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YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTİÇİNDEKİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Türk�yedek� yükseköğret�m kurumlarının aralarında �şb�rl�ğ� tes�s ederek l�sans

üstü programlarında yürütecekler� ortak eğ�t�m ve öğret�m programlarının �şley�ş�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, yurt�ç� ortak eğ�t�m ve öğret�m programlarının öğrenc� g�r�ş�, müfredat, sınav ve

değerlend�rme, devam, �z�n, azam� süreler, mezun�yet şartları ve ver�lecek d�plomalara �l�şk�n hükümler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 50 nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasının (b) bend�ne ve 65 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�n�n (13) numaralı alt bend�ne  dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Ortak D�ploma: İk� ün�vers�ten�n müştereken verd�kler� eğ�t�m sonunda öğrenc�n�n mezun olduğunu bel�rten ve her �k�

ün�vers�ten�n b�rl�kte hazırladıkları d�plomayı,
b) Öğrenc�: Türk�yedek� �k� yükseköğret�m kurumunun �şb�rl�ğ� çerçeves�nde yürütülen programlara kayıt yaptıran k�ş�y�,
c) Yükseköğret�m Kurumları: 2547 sayılı Kanuna tab� yükseköğret�m kurumlarını
�fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Yurt�ç� Ortak Programlar
Amaç, Yükseköğret�m Kurulu Onayı, Öğrenc� Kabulü, Eğ�t�m Süreler� ve D�plomalar

Ortak programların amacı
MADDE 5 – (1) Türk�yedek� yükseköğret�m kurumları b�rl�kte yürütmek üzere yüksek l�sans veya doktora düzey�nde ortak

programlar tes�s edeb�l�rler. Bu programlar, �k� kurum arasındak� akadem�k �şb�rl�ğ�n� ve etk�leş�m� sağlamak, güçlü taraflarını b�r
araya get�rerek zeng�nleşt�rmek ve ortak programa katılan öğrenc�ler�n en üstün akadem�k standartlarda eğ�t�m ve öğret�m
almalarına �mkan vermek amacını taşır.

Yükseköğret�m kurulu onayı
MADDE 6 – (1) Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında, bu Yönetmel�k hükümler� �le uyumlu

b�r protokol yapılıp Yükseköğret�m Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır.
Ortak programlara öğrenc� kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek l�sans veya doktora ortak programlarına kabul ed�lecek öğrenc�ler�n her �k� kurum/kuruluşun

asgar� kabul koşullarını sağlamaları gerek�r.
(2) Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrenc�ler�n kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolünde

bel�rt�l�r.
Öğren�m ücret�n� ödeme usulü
MADDE 8 – (1) Öğren�m ücret�n�n hang� ün�vers�teye ödeneceğ� protokolde bel�rt�l�r. Bu ücretlerle �lg�l� olarak

yürürlüktek� mevzuat hükümler� uygulanır.
Eğ�t�m süreler�, akadem�k başarısızlık
MADDE 9 – (1) Ortak  yüksek l�sans ve doktora ortak programlarının süreler�, akadem�k başarısızlık �ç�n ve başka

nedenlerle taraf kurumlardan herhang� b�r�s�yle öğrenc�l�k �l�şk�s� kes�lmes� hususlarında yürürlüktek� �lg�l� mevzuat hükümler�
geçerl�d�r. 

Ortak d�ploma
MADDE 10 – (1) İk� Türk yükseköğret�m kurumunun b�rl�kte yürütecekler� b�r ortak program; yüksek l�sans veya doktora

düzey�nde olab�l�r. Bu programda, her �k� kurumun akadem�k gerekler�n� başarı �le yer�ne get�ren b�r öğrenc�ye, �k� ün�vers�ten�n
ortak hazırladığı tek b�r d�ploma ver�l�r. D�plomalarda yer alacak �bareler taraflar arasında �mzalanan protokollerde açıkça bel�rt�l�r.
Öğrenc�ler, ortak d�plomaya yönel�k ortak programın her �k� kurumdak� akadem�k gerekler�n� yer�ne get�rmeden d�ploma almaya
hak kazanamazlar.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Programların İşley�ş�
Müfredat, Not S�stemler�, Azam� Süreler, İz�nler ve Yatay Geç�ş

Müfredat
MADDE 11 – (1) Ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuar, uygulama, staj ve tez g�b� etk�nl�kler�n

tanımları ve kred�ler� �le müfredatın programı yürüten kuruluşlar arasındak� bölüşümü �k� yükseköğret�m  kurumunun arasındak�
Protokolde bel�rt�l�r.

Not s�stemler�
MADDE 12 – (1) Ortak programı yürüten tarafların kend� programlarında uyguladıkları not s�stemler� ve başarı koşulları

ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan b�r�nde başarısız olunab�lecek dersler�n ve d�ğer etk�nl�kler�n nasıl ve taraflardan
hang�s�nde telaf� ed�leb�leceğ�n�n ve ortak programda genel not ortalamasının ne şek�lde hesaplanacağının esas ve usuller� de



bel�rt�l�r. B�r öğrenc�n�n mezun olab�lmes� �ç�n her �k� kurumun asgar� akadem�k koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne
a�t akadem�k gerekler� de yer�ne get�rmes� esastır.

İz�nler
MADDE 13 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu �le öğrenc�ye her �k� tarafın mutabakatı �le b�r yarıyıl veya b�r

akadem�k yıl �z�n ver�leb�l�r. İz�nde geçen süre azam� öğret�m süres�nden sayılmaz. Öğren�m süres� boyunca kullanılab�lecek
toplam �z�n süres�, normal öğret�m süres�n�n yarısından fazla olamaz.

D�s�pl�n hükümler�
MADDE 14 – (1) Öğrenc�ler eğ�t�m �ç�n bulundukları her �k� kurumun d�s�pl�n yönetmel�ğ�ne tab� olur.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Uygulanacak d�ğer hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan durumlarda ortak programı yürüten kurum/kuruluşların kend�

mevzuatları �le Yükseköğret�m �le �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımlandığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Yükseköğret�m Kurulu Başkanı yürütür.

 


