ıalarlırl sağlaınak ve
araştırma imkanı vermek amacıyla düzenlenen işbirliğiniıı uygulama esaslarını belirleınektir.
Kapsaı'rı

Madde 2. Bu protokol ortak lisansüstü (doktora) prograına öğrenci kabulü, ııüfredat,
S1nav, değerlendirme" devam.

izin, verilecek diploma gibi proglamln

başlangıcıı-ıdaıı

soııuçlandırılıncaya kadar oıtak yüksek lisaı-ıs programda yapllacak uygulamalara ilişkiır
hükümleri kapsar.
Doyanak

Madde 3. Bu protokol, 22l02l2a07 tarih ve 26442 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan
"Yüksek Öğretim Kurumlannlır Yurtiçindeki Yüksek Öğretim Kurumlany]a oıtak Yüksek

lisaııs Eğitinr ve Öğretiı-ıı Prograıılarl Tesisi Hakkında Yönetııelik" hükümleri ile bu
yönetıneliğin atıfta bulunduğu 2547 sayılı Kaııunun 50 inci maddesinin birinci fıkrasınııı (b)
beııdine ve 65 inci maddesinin birinci fikrasının (a) bendiııin (l3) numaralı alt bendindeki
hüktımlere dayaıiılarak hazırldnmıştır.

Tıınıııaİar

Madde 4. Bu protokolde geçen terimlerin

tanıııları:

Ç

ürİak Enstiİİİ: Peyzaj Mimarlığı Doktora plogramlnl ortak yürüten Baıtın Üniversitesi ile
Kastaırıoıııl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitülerinden her biri.
Yİiriİtdicİi Eıısİİtü: Bartın Üı-ıiversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Eırstitüleriırden öğrencilik

işiemlerini yürüten Enstitü, Yürütücü Enstitü; öğrencinin başvuru, kayıt, ders alma, sınavlar,

ııezuniyet gibi tüıı öğrencilik işlemlerine ilişkin bilgileri trıtar ve yürütür. Bu protokolde,
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Peyza.i Mimarlığı Anabilim Dalı

/

Üı-ıi versite

içiıı açılacak olan ortak doktora progranııırda Kastamonu

si Fen B i liınleri Enstitüsü yürütücii

en

stitüdtir.

ürİak üokİora Fı"ograııcı Yİirİİtıoıe İ{ııı,wİw (üİ,ÜPYİ{).' Bartin Üniversitesi iie Kastamonu
Üıriversitesi ofiak enstitülerin müdürleri

ile Feyzaj Minrarhğı anabilim dalı (FMABD)

başkaı-ı1arından o1uşur.

üğreııcİ: ortak ytiksek lisans (Doktora) programlna kayıt yaptıran kişi.
Tez üanışıİıünı: Yürütücü eırstittiııün Peyza1 Miııarhğl anabilim daiı başkanı tarafindan
öı-ıerilen ve

OLÜPYK taraflndan tez danışmanı olarak atinan iki enstitünün Feyzaj Mimarhğı

anabilim dallarından birinde görevli öğretim üyesi.

ürİak (İkiııci) Tez Baııışnıgnı: ortak enstitü aı-ıabilim dallarıniır hangisindeıı tez daııışmanl
atandıysa, daırışmaııın isteği iizerirıe diğer eırstitü anabilim dalıırdan da bir öğretim üyesi

"ortak (ikinci) Tez Daıılşmaııl" olarak atanabilir'
Tez "fİirİsİ: Doktora tez jürisi tek daırışmanh tezlerde; biri öğrenciniıı danışmanı Ve en azbiri
ortak enstitünün anabiliıı dalından olmak üzere topla- üç, iki danışmanlı tezlerde ise; biri tez

danışınaııı, biri oı1ak tez daırışııanı, ikisi ortak enstitünün anabilinr dalındaır olınak izere
toplam 5 kişideır oluşur.

Frogram Açıİına Sürecİ

Madde 5" Baı1ın Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi Feıı Bilimleri enstitülerinin
Peyzaj Mimarlığı anabilim dallarının teklifi üzerine ortak doktora program açllması, ilgili
Eııstitü Kurullan ile Üniversite Senatolarlııda kabrıl edildikten sonra Bartın Üniversitesi ile

Kastanıonu Üniversitesi Rektorleri taraflndaıı imzalanır
ts

Ve

Yükseköğretim Kurulu

aşkanlığına önerilir.
ü rtcık D o kıora Pro

gramının

Y ürüt

ütr nıes

İ

Madde 6. ortak Doktora Programı Yürütııe Krırulu (OLÜPYK), ofiak

doktora

programlarlnııı yürütülmesine ilişkin her türlü kararı ahr ve uygulanmasını sağlar.

ortak enstitüler;_OLÜPYK'nm kararlarını kendi yöııetim kurullannın onayından geçirirler.

oLÜPYK.

lrer

yarıyıl başında

en az bir kez toplanır.

Toplantılar, yürütücü eırstitüde yaplhr. Ancak, ortak enstitü müdürlerinin kararı ile diğer oı1ak

eııstiti'ide de yapılabilir.. Toplantı çağrıları yürütücü eııstitü ııüdürü taraflndaıı yapılır'
Yürtitücü enstitü müdürü ioplantıya başkanhk eder.

Toplantı yeter sayısı, oLÜPYK'nın üye saylsının üçte ikisidir. Karar yeter sayısı ise bu
kurulun üye sayısınln salt çoğunluğudur'
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Öğneııci Kahw&{i, Öğreıaixıı Ücreti, İdani {şlen, M{'ifnedaü
A-

üğrencİ K'ahuİü

Madde 7. ortak doktora ploglamlna başvuracak öğrencilerin yürütücü enstitüntin
"Doktora Eğitim-Öğretim ve Sıııav Yönetmeliği"nde belirtilen asgari koşulları sağlaması
gerekir.

ortak doktora programa yabancı ııyrrıklu öğreırciler de (denklik koşullarıııı sağlayan)

oLÜPYK

taraflndan beIirienen kabul koşullarını sağlamaları haliııde kabul edilirler.

oğrenİın Ücretİ

Madde 8. Öğrenim ücreti, yürürlükteki mevzuat hüküıııleriııe göre ortak doktora
programln açlldığı üniversitenin belirleyeceği hesaplara ödeırir.
İtİarİ İşİer ve Sekretaryo

Madde 9. ortak doktora programlna kabul edilen öğrenci, yürütücü enstittiye kayt
yaptırır ve doktora eğitimi süresince kaylt ve öğrencilik işlemleri bu enstitii tarafindan
vurutulur.

Müfreclaİ

Madde 10. Baı1ln Üniversitesi ve Kastamonu Üniveı'sitesi tarafıırdarı hazırlanaıı oıtak
doktora programındaaçıLacak derslerin adı, saati, kredisi, ders içeriği ve öğretinı elemanı

anabilim dalının teklifi ile

oLÜPYK Kararı

ilgili

ve Senatonun onayl ile belirlenir.

Madde 11. Öğrenciııin oıtak enstitülerin lıer birinden aldığı ders kredilerinin toplamı,
alması zorunlu olan asgari toplaıı ders kredisinin üçte birinden az olamaz.

Madde 12. Ögrenciler eğitim-öğretim sürecinde yürütücü enstitünün Doktora EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükün-ılerine tabidirler.

"

Madde

13.-

Lisans, Yüksek lisans veya Doktora derecesini. başvuröukları programdaır

farkh alanda almış olan öğreılcilere, kabul edildikleri oı1ak doktora proglamda eksikliklerini
giderınek anıacıyla yürütücü eııstitü yönetmelik hüktimleriıre göre Bilimsel Hazırlık Programı

uygrılaııabilir.
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UÇUNCU BOLUM
Öderneler, Tez Darıışrrıanl, Trarıskript, ortak Diplorıra, Disipiirı ve Dİğer t{ütçürııler

0ıIeıneler

Madde 14. ortak doktora programlar kapsanııııda görevlendirilecek öğretim üyelerine
2547 sayıLı Kanunun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır.
a
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Tez cİaıııŞnıaşıı

&{adde 15' Öğrencilere tez danışmaırı
ataımasl, yeteriik jürileriı-ıin kurulnrası ve
tez
atannrasında
.iıırisi
oLüPYK yetkilidir.

Madde

l6'

Her iki üniversiteniıı ilgili anabilim dalındaki
öğretim üyeleri; karşılıklı
olarak tez jüri üyeliği, tez danışnranlığl
veya ikinci daırışmanlık görevi üstlenebilir.
Madde 17' Öğı'encilerin tez veya proje önerileri,
kayıt1ı olduklarl üniversitenin
araştırma foııu taraflndan değeriendirilir.
Tez daırışıııanlnln diğer üniversitedeı-ı olması
dururııuı-ıda' tez danışınaııı projeniıı yöııetici
yardımcısı olur. Projenin yöııeticisi
ise tezin
ikiııci daııişııanı olur.
Troııskripı

ve

ürİuk Diplonın

Madde 18' Öğı'encilerin başarı durumları progralnln
açıIdığı yürütücü

eııstitü
tarafiırdan her yarıyıl sonuırda ııot duruııı
belgesi (traııskript) ile oı1ak enstitüye
bildirilir"
Öğrenciııin nlezuıl olabilnresi için ytirütücü
eııstitünün "Doktora Eğitinı- öğretiın
ve
Sıı-ıav Yönetmeliği"ııdeki koşulları yerine
getirııresi gerekir. Yabaııcı Dil Hazlrlık
sınıflnlıı
olup olmayacağı ortak doktora program
açllırken

beliıtitir.

Madde tr9' Mezuniyet ile ilgili gerekli koşulları
yerine getiren öğrencilere her iki

Üııiversiteııiır ortak hazırlayacağı tek bir
diploma verilir. oıtak dipio.ı-ıada yaza17ibare:,,
ilgili
kişi Bartııı Üııiversitesi ve Kastamonu
Üniversitesi Fen tsilimleri Enstitüleri PeyzajMiıııarlığı
ortak Doktora Prograınında gerekli
çalışmaları başarı ile tamaml ayarakDoktora Derecesiıri
taıııııaıı bütüıı yetkileri ile birlikte almaya
lıak kazanmlştır.,,
şeklindedir.

Eıİsi7ıİİn İ{üküwİerİ

Madde 20" oı1ak doktora programa kayıtlı öğrenciler
proglam süresiı-ıce her iki

Üı-ıiversiteırin Disiplin Yönetmeliği,ne
tabidir.

üiğer İ{dİkİiıtıİer
Madde 21' Relgelenmesi koşuluyla, lıakh ve geçerli
nedenler ve her iki ortak enstitünüıı
uygul, görüşü (otÜPYK kararı) ile öğrenciye,
bir yarıyıl veya bir akaclemik yıl iziıı
ı'eri]ebilir' Bu süre azanıi öğrenim süresindeıı
sayılınaz. öğreırim

süresi boyuırca
kullanılabilecek toplaıır izin süresi ııormal
öğretiın süresinin yarısından fazla olamaz"
Madde 22' oı1ak do-ktora programtna kayıth öğrenciler,
kütüphane, laboratuar, atölye
ve benzeri imkanlarından yararlanma
bakımından her iki üniversiteniıı öğrencisi
gibidir.
Madde 23" Bu protoko]de açıkça hüküıı bulunmayan
konularda; öırcelikle 2547 sayı1ı
Yükseköğretim Kaııunu, dalıa soııra
sırasıyla 01.07. 1995 tarih ve 22683 sayılı
R.esııi
Gazetede yayımlaıran Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetnıeliği. Bartın üniveı.sitesi
ve

Kastamonu Üniversitesi Lisaırsüstü Eğitim-Öğretiıı
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Ve Sınav

Yönetmelikleri

Ve

{

Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan

,,Yükseköğretim l(urumlarııııır Yuı1içindeki

Hak]ıında
E'ğitim ve Öğretim Programları Tesisi
Yiikseköğretinr Kurumlarıyla ortak Doktora
uygulanır'
Yönetmelik" lrükiimleri ve diğer mevzuat lıükümleri

pönpÜrocÜ gÖıÜııq
Yürürliilı ve Yürütmqe
Yİİriirİük ve Yiİrütme

Madde24.Protokolhükümleri,taraflardanbirininçekilııeyekararverdiğitarii-ıten
bu protokol hükümlerine göre öğrenciliğe
sonraki öğretim yılı, başında Sona erer. Ancak,

öğrencilik ilişkisi bittiği güıre kadar bu lrükümler
kabul edilen soır öğrencinin, ilgili enstitü ile
uygulaıımaya devam eder'

itibaren, protokol lıükiimlerine göre öğreırci
Protokolün iptaline karar veritrdiği tarilrten

başvurusu ya da kaydı a|ınmaz'

sonra yürürlüğe giı'er ve her iki
Bu protokol, Yükseköğretim Kurulunun onayındaır

Üniversitenin Rektörleri tarafindan yürütülür'

Kastamonu Üniversitesi

Baıtııı Üııiversitesi

Rektorıı

Rektörü

Prof. Dr. Ramazan

Prof. 6r. SeYit AYDIN

d

KAPLAN
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